UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií

Bakalářská práce

2019

Diana Čechová

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut mezinárodních studií
Katedra ruských a východoevropských studií

Teorie personalismu v zahraniční politice. Případ
vztahu Turkmenistánu vůči Afghánistánu v období
prezidenta Berdimuhamedova
Bakalářská práce

Autor práce: Diana Čechová
Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia
Vedoucí práce: PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Rok obhajoby: 2019

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne

Diana Čechová

Bibliografický záznam

ČECHOVÁ, Diana. Teorie personalismu v zahraniční politice. Případ vztahu
Turkmenistánu vůči Afghánistánu v období prezidenta Berdimuhamedova. Praha, 2019.
88 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedoucí bakalářské
práce PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Rozsah práce: 104 156 znaků

Abstrakt
Tato práce se zaměřuje na adaptaci personalismu na zahraniční politiku, kterou zkoumá
na případové studii zahraničních vztahů Turkmenistánu vůči Afghánistánu za vlády
prezidenta Berdimuhamedova. Adaptace vychází z dedukce ze základních atributů
personalismu, které byly získány pomocí syntézy teorií neopatrimonialismu,
personalismu a patronálního prezidencialismu a analyticky zkoumá adaptaci na roli
Berdimuhamedova v zahraniční politice státu. Mezi hlavní charakteristiky zahraniční
politiky personalistických režimů patří vůdcova plná moc nad ní, která je dobře
pozorovatelná na tom, že zahraniční politika sleduje a podpoří vnitřní politiku a cíle
vůdce. Adaptaci personalismu na zahraniční politiku a tyto charakteristiky potvrzuje
zahraniční politika Turkmenistánu vůči Afghánistánu, v níž hraje Berdimuhamedov
klíčovou roli. Hlavním cílem v politických vztazích je udržování přátelských vztahů
s afghánskou vládou i Tálibánem a předejít tím přelití konfliktu do Turkmenistánu, což
by mohlo oslabit Berdimuhamedovu moc a patron-klientskou síť. Berdimuhamedov se
snaží diverzifikovat turkmenský export proto, aby byla snížena závislost na tradičních
obchodních partnerech, a aby získal dostatek financí k udržení režimu a své klientské sítě.
Co se týče problematiky bezpečnosti, tak lze pozorovat snahu turkmenského režimu mít
pod kontrolou situaci poblíž hranic, ve snaze zabránit islámským extremistům v přesunu
do Turkmenistánu. Tyto cíle jsou naplňovány skrze různé diplomatické a obchodní
dohody, špionáž a vytvářením materiální závislosti všech stran v Afghánském konfliktu.
Politika je prováděna buď samotným Berdimuhamedovem anebo jeho loajálními
podřízenými.

Abstract
This work focuses on the adaptation of personalism to foreign policy, which is analysed
on a case study of foreign policy of Turkmenistan towards Afghanistan under president
Berdimuhamedow’s rule. The adaptation is based on the deduction from the basic
attributes of personalism, which were obtained through the synthesis of the theories of
neopatrimonialism, personalism and patronal presidentialism. The main characteristic of

foreign policy of personalist regimes is the leader's undivided power over it, which can
be observed on the fact that foreign policy follows and supports the leader's internal
policies and goals. The adaptation of personalism to foreign policy making and these
characteristics are confirmed by Turkmenistan's foreign policy towards Afghanistan, in
which Berdimuhamedow plays a key role. The main foreign policy objective in the
political sphere is to maintain friendly relations with both the Afghan government and
the Taliban to avoid potential spill over of the Afghan conflict into Turkmenistan,
which could undermine Berdimuhamedow’s power and patron-client network. The
foreign trade policy aims to diversify the Turkmen exports, to loosen dependency on
traditional partners and raise money to sustain the regime and president’s client
network. Concerning the security issues, there is an effort to have control over the
happenings near the border to ensure that Islamic extremism doesn’t make its way to
Turkmenistan. This is done through various diplomatic and trade arrangements,
espionage and creation of resource dependencies with all sides of the Afghan conflict.
The above-mentioned foreign policy is operated by Berdimuhamedow himself or his
loyal subordinates.
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Úvod
Turkmenistán, jehož území kdysi utvářelo jedno z center na tzv. Hedvábné stezce,
čelil po rozpadu Sovětského svazu, jehož součástí se stal v roce 1917, nejedné výzvě –
zajištění nových obchodních partnerů, hranic a řešení nových bezpečnostních rizik.
Turkmenistán sdílí s Afghánistánem téměř 800 km hranici. Tento jižní soused, který je
po celém světě znám především jako centrum teroristického hnutí Tálibán, znamená
pro Turkmenistán mnohem víc – strategického partnera.
Turkmenistán od roku 1991 zažil vládu pouze dvou mužů – Saparmurata Nijazova
a nynějšího prezidenta Gurbangulyho Berdimuhamedova. Prezidentství obou mužů
se v rámci

vnitřní

politiky

vyznačovalo

autoritářstvím,

neveřejnou

správou

a klientelismem, v případě prvního z nich byl režim obvykle hodnocen jako sultanistický,
v případě Berdimuhamedova pak už jen jako personalistický. Ani jeden však v zemi
nesnesl opozici, občanskou společnost ani svobodný tisk, a právě proto země zůstala
stranou mnoha výzkumů a akademických prací.
Existující práce věnující se personalismu se věnují výhradně vnitřní politice, tato
práce si však klade za cíl adaptovat personalismus na zahraniční politiku a přinést nové
poznatky, které dosud na akademickém poli chyběly. Práce věnující se personalismu se
navíc věnují primárně africkému kontinentu, a tak práce zkoumající personalismus
v oblasti Střední Asie může přinést nové poznatky i v celkovém výzkumu
personalistických režimů mimo africký kontinent. Adaptace personalismu na zahraniční
politiku se zakládá především na indukci a dedukci z definic a základních atributů
neopatrimonialismu, patronálního prezidencialismu a personalismu, které jsou v první
části práce syntetizovány. Práce má za cíl tyto poznatky ověřit na vztahu Turkmenistánu
a Afghánistánu za vlády Berdimuhamedova. Pro tento výzkum byla záměrně zvolena
zahraniční politika Berdimuhamedova vůči Afghánistánu, jelikož se jedná o vztah dvou
sousedících zemí, z nichž ani jedna není velmocí a jejichž vztahy nebyly dosud podrobně
prozkoumány, což tento vztah dělá vhodným případem pro případovou studii. Výzkum
je navíc velmi relevantní, neboť je zaměřený na období sahající až do počátku roku 2019,
kdy je Berdimuhamedov stále u moci a zabývá se nejen společnými infrastrukturními
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projekty, ale i zhoršující se bezpečnostní situací u hranic mezi oběma státy, která nastala
po roce 2014. Případová studie se zabývá především třemi oblastmi – politickými
a diplomatickými vztahy, obchodními a ekonomickými vztahy a bezpečnostní situací
a hrozbami.
Hlavní hypotéza této práce zní následovně: Teorii personalismu lze adaptovat
na zahraniční politiku personalistického vůdce. Personalismus hraje klíčovou roli
v zahraničních vztazích zemí s personalistickým vůdcem. Na zahraniční politice
Turkmenistánu vůči Afghánistánu lze pozorovat obecné charakteristiky zahraničních
politik personalistických režimů a osobnost Berdimuhamedova hraje klíčovou roli
v politice Turkmenistánu vůči Afghánistánu. Práce si rovněž klade za cíl hledat odpovědi
na otázky jako jsou např.: Existují a pokud ano, jaké jsou obecné charakteristiky
zahraniční politiky personalistických režimů? A do jaké míry jim odpovídá zahraniční
politika Turkmenistánu vůči Afghánistánu za Berdimuhamedova? Jak velký vliv má
Berdimuhamedov na zahraniční politiku Turkmenistánu?
Práce je dělena na dvě části – teoretickou a analytickou. V první kapitole je
využita především deskripce a syntéza. S výsledky je pak pracováno v rámci druhé
kapitoly teoretické části, ve které je využita dedukce a indukce. V druhé, analytické, části
bakalářské práce je zahraniční politika Turkmenistánu rozebrána deskriptivně
analytickou metodou.
První kapitola práce se zabývá vývojem teorie personalismu, neopatrimonialismu
a patronálního prezidencialismu, které následně porovnává a na jejichž základě vyvozuje
základní atributy, které všechny tyto tři teorie mají společné. V následující kapitole jsou
tyto atributy využity jako základ pro dedukci základních charakteristik personalistických
režimů, které jsou doplněny či upřesněny pomocí metody indukce na základě studií
případových studií personalistických režimů.
Ve třetí kapitole je představena základní koncepce zahraniční politiky
Turkmenistánu, v nichž jsou nastíněny nejdůležitější zahraniční vztahy, strategie, klíčová
odvětví turkmenského zahraničního obchodu i relevantní významné události počínaje
rokem 1991. Na závěr přichází nejrozsáhlejší klíčová kapitola celé práce – případová
studie, na jejímž začátku je stručně shrnutá Nijazova zahraniční politika vůči
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Afghánistánu, po níž následuje analýza politické, diplomatické, obchodní, ekonomické
a bezpečnostní složky zahraniční politiky Berdimuhamedova.
V práci jsou použity počeštělé názvy, tam kde to bylo možné, jinde vycházím
z mezinárodních (anglických) přepisů těchto jmen.
Mezi klíčové zdroje v teoretické části práce patří afrikanisté Jackson a Rosberg, kteří
v knize Personal Rule In Black Africa podrobně popsali a analyzovaly desítky
personalistických režimů, na jejichž základě jsem získala lepší představu o obecných
rysech těchto režimů a bylo schopná indukovat některé charakteristiky zahraničních
politik personalistických režimů v druhé kapitole. Výborným přehledem různých
přístupů a revizí neopatrimonialismu je práce Erdmanna a Engeleho Neopatrimonialism
Revisited – Beyond a Catch-All Concept a práce Guliyeva Personal Rule,
Neopatrimonialism,

and

Regime

Typologies.

Článek

Laruelle

Discussing

Neopatrimonialism and Patronal Prezidentialism in the Central Asian Context
a Kunyzsův From Sultanism to Neopatrimonialism? Regionalism within Turkmenistan
mi byly cenným zdrojem informací a inspirací pro obě části práce, neboť aplikují teorii
personalismu právě na mnou zkoumanou oblast.
V případové studii jsem nejvíce čerpala z Horáka a Šíra Turkmenistan’s Afghan
Border Conundrum. Práce Horáka a Šíra je v podstatě první prací pojednávající
o vztazích Turkmenistánu a Afghánistánu a poskytuje výborný přehled vztahů obou zemí.
Tato práce mi poskytla cenné informace, především o vztazích obou zemí, které jsem se
ve své práci snažila prohloubit a navázat na ně. O něco málo novější disertační práce
Černohouse Bezpečnostní vztahy Afghánistánu se státy v jeho sousedství mě velmi dobře
informovala o pohledu na turkmenskou zahraniční politiku z afghánské strany,
ale i vztazích, obzvláště ekonomických mezi oběma zkoumanými zeměmi. Kniha
Anceschi Turkmenistan’s Foreign Policy mi byla cennou především díky dobrému
přehledu směřování turkmenské zahraniční politiky, nicméně vzhledem k tomu, že byla
vydána roku 2008, tak z knihy čerpám převážně informace týkající se doktríny pozitivní
neutrality a Trans-afghánského plynovodu (Turkmenistán – Afghánistán – Pákistán –
Indie, TAPI). Velmi přínosné pro mě byly i další práce Anseschiho Integrating domestic
politics and foreign policy making: The cases of Turkmenistan and Uzbekistan
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a Turkmenistan and the virtual politics of Eurasian energy: the case of the TAPI pipeline
project. Důležitým zdrojem informací mi byl také článek Yapiciho From Positive
Neutrality to Silk Road Activism? The Continuities and Changes in Turkmenistan’s
Foreign Policy. Nepostradatelným zdrojem mi byly články Bruce Panniera čerpané
z webových stránek Rádia svobodná Evropa (RadioFreeEurope/RadioLiberty, RFE/RL).
Obzvláště u článků týkajících se situace na afghánsko-turkmenských hranicích jsou
informace na jiných serverech, než RFE/RL velmi sporadické. RFE/RL je nezávislým
zpravodajským médiem a Bruce Pannier je uznávaným zpravodajem pro oblast Střední
Asie, a proto se domnívám, že jím psané texty pro RFE/RL jsou pravděpodobně
nejdůvěryhodnějším dostupným zdrojem dění na hranicích. Informace o aktuálním dění
jsem ve velké míře čerpala také ze serveru Eurasianet, který je taktéž jeden z mála webů
informujících o dění v Turkmenistánu a regionu střední Asie.
Co se týče případové studie, tak je limitována především tím, že z praktických důvodů
pracuji s anglickými a neturkmenskými zdroji, jednak protože nemluvím ani turkmensky
ani rusky, ale také protože literatura produkovaná v Turkmenistánu postrádá kredibilitu.
Turkmenský státní tisk vydává zprávy i v angličtině, ty jsou ale zavádějící, protože
víceméně píší pouze o úspěších a projektech (obzvláště infrastrukturních), tak aby byla
země prezentována zahraničnímu obecenstvu jako moderní a rozvinutá. V tomto případě
informace nevypovídají ani o zamýšleném vlivu na turkmenské obyvatelstvo.
Turkmenistán je z hlediska svobody slova hodnocen jako jeden z vůbec nejméně
svobodných států a Afghánistán na tom není příliš lépe a taktéž není kompletně
zpravodajsky pokrytý vzhledem k nebezpečí, obzvláště v oblastech ovládaných
Tálibánem.
Tato bakalářská práce vychází z a navazuje na ročníkovou práci s názvem: „Vývoj
turkmensko-afghánských vztahů po roce 2012,“ která byla vypracována a odevzdána
v letním semestru 2016/2017 a nebyla nikde publikována. Výše zmíněná ročníková práce
a tato bakalářská práce mají stejnou autorku.
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1 Konceptuální ukotvení práce
V politických analýzách systémů se běžně setkáváme se škálou totalitarismus –
pluralitní demokracie. Osobní vláda (tedy ztotožnění postu vůdce či vládce s jeho
držitelem) je však specifickým režimem, který na tuto škálu nelze zařadit a je nutno jej
zkoumat samostatně.1 Vláda jednoho vůdce byla často zkoumána na základě vrozených
psychologických předpokladů a vnějších sociologických předpokladů, které určují jejich
jednání na politické scéně. Nicméně, mnozí autoři se shodují, že lze ze zkoumání jednání
a vlády vůdců v neinstitucionalizovaných státech vyvodit modely, které lze aplikovat
na jednání jedinců v různých společnostech a částech světa a s různými psychologickými
předpoklady.2
(Neo)patrimonialismus, personalismus, osobní vláda (personal rule), klientelismus,
sultanismus, kleptokracie či patronální politika (patronal politics) jsou termíny
a koncepty často spojované s tímto typem vlády.3 Vzhledem k jejich značné podobnosti
budu při portrétování vlivu role osobnosti na zahraniční politiku Turkmenistánu pracovat
se všemi výše zmíněnými termíny. 4 Terminologicky budu používat především termíny
neopatrimonialismus a personalismus, neboť termín osobní vláda vnímám v českém
jazyce jako krkolomný. Ostatní výše zmíněné termíny nebudu v práci používat z důvodů,
které se nyní pokusím nastínit.
Patrimonialismus, termín zavedený Maxem Weberem v jeho posmrtné práci

1

Roth, Guenther. „Personal Rulership, Patrimonialism, And Empire-Building In The New States.” World
Politics 20, č. 2 (1968): 194-206.
2
Jackson, Robert H. a Carl G. Rosberg. Personal Rule In Black Africa: Prince, Autocrat, Prophet,
Tyrant, Berkeley: University of California Press, 1982, 1-14.
3
Viz například Acemoglu, Daron a Thierry Verdier. „Alfred Marshall Lecture: Kleptocracy And DivideAnd-Rule.” Journal Of The European Economic Association 2, č. 2/3 (2004): 162-192,
Guliyev, Farid. „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies: Integrating Dahlian and
Weberian Approaches To Regime Studies.” Democratization 18, č. 3 (2011): 575-601,
Hale, Henry E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics In Comparative Perspective, New York,
NY: Cambridge University Press, 2015 a další.
4
Autoři nejčastěji vyzdvihují rozdíl mezi sultanismem a neopatrimonialismem, ale jak tvrdí i například
Kunysz, Nicholas. „From Sultanism To Neopatrimonialism? Regionalism Within Turkmenistan.” Central
Asian Survey 31, č. 1 (2012): 1-16. obecná forma autority (panství) je v sultanistických režimech
identická s tou v (neo)patrimonialistických režimech a tyto režimy se odlišují v síle loajality k vládci (v
případě sultanismu je značně vyšší).
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Ekonomika a společnost založeným na sociologii dominance a legitimity, je velmi
ohraničený a v moderní době téměř nepoužitelný, protože popisuje systém bez jakékoliv
racionality a byrokracie založený výhradně na tradici.5 Tento pojem se zdál v moderní
době nedostačující, a byl už od 60. letech nadále rozvíjen především afrikanisty. Postupně
z pojmu moderní patrimonialismus, pak v roce 1973 Shmuel Eisenstadt zavedl termín
neopatrimonialismus, tomu se ale budu věnovat více později.6 Sultanismus, jakožto
extrémní patrimonialismus obsažený ve Weberově typologii režimů nadále rozvíjí teorii
vládce s neomezenou mocí. Sultanistický vládce nepotřebuje oporu ve společnosti
ani bližších kruhů a obvykle si okolo sebe buduje kult osobnosti. Byť tento typ vlády není
příliš rozšířený, autoři tak označují před-berdimuhamedovský Turkmenistán, toto období
však není předmětem této práce, a proto sultanismus jakožto pojem a teorii nebudu nadále
v této práci používat. Berdimuhamedov po svém nástupu zmírnil centralizaci
(přestože většina věcí musí být potvrzena prezidentskými dekrety, tak prezident
umožňuje alespoň nějakou míru volnosti v rozhodování na nejnižší lokální úrovni, začal
více investovat do rozvoje regionů atd.) a umožnil kariérní růst ve státní správě
(preferencí lidí se zkušenostmi nad neznalými kývači s větší loajalitou k prezidentovi
a snížením frekvence výměny vyšších funkcionářů, čímž umožnil rozvoj patron –
klientských sítí).7
Neopatrimonialismus se jeví některým akademikům jako problematický především
protože je jakýmsi všeobjímajícím konceptem, který zahrnuje a prorůstá politikou,
ekonomikou i společností a byl definován tolika způsoby, že je podle mnohých až příliš
vágní.8 Většina autorů používající koncept neopatrimonialismu se shodují na tom, že

5

Weber, Max. Economy And Society: An Outline Of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth a
Claus Wittich, Berkeley: University of California Press, 1978.
6
Jeden z prvních afrikanistů zabývající se patrimonialismem v moderní době byl Roth, „Personal
Rulership, Patrimonialism, And Empire-Building”, pro termín neopatrimonialismus viz. např. Eisenstadt,
Shmuel. Traditional Patrimonialism And Modern Neopatrimonialism, Beverly Hills: Sage Publications,
1973. a Bratton, Michael a Nicolas van de Walle. „Neopatrimonial Regimes And Political Transitions In
Africa.” World Politics 46, č. 4 (1994): 453-489.
7
Kunysz, „From Sultanism To Neopatrimonialism?” Byť termín byl už dříve popsán Weber, Economy
And Society, Chehabi, Houhang E. a Juan J. Linz. Sultanistic Regimes, Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1998, jej popisují lépe ve vztahu k dnešní společnosti, nicméně i tak jej považuji za
nevhodný pro účely výzkumu této práce.
8
Například Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies”
a Laruelle, Marlene. „Discussing Neopatrimonialism And Patronal Presidentialism In The Central Asian
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na rozdíl

od

patrimonialismu

čerpá

nejen

z Weberova

tradičního

panství

(patrimonialismus), ale i z legálního panství (legal-rational).9 Od obou samostatně
se zároveň značně liší, protože na rozdíl od patrimonialismu, vůdce či vládce nemusí být
charismatický ani být velkým reformátorem či prorokem (to však není vyloučené, viz
např. Jackson a Rosenberg), ale může jen přejmout některé charakteristiky tradičního
panství jako například klientelismus. Zároveň, ale státní správa, byť existující, nemusí
být řízena racionálně a efektivně.10 Neopatrimonialismus je často kritizován za to,
že autoři nemohou shodnout na více než těchto velmi základních vlastnostech, které lze
do jisté míry aplikovat na většinu režimů.11 Definice neopatrimonialismu se tak ve svých
specificích liší autor od autora, což někteří akademici vyřešili nejen zavedením vlastní
definice, ale i úplně nového pojmu, který má tyto problémy potírat. Jedním
z nejznámějších autorů nové teorie založené z velké části na neopatrimonialismu je
například Henry E. Hale, který přináší tzv. patronální politiku.12 Definicím a bližší
charakteristice neopatrimonialismu a jeho odnoží se budu věnovat později.
Mnohé další používané termíny jako například klientelismus, kleptokracie,
prebendalismus, kmotření (godfatherism), korupce, patronství, warlordismus atd.
vnímám, stejně tak jako další autoři, pouze jako jednu z charakteristik výše zmíněných

Context.” Demokratizatsiya 20, č. 4 (2012): 301 - 324.
9
Viz. například Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies”, Jackson a
Rosberg, Personal Rule In Black Africa a Bratton a van de Walle, „Neopatrimonial Regimes And
Political Transitions In Africa.” Pro účely této práce nepovažuji nutné se zaobírat Weberovou typologií tří
typů panství do podrobna. Weberova typologie viz. Weber, Economy And Society.
10
Roth, „Personal Rulership, Patrimonialism, And Empire-Building”, Bratton, Michael a Nicolas Van de
Walle. Democratic Experiments In Africa: Regime Transitions In Comparative Perspective. Cambridge
Studies In Comparative Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1998 a Jackson a
Rosberg, Personal Rule In Black Africa.
11
Ilkhamov, Alisher. „Neopatrimonialism, Interest Groups And Patronage Networks: The Impasses Of
The Governance System In Uzbekistan.” Central Asian Survey 26, č. 1 (2007): 65-84.
12
Hale, Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics In Comparative Perspective.
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typů režimů, nikoliv jako samostatnou typologii.13

1.1 Personalismus, neopatrimonialismus a patronální
prezidencialismus
Personalismus je podle Jacksona a Rosberga (1982) subtypem autoritářského režimu,
který je neinstitucionalizovaný a založený především na osobních vztazích, donucování
a klientelismu. Personalistické systémy obvykle nemají fungující politické instituce, které
se obvykle nacházejí v jiných systémech. Neznamená to, že tyto instituce neexistují
vůbec, ale jsou obvykle neformální či nefunkční. Funkčnost států řízených tímto
způsobem závisí více na autoritě, charisma a schopnostech vůdce a jeho spolupracovníků
než na ústavě, zákonech a institucích. To však neznamená, že by tyto systémy pozbývaly
strukturu. Struktura těchto systémů se řídí osobami a nikoliv institucemi, tedy vztahy
mezi patrony a klienty, odtud také častý název klientelismus.14 Osoby mají
v personalistických státech přednost před pravidly a nejsou jimi příliš svázaní,
protože mají autoritu a moc tato pravidla měnit a ohýbat ku svým potřebám. Jejich moc
není bezmezná, nýbrž ohraničená autoritou, mocí patronů a klientů, ale také
(ne)schopností státní správy efektivně implementovat ambiciózní plány vůdce. Vůdce má
plnou kontrolu nad byrokratickým aparátem, armádou a vládou a nad většinou
materiálních statků. Postupováním různých výhod a postů si zajišťuje loajalitu
a kontrolu.15
Guliyev vypracoval na základě rozboru více než 40 různých definic a prací o režimech
osobní vlády svojí definici personalismu (personal rule, personal rulership, personalist

13

Více viz. Laruelle, „Discussing Neopatrimonialism And Patronal Presidentialism”, Guliyev, „Personal
Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies”, Erdmann, Gero a Ulf Engel. „Neopatrimonialism
Revisited - Beyond A Catch-All Concept.” Giga Working Papers 16 (2006): 1-39. (Weber 1978)
14
Ačkoliv existují autoři, kteří vidí patronství a klientelismus jako dva velmi rozdílné koncepty, ve své
práci budu, stejně tak jako velká část autorů, používat oba termíny, protože jsou nedílnou součástí
personalismu. Klientelismus i patronství popisují situaci ve společnosti, kde existuje síť nerovných
vztahů, v rámci níž dochází k výměně služeb a zboží. Klientelismus je o výměně na osobní úrovni, kdežto
patronství je o výměně kolektivní. Klientelismus existuje většinou na všech úrovních společnosti,
patronství většinou pouze na vyšší (v politice, mezi klany, regiony…). Viz Erdmann a Engel,
„Neopatrimonialism Revisited - Beyond A Catch-All Concept.”
15
Jackson a Rosberg, Personal Rule In Black Africa, 1-82 a Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism,
And Regime Typologies.”
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patrimonialism) takto: „Personalismus může být definován jako typ struktury státních
orgánů, ve kterých je vládce individuálním vůdcem, jehož rozhodovací síla je
institucionálně neohraničená a kdo řídí neopatrimoniální veřejnou správu a kdo používá
síť patronů a klientů jako hlavní institucionální mechanismus pro ovládání politické
síly.“16 Podíváme-li se na některé definice neopatrimonialismu, je patrné, že se
od personalismu příliš neliší. Neopatrimonialismus a personalismus jsou na obecné
rovině dva překrývající se koncepty, což je dobře patrné například na následujících
definicích. Podle Brattona a van de Walleho (1998) je neopatrimonialismus
charakterizován jako: „hybridní režim, ve kterém patrimonialistické zvyky a modely
koexistují a slévají se dohromady s racionálně legálními institucemi.“17 Bratton a van de
Walle nadále tvrdí, že některé z neopatrimonialistických států nejsou ani tak státy,
jako spíše soukromými instrumenty těch, kteří vládnou. Oba ve svém příspěvku
Neopatrimonial regimes and political transitions in Africa zdůrazňují roli loajality a její
důležitost pro přežití režimu.18 Lewis definuje podobně neopatrimonialismus jako
politický systém „ve kterém jsou novodobé státní instituce (ministerstva, právní systém,
legislativa) kombinovány s neformálním zákulisním politikařením založeném na vztazích
patronů a klientů, regionálních sítích a klanovosti.“19 Poslední definicí, kterou bych ráda
podpořila své tvrzení o značné podobnosti neopatrimonialismu a personalismu na obecné
úrovni, je definice Erdmana a Engela (2006): „Neopatrimonialismus je mix dvou typů
politické dominance. Je to spojení patrimonialismu a legálně-racionální byrokratické
dominance. Použití moci v neopatrimoniálních režimech je eratické a nevypočitatelné
[…] Veřejné normy jsou v neopatrimonialistických režimech formální a racionální,
ale jejich sociální praxe je často osobní a neformální. Na závěr, neopatrimonialismus
koresponduje s autoritářskou politikou a kulturou rent-seekingu [pozn. autora:
manipulace s veřejnými statky za účelem vlastního obohacování se], kdežto legálněracionální dominance se vztahuje k demokratičnosti a tržní ekonomice.“20 Rozdíly jsou

16

Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies,” 585.
Bratton a van de Walle, Democratic Experiments in Africa, 62.
18
Bratton a van de Walle, „Neopatrimonial Regimes And Political Transitions In Africa.”
19
Lewis, David. „Understanding The Authoritarian State: Neopatrimonialism In Central Asia.” The
Brown Journal Of World Affairs 19, č. 1 (2012): 115-126, 118.
20
Erdmann a Engel, „Neopatrimonialism Revisited - Beyond A Catch-All Concept,” 31.
17
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patrné spíše v užším pojetí mezi jednotlivými autory, lze tak spíše mluvit o rozdílu mezi
autory než koncepty s odlišným označením.
Co se týče dalších podobných přístupů, mezi nimž je pravděpodobně nejznámější
patronální politika Henryho Halea, situace je velmi podobná. Ba dokonce i sám autor
přiznává, že místo termínu patronalismus lze velmi často dosadit i termíny jako
klientelismus nebo neopatrimonialismus. Hale tvrdí, že všechen neopatrimonialismus je
také patronalismus, ale ne všechen patronalismus je také neopatrimonialismus. Místo
používání a vytváření další definice neopatrimonialismu, tak aby vyhovovala jeho
konceptu, se rozhodl zavést termín nový, tak aby s sebou nenesl zátěž různých definic
a pojetí různých autorů. Podle autora se patronalismus liší od neopatrimonialismu
především tím že charakterizuje větší společenský jev a nejen politický. Hale nadále tvrdí,
že nový termín zavedl, i protože neopatrimonialismus byl (a mnohými autory stále je)
vnímán jako subtyp nedemokratických (většinou autoritářských) režimů, zatímco podle
něj toto nemusí nutně platit.21 Autor nadále upozorňuje na to, že vzhledem k tomu,
že neopatrimonialismus vychází z původní Weberovi typologie, tak je svým způsobem
legitimním typem vlády, což Hale považuje za přinejmenším problematické.22
K porovnání s předchozími koncepty nabízím Haleovu definici patronálního
prezidencialismu, kterýžto je neopatrimonialismu a personalismu nejpodobnější, jako:
,,vykonávání politické moci primárně skrze selektivní přesuny zdrojů spíše
než prostřednictvím formalizovaných institucionálních postupů, myšlenkové politiky
nebo právního státu.”23
Co se týče Haleova patronálního prezidentství, tak ten definuje dvě základní složky –
přímo volené vedení disponuje velkými formálními pravomocemi ve vztahu k ostatním
státním orgánům, a za druhé vůdce má také velkou neformální moc, která je založená

21

Někteří autoři tvrdí, že totéž platí i pro neopatrimonialismus, viz. např. Laruelle, „Discussing
Neopatrimonialism And Patronal Presidentialism.”
22
Tamtéž.
23
Hale, Henry E. „Regime Cycles: Democracy, Autocracy, And Revolution In Post-Soviet
Eurasia.” World Politics 58, č. 1 (2005): 133-165, 138.
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na mezilidských vztazích mezi patrony a klienty (na pomezí státu a ekonomiky).24

1.2 Základní atributy
Pro potřeby této práce jsem se rozhodla pracovat s Guliyevovou definicí
personalismu. Guliyev definoval tři základní atributy personalismu: mocenský monismus
(power monism, protiklad mocenského pluralismu), neopatrimoniální správu a síť
patronů a klientů.25 Jackson a Rosberg tyto atributy nazývají politický monopol,
neveřejná správa a klientelismus.26 Co se týče Haleova patronálního prezidentství, tak ten
definuje dvě základní složky – přímo volené vedení disponuje velkými formálními
pravomocemi ve vztahu k ostatním státním orgánům, a za druhé vůdce má také velkou
neformální moc, která je založená na mezilidských vztazích mezi patrony a klienty
(na pomezí státu a ekonomiky).27 Dle mého názoru lze první složku srovnat
s Gulievovým mocenským monismem a politickým monopolem Jacksona a Rosberga,
druhou složku pak s kombinací neopatrimoniální správy, sítě patronů a klientů
a neveřejnou zprávou a klientelismem dříve zmíněných autorů.

1.2.1 Mocenský monismus, politický monopol a velké formální
pravomoci přímo voleného vedení
Mocenský monismus znamená, že je veškerá politická moc v rukou jedné osoby, která
tuto moc nesdílí s žádným kolektivně řízeným orgánem. Vůdci si okolo sebe občas tvoří
tzv. kliku, to je skupina sestávající se z plně loajálních lidí, obvykle rodiny a blízkých
přátel, která se na řízení země podílí. Existence těchto klik je však závislá právě na onom
vůdci, kterému se zodpovídá a který o všem rozhoduje.28 Jackson a Rosberg tvrdí,
že právě politický monopol a absence politické soutěže je kritická pro existenci
personalistických režimů a její existence je obvykle předzvěstí konce těchto režimů.
Soupeření o pozice a přízeň je možné (a dokonce většinou chtěné), ale pouze

24

Hale, „Regime Cycles: Democracy, Autocracy, And Revolution In Post-Soviet Eurasia.”
Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies.”
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Jackson a Rosberg, Personal Rule In Black Africa, 14-82.
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Hale, „Regime Cycles: Democracy, Autocracy, And Revolution In Post-Soviet Eurasia.”
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za předpokladu uznání svrchovanosti vůdce. V neopatrimonialistických státech dochází
často ke vzniku vnitrostranických frakcí, ty jsou obvykle podporovány jen do té míry,
dokud zabraňují nárůstu popularity potenciální nástupců a dokud neohrožují samotného
vůdce. Když k tomu dojde, tak obvykle dojde k politickým čistkám, které jsou tak
nevyhnutelnou součástí většiny, ne-li všech personalistických systémů.29

1.2.2 Neopatrimoniální neveřejná správa, síť patronů a klientů,
klientelismus a mezilidské vztahy na pomezí státu a ekonomiky
Neopatrimoniální správa je kombinací některých prvků patrimoniální správy (jako
například jejím zaměřením na vztahy, a nikoliv schopnosti pracovníků) a byrokratické
administrace. Obvykle to znamená, že na vysokých (manažerských) pozicích jde
primárně o dosazování loajálních přátel a rodiny, kteří jsou vůdci zavázaní. Ti pak
podobně dosazují lidi i na pozice pod nimi, jsou tak klienty i patrony zároveň. Na nižších
administrativních pozicích jsou pak zaměstnáváni lidé – realizátoři podle jejich
schopností naplňovat plány přicházející shora.30 Politici a vysoko postavení úředníci
se nezodpovídají veřejnosti, nýbrž vůdci a jeho systému. Často se může zdát, že úplně
chybí vládní či veřejná organizační racionalita, protože uspořádání v rámci těchto
systémů neodpovídá systému neosobních pravidel podporující veřejné zájmy a dobro
společnosti. Personalistické systémy mají organizační strukturu, ta je však založená
na osobních vztazích, a tak je často velmi špatně zjistitelná.31 Tento atribut napomáhá
tomu, že vůdce disponuje téměř neohrozitelnou mocí, protože má v rukou nejen veškerou
formální moc (viz politický monismus), ale také neformální, v rámci níž si jednak
formální moc udržuje odměňováním spolupracovníků a trestáním nepřátel, a za druhé
jejím prostřednictvím naplňuje cíle, které si stanovil v rámci své formální politické
moci.32
Síť patronů a klientů je s neopatrimoniální neveřejnou správou velmi úzce spojená,
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Jackson a Rosberg, Personal Rule In Black Africa, 14-82.
Guliyev, „Personal Rule, Neopatrimonialism, And Regime Typologies.”
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a právě proto jsem se rozhodla tyto atributy spojit do jedné podkapitoly. Patroni směňují
různé benefity (ať už hmotné či nikoliv) za politickou podporu, která pak proniká nejen
státní správou, ale i celou společností.33
Klientelismus funguje na několika základních předpokladech – statky a výhody jsou
dostatečnou motivací pro vznik těchto sítí a existenci silné loajality, která tmelí
společnost a umožňuje přežití klientelismu i v dobách nejistoty, kdy zdroje motivace
kolísají nebo nejsou dočasně vůbec dostupné a fakt, že politické elity jsou motivovány
kariérní jistotou a chtíčem si udržet nebo zlepšit svou pozici.34 Vztah patronů a klientů je
vzájemně výhodný. Na nejvyšší úrovni to lze velmi dobře vidět: vůdce potřebuje elity,
aby zůstal u moci a naplňoval své cíle, elity na druhou stranu potřebují jeho přízeň,
protože jsou závislé na zdrojích, které od něj získávají a na funkcích jím propůjčených.
Vůdce je samozřejmě ve výhodě, protože pokud elity nejsou spokojené, pak musí jednat
kolektivně, aby vůdce ohrozily, kdežto vůdce může téměř libovolně elity zbavovat funkcí
i zdrojů, třeba když má pocit, že proti němu něco kují. Podobně to však funguje ve všech
vrstvách společnosti. 35
Kromě výše zmíněných předpokladů jsou ke vzniku klientelismu nutné také dvě
obecné podmínky. Stát, ve kterém k němu dochází, musí být málo nebo vůbec
institucionalizovaný a společnost musí být heterogenní nebo partikularistická
(partikularistické kultury kladou spíše důraz na vztahy a důvěru než na formální pravidla).
Špatně fungující politické instituce jsou podhoubím, které umožňuje přivlastnění veřejné
moci a zdrojů k osobním účelům, některé z nich pak mohou být dále distribuovány klice
přátel a rodiny, ale také následovníkům. Rozdělená společnost se jeví jako paralyzující
v pluralistických politických systémech a nahrává, tak vzniku alternativních systémů
(v našem případě personalismu).36
Pro další potřeby této práce budu nadále pracovat pouze s termínem personalismus,
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čímž však po předchozí diskuzi nad základními atributy a definicemi, myslím na obecné
úrovni i neopatrimonialismus a patronální prezidencialismus.

15

2 Univerzální adaptace personalismu na
zahraniční politiku
Vnitřní politika a fungování personalistických, neopatrimoniálních a patronálněprezidencialistických režimů byly různými autory poměrně dobře prozkoumány, nicméně
zahraniční politiky těchto režimů zůstaly na obecné rovině nedotčené. Teorii
personalismu se budu snažit adaptovat na zahraniční politiku především pomocí metod
indukce a dedukce. Vycházím přitom z obecných charakteristik popsaných v předchozích
kapitolách – tedy mocenského monismu, patron-klientské sítě a neformální státní správy
a z jednání personalistických vládců vypozorovaných studiem především afrických a
postsovětských personalistických zemí, skvělým zdrojem mi v tomto ohledu je práce
Jacksona a Rosberga Personal rule in Black Africa. V aplikaci této teorie na zahraniční
politiku samozřejmě může dojít k přílišnému zobecnění, které odebere práci přidanou
hodnotu, toto se pokusím reflektovat v závěru práce. Ačkoliv se při výzkumu snažím
vyvodit obecné závěry, které by měly být platné pro široké spektrum personalistických
režimů, jsem si vědoma, že vzhledem k zaměření této práce, jsem lépe obeznámená
s personalistickými režimy postsovětského prostoru a obzvláště pak Turkmenistánu,
což může, vzhledem k historii a specifičnosti této oblasti, práci ovlivnit a udělat ji
předpojatou, a právě proto se snažím v této části upřednostnit metodu indukce
nad dedukcí, abych tento problém, co nejvíce zredukovala. Personalistické režimy mají
také mnoho často se objevujících atributů, které však autoři nezahrnují do definic
personalismu. K těmto opakujícím se jevům, mezi které patří například tendence
budování osobních kultů (jako tomu například bylo u Mobutova Zaire a většiny
středoasijských postsovětských zemí), taktéž nebudu v adaptaci personalismu
na zahraniční politiku přihlížet.
Z logiky těchto systémů vyplývá, že vůdce má kromě plné moci nad domácí politikou,
také plnou moc nad politikou zahraniční. Ať už formálně přímou (například skrze její
zakotvení v ústavě jako je tomu například v Turkmenistánu a Uzbekistánu)
nebo neformální (oficiálně je zahraniční politika v rukou vlády, senátu nebo parlamentu,
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nad kterými má však moc vůdce jako je tomu například v Arménii).
Zahraniční politiku nelze oddělit od domácí, a to především v případě
personalistických režimů.37 Vůdce se může prostřednictvím zahraniční politiky udržet
v čele státu (například získáním zahraničních investic, které může nadále přerozdělit),
zajistit přežití systému (třeba zformováním koalic a spřátelením si velmocí), konsolidaci,
ale také získat legitimitu (například uznáním od sousedních států). Zahraniční politika
těchto států pak obvykle reflektuje potřeby, problémy a hrozby domácí politiky.
Pro některé státy je to prevence separatismu, rozvoj, imigrace či emigrace, obchod
a pro jiné například energetická bezpečnost nebo odpoutání pozornosti od vnitřních
problémů. V případě personalistických režimů se zahraniční politika může zdát chaotická
a proměnlivá podle nálady vůdce nicméně, ačkoliv tomu tak v některých velmi
specifických případech může být, domnívám se, že stejně tak jako za domácí politikou je
i za zahraniční politikou personalistických režimů jistý cíl a to buď upevnění vlastní moci
na domácím poli nebo obohacení sebe sama, rodiny, nejbližších spolupracovníků
nebo klanu.
Tyto režimy, však často postrádají svobodu tisku a ze své podstaty postrádají dobře
fungující instituce. Většina rozhodnutí a jednání vůdce a elit probíhá za zavřenými dveřmi
nebo prostřednictvím neformálních vazeb a patron-klientských sítí, které nejsou běžnému
pozorovateli jasné. Pokud se však podíváme na zahraniční politiku personalistických
režimů s odstupem a v delším časovém úseku, pak jsou tendence a cíle zřetelnější, toto
se pokusím později lépe prokázat v případové studii.
Co se týče spolupráce s personalistickými státy, tak ač mohou být vztahy často velmi
křehké a mezinárodní dohody i vztahy velmi rychle proměnitelné, personalistické státy
a vůdci do velké míry nepotřebují brát a neberou ohledy na veřejné mínění a uzavřené
dohody. Jednak protože jejich autorita nevychází z formálních procesů a zákonů (voleb
a občanské společnosti), nýbrž ze vztahů mezi patrony a klienty a přesunem zdrojů.38
Tato netransparentnost však může být překážkou ve spolupráci, především pokud jsou
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potenciální partnerský stát či státy zásadové a chtějí spolupracovat pouze se státy,
kde jsou dodržovány základní lidské svobody a práva. I to, se ale může personalistickým
vládcům podařit z části obejít, například zdánlivě svobodnými volbami jako tomu je
nebo bylo například v Ugandě, Zimbabwe nebo v Arménii.
Personalistické režimy také obvykle nečelí častým změnám vlády (jako tomu bývá
v demokratických společnostech, kde jsou volby každých pár let).39 Nejen délka trvání
těchto režimů napovídá určité stabilitě a předvídatelnosti pro zahraniční partnery, ale také
cíle vyplívající z charakteristik tohoto typu vlády, tedy například nutnost získání
nebo uchování dostatku zdrojů k udržení patron-klientské sítě, časté tendence vůdců
k rent-seekingu a udržení se u moci. V personalistických režimech dochází k častým
a výměnám ministrů a dalších vysokých státních úředníků, které většinou postrádají
(nebo alespoň pro vnějšího pozorovatele) logiku, strategii a formální příčinu, nicméně
vzhledem k charakteristice režimu tyto změny často nemusí mít žádný vliv na zahraniční
politiku, která je (ať už přímo či nepřímo) řízena vůdcem.
Změny ve směřování zahraniční politiky mohou být provedeny velmi rychle
a flexibilně, protože je zpravidla potřeba pouze souhlas či povel jednoho vůdce,
ale na druhou stranu změny vůdce nebo celého režimu nepřichází, tak snadno, jak by
se mohlo na první pohled zdát. Byť ke změně může dojít sesazením nebo převratem
proti jedné osobě, tak jak jsem již dříve popsala, vzhledem k provázanosti vztahů klientů
a patronů, je potřeba koordinované kolektivní akce elit (tedy přímých klientů vůdce –
hlavního patrona).
Se zahraničním obchodem a investicemi se pojí podobné problémy jako
s navazováním mezinárodních vztahů, dohod a partnerství. Pro firmy, stejně tak jako
státy, je někdy těžké pracovat s informacemi, které získávají. Vzhledem k tomu,
že většina jednání a dohod jsou prováděna neformální neveřejnou cestou, tak jim chybí
transparentnost a většinu informací si nelze ověřit a nelze se na ně spoléhat. Nejedná se
pouze o důvěryhodnost úmyslů, ale i o množství zdrojů, produktů, kupní síly,
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protože pro personalistické systémy obvykle není problém fabrikovat data na vyžádání
patronů a vůdců. Celá společnost je propletená sítí patronů a klientů, a proto nelze úplně
oddělit obchodní vztahy od politických, ba dokonce personalistické režimy mohou
rozšířit tyto sítě i na své obchodní partnery. Přístup na trh dané země je ostatně také
zdrojem, který může být směněn za loajalitu, vliv nebo například finance. Obchodovat
na trzích personalistických režimů může mít pro firmy i své výhody, například nižší
konkurenci, flexibilní zákony a zbytnost jakékoliv sociální a ekologické odpovědnosti.
Vůdce má neotřesitelný politický monopol a nemusí se na domácí scéně zodpovídat
žádným institucím ani společnosti a může svobodně rozhodovat o zákonech.
Jak vyplývá z definic personalismu, racionální byrokratické obsazování pozic
obvykle funguje pouze na nižších postech státní správy, státem řízených institucí a firem,
a tak mnohým personalistickým systémům chybí schopní specialisté. To může být
pro zahraniční obchod a investory negativní, vzhledem k možné neefektivitě státu a jeho
procesů, ale může to zároveň být i příležitostí k přivedení vlastních zahraničních
specialistů a poradců.
Lze tedy říci, že personalistický vůdce má plnou moc nad zahraniční politikou,
která úzce reflektuje vnitřní politiku a její cíle. Zároveň nelze ani úplně oddělit obchodní
vztahy od politických. Obvyklé překážky v zahraničních vztazích jsou netransparentnost
personalistických režimů a nejistota, zdali tyto režimy budou dodržovat stanovené
dohody a pravidla. Zároveň je však možné najít dlouhodobé cíle personalistických
režimů, které se proměňují v dlouhodobém měřítku jen zřídkakdy.
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3 Zahraniční politika Turkmenistánu
Rozpad SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) a celého východního bloku
nebyl jen záležitostí změny politického systému, ale znamenal i otřes všeho, co lidé
ve Střední Asii znali. Turkmenistán byl pod ruskou nadvládou už od konce 19. století
a téměř veškerá ekonomika i infrastruktura byla úzce navázána na Rusko. V rámci SSSR
existovaly hranice, nicméně až do roku 1991 hrály pouze administrativní roli.
Až s rozpadem SSSR bylo potřeba hranice vymezit a zajistit hraniční kontrolu.
Zahraniční politika Turkmenistánu slouží k upevňování vnitřní moci a propagandě
a je, stejně tak jako zahraniční politika mnoha středoasijských zemí, v rukou prezidenta,
kam je zakotvená už v ústavě z roku 1992.40 Velké oficiální pravomoci nejsou typické
pouze pro středoasijské země, ale také pro personalistické režimy celkově. Úplná kontrola
nad zahraniční politikou je pak zajištěna ještě neformálně – pozorným výběrem loajálních
ministrů. V Turkmenistánu se jich od nezávislosti vystřídalo pouze pár – Avdy Kulijev
byl prvním z nich. Kuliev byl v celku výrazná osobnost, mluvil několika jazyky a byl
velmi schopný diplomat. Možná i to bylo důvodem, proč byl ministrem zahraničí pouze
jeden rok – Nijazov i Berdimuhamedov se rádi obklopují loajálními nevýraznými
příznivci, kteří poslouchají na slovo. Kulijev zastával názor, že by se Turkmenistán měl
vydat cestou otevřené multilaterální politiky, něco, co v dnešní době nelze
s Turkmenistánem spojovat.41 Od odchodu Kulijeva bylo hlavním cílem turkmenské
zahraniční politiky, respektive Nijazova, získat status neutrálního státu.42
Nijazov je portrétovaný jako otec doktríny o pozitivní neutralitě, která se stala
centrem celé turkmenské zahraniční politiky v následujících dekádách, ale také Nijazovy
propagandy. To že by on sám byl autorem je ale spekulativní. Mezi autory ale zřejmě
nebyl ani tehdejší ministr zahraničí – Atajev, soudě podle jeho neangažovanosti
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v propagaci doktríny. Větší podíl na formulování měli pravděpodobně jeho náměstci –
Batyr Berdyev a Boris Šichmuradov. Atajev, který strávil na pozici ministra zahraničí
necelé tři roky, byl v turkmenské zahraniční politice téměř neviditelnou osobou,
což přispívá k teoriím o tom, že právě v tomto období získal Nijazov i plnou
neinstitucionální kontrolu nad zahraniční politikou země. Ke konci 90. let už Nijazov
zkonsolidoval svou moc a mohl si dovolit mít na ministerstvu zahraničí lidi, kteří byli
loajální, ale zároveň schopní provádět jednání a oficiální diplomacii v jeho jménu,
takovou osobou byl i dříve zmíněný Šichmuradov. Nijazov už v tuto chvíli neměl žádný
problém se ho zbavit, ve chvíli, kdyby jej ohrožoval nebo nedodržoval jeho příkazy,
což se také stalo, když byl pro své schopnosti považován za možného nástupce Nijazova.
Jeho méně schopný následovník Batyr Berdyjev i Šichmuradov sám skončili zatčením
za údajné podílení se na atentátu na Nijazova v roce 2002.43 Zatím nejdéle ve funkci
zůstává Rašid Meredov, poloviční Ázerbájdžánec z provincie Mary. Meredov je
schopným loajálním úředníkem, který podle všeho není ničím výjimečný vyjma své
schopnosti poslouchat prezidenta a ve všem s ním souhlasit.44
Doktrína pozitivní neutrality říká, že Turkmenistán musí být neutrální, mít
mírumilovnou zahraniční politiku, neutvářet vojenská spojenectví a nemít žádné vojenské
základny cizích států na svém území.45 Tato doktrína je tedy pragmatickým řešením,
jak se v případě potřeby izolovat od okolního dění (jako například nepodpoření
amerických operací v Afghánistánu po září 2001) a nemuset nic složitě vysvětlovat,
ale zároveň také způsob, jak na sebe vrhnout dobré světlo. Režim i média (která jsou
ovládána režimem) prezentovala Turkmenskou zahraniční politiku a její úspěchy
se značným zveličováním a zdůrazňovala její pozitivní dopady na mír, vývoj a stabilitu
země. Jako její hlavní cíl bylo oficiálně deklarováno vytvoření dobrého zázemí
pro domácí růst.46 Na mezinárodní poli tato doktrína, ale i přes uznání Organizace
spojených národů (OSN), není garantována, a to jednak protože je toto rozhodnutí
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ponecháno na jednotlivých členech OSN, ale také protože termínu pozitivní neutralita
chybí jakýkoliv právní základ, neboť jako právní termín neexistuje.47
Nijazov i Berdimuhamedov vnímali zahraniční politiku Turkmenistánu jako
prostředek vnitřní politiky a propagandy. Národní deník se jmenuje Neutrální
Turkmenistán (Neytral’nyi Turkmenistan), významnou dominantou Ašchabadu je Oblouk
neutrality a neutralita se stala i názvem jednoho z měsíců v Nijazově kalendáři. Byť tyto
a mnohé další propagandistické záměry byly realizovány už za vlády Nijazova,
Berdimuhamedov většinu nezrušil a ani nezměnil, byť doktrínu pozitivní neutrality
využívá k propagandě především ve své rétorice. Cílem propagandy bylo ohromování
běžných Turkmenů a vzbuzování důvěry v jejich vládu a vytváření kultu osobnosti.
Oba prezidenti také vnímali doktríny pozitivní neutrality jako politiku, v rámci, níž
se výměnou za nevměšování do politiky ostatních států nebude nikdo vměšovat
do turkmenských

vnitropolitických

záležitostí.48

Během

vlády

Nijazova

bylo

strategickým partnerem především Rusko a Turkmenistán byl velmi izolovaný.49
Berdimuhamedov toto přehodnotil a snaží se diverzifikovat zahraniční partnery. O změně
jeho přístupu vypovídají i jeho v porovnání s Nijazovem výrazně častější cesty
do zahraničí.50 Tyto změny lze sledovat i na zahraniční politice vůči Afghánistánu a s ním
plánovaných projektů, kterým se budu věnovat více v následujících kapitolách.
Neveřejná správa a vztahy založené na korupci, nepotismu a servilitě dostály
po změně prezidenta kosmetických změn jako - bylo například vyhlášení prezidentských
voleb s více kandidáty (avšak výsledek je i za Berdimuhamedova nepřekvapivý a stále
se více a více blížící 100 %), odebrání některých ideologických prvků z ústavy
a veřejného

prostoru,

zavedení

vícestranického

47

systému

a

rozdělení

moci
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mezi legislativu, exekutivu a juridikativu. Tyto změny měly zlepšit Turkmenistánu
reputaci a umožnit mu přístup k půjčkám a investorům, o kterých se Nijazovi mohlo jen
zdát. Turkmenistán se tak měl stát otevřenějším a viditelnějším na mezinárodní scéně.51
V posledních letech se však Berdimuhamedov více a více uchyluje k podobným
praktikám jako jeho předchůdce, nesmyslné a časté změny vysokých úředníků a tvoření
kultu osobnosti.52 Všechny tyto změny se samozřejmě podepisují i na zahraniční politice
země. 10 miliard dolarů, které turkmenská ekonomika nutně potřebuje, byly místo
investování do smysluplných projektů (jakým by například mohl být i plynovod TAPI,
kterému se budu později více věnovat), investovány do pořádání AIMAGu (Asijské
vnitřní hry a hry bojových umění, Asian Indoor and Martial Arts Games). Tyto hry
umožnily Berdimuhamedovi se prezentovat před domácím publikem jako ten, kdo zemi
zajistil slávu a přivedl zahraniční sportovce a turisty, přestože hry neměly celosvětově
příliš velkého významu, finance z turismu ani k nakopnutí domácí ekonomiky nedošlo.53
Co se týče obchodu, tak Turkmenistán je dlouhodobě závislý na exportu bavlny
a zemního plynu. V produkci bavlny byl v době rozpadu SSSR desátý na světě a roku
2016 dokonce devátý.54 V objemu zásob zemního plynu je na tom s umístěním ještě lépe.
Spolu s tím se ale také pojí mnoho problémů, jednak s infrastrukturou, která za dob SSSR
nebrala ohledy na hranice jednotlivých republik a byla nejen centrálně řízena, ale i vedena
do centra Svazu – RSFSR (Ruská sovětská federativní socialistická republika) a dodávána
zákazníkům, kteří jsou často platebně neschopní. Za druhé, samotná technologie
využívaná při těžbě je, ve srovnání se zbytkem světa, velmi zastaralá.55
Za Nijazova se však ani těžba ani export plynu oproti předchozímu období nezvýšily,
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ba dokonce snížily a i přes to, že těžba stále roste, tak do roku 2015 nepřekročila hranici
80 miliard kubických m, kterou Sověti roku 1989 překročili.56 Před rokem 1991 existoval
z Turkmenistánu v podstatě jediný plynovod, takže po zpracování plynu poblíž Mary
a Nebit-Dagu plyn mířil do tzv. plynovodu CAC (Střední Asie – střed, Central Asia –
Centre) skrze Uzbeckou SSR (Sovětská socialistická republika), Kazašskou SSR
do RSFSR, což nevyhnutelně vedlo po rozpadu SSSR k monopolu v rukou ruského
Gazpromu, který měl kontrolu nad cenovou politikou i objemem, který z Turkmenistánu
proudil. Gazprom navíc nakupoval plyn od Turkmenistánu (resp. centrálně řízených
společností Turkmeneftgaz, Turkmengazprom apod.) za nízké ceny a prodával je dále
za ceny mnohem vyšší. Zákazníci Gazpromu nebyli vždy solventní (Ázerbájdžán, Gruzie,
Arménie, Ukrajina), což vedlo ke krizi mezi lety 1992-7, které vyústily v zastavení
dodávek, což silně poškodilo i turkmenskou ekonomiku. V souvislosti s tím vláda začala
přemýšlet nad novými strategiemi, jak zajistit Turkmenistánu pravidelný příjem přímých
investic ze zahraničí, a také nad možnostmi, jak více diverzifikovat export plynu a nebýt
závislými na Rusku.57 Pro přežití personalistických režimů je klíčové mít situaci vždy
pod kontrolou a dostatek statků k udržení patron-klientské sítě. Nijazov se rozhodl situaci
vyřešit podpisem smlouvy o dodávkách do Ruska na dalších 25 let, čímž chtěl zajistit to,
že nedojde ke snížení či úplnému ukončení dodávek plynu do Ruska. Finance z prodeje
zemního plynu jsou klíčovým příjmem Nijazova i Berdimuhamedova režimu. Vedlejším
efektem této dohody bylo zpomalení vývoje ohledně plynovodu TAPI a v podstatě
zastavila jednání o plynovodu TCGP.58 Berdimuhamedov měl však jiný pohled na to,
jak zemi zajistit stabilní příjem z prodeje zemního plynu – rozšířením portfolia zemí,
kam jej lze exportovat a nebýt na Rusku závislý. V roce 2008 došlo mezi turkmenskými
a ruskými představiteli k rozepřím ohledně cen za dodávky. Turkmenistán žádal
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po Rusku částku, na které by po ekonomické krizi Rusko na přeprodeji do Evropy
prodělalo. V první polovině roku 2009 se navíc stal na jednom z plynovodů CAC výbuch,
z něhož Turkmenistán vinil Gazprom, ten v reakci na to pozastavil na několik měsíců
dodávky plynu a v následujících letech je výrazně snížil.59 Během Nijazovy vlády
Turkmenistán exportoval plyn ještě od roku 1997 do Íránu. V posledních letech,
respektive v případě Íránu v roce 2017 a Ruska v roce 2016 došlo k ukončení těchto
dodávek kvůli rozepřím o platbách. Turkmenistán tak zůstal odkázán se svým vývozem
na Čínu, do které začal plyn dodávat od konce roku 2009.60 Berdimuhamedova strategie
o stabilitě skrze diverzifikaci zatím tedy úplně nevychází.
Lze odhadovat, že se export do Číny pravděpodobně nebude v blízké budoucnosti
navyšovat, protože předpokládaná výstavba plynovodu D se ocitla na mrtvém bodě.61
Nicméně vzhledem ke kontinuálně se zhoršující finanční situaci Turkmenistánu, není
vyloučené nic. Turkmenistán potřebuje po snížení cen plynu na světových trzích v roce
2014 a zastavení dodávek do Íránu a Ruska, vyvážet kamkoliv a co nejdříve.62 Špatná
ekonomická situace v Turkmenistánu už dospěla do té fáze, že byl Berdimuhamedov
nucen úplně přestat s dávkami zemního plynu, elektřiny a vody zdarma, které byli jedním
z prostředků konsolidace moci už za Nijazova v 90. letech. Berdimuhamedov tvrdí,
že země dospěla do ekonomického stavu, kdy tyto dávky už nejsou potřeba, nicméně je
jasné, že by neriskoval protesty a stabilitu země, kdyby situace nebyla více
než alarmující.63
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plyn do Ruska, bližší podrobnosti ohledně toho, za jaké částky a v jakém množství však
ještě nejsou známy.64
Turkmenská zahraniční politika prošla značnými změnami. V prvních letech
po získání nezávislosti se Turkmenistán snažil distancovat od vnějších vlivů, jednak
protože to Nijazovi umožnilo se více soustředit na posílení a stabilizování moci, ale také
protože se obával záměrů a roztahování Ruska v postsovětském prostoru. Ke konci 90. let
lze pozorovat postupné sblížení Turkmenistánu s Ruskem, které sice nebylo nijak
podpořeno změnou zákonů, ale bylo spíše podpořeno změnou chápání doktríny,
která působila jako prvek, skrze který lze vztah s Ruskem ospravedlnit. Po roce 2000
a kritice související s nedodržováním základních lidských práv Turkmenistán postupně
ztrácel zahraniční partnery (především ze Západu), což jen způsobilo další sbližování
s Ruskem, které vyústilo podpisem smlouvy o prodeji zemního plynu na dalších 25 let
v roce 2003.65 Po barevných revolucích na Ukrajině, v Gruzii a Kyrgyzstánu,
pak Turkmenistán začal nahlížet na Spojené státy Americké jako na potenciální hrozbu
režimu, kvůli podezření z jejich vlivu v nich. Turkmenistán se pak snažil ještě více
orientovat na Rusko, Čínu, Írán a Afghánistán a menší partnery. Po nástupu
Berdimuhamedova k moci došlo hned k několika změnám, nikoliv však kvůli změně
ideologie, ale spíše kvůli změně situace na mezinárodním poli. Stahováním amerických
jednotek z Afghánistánu začalo růst riziko hrozby ze strany Tálibánu, kvůli němuž začal
Turkmenistán opět spolupracovat se Spojenými státy, Uzbekistánem, ale i k prohlubování
spolupráce s Ruskem. Zároveň Turkmenistán dostihla ekonomická krize a snížení cen
plynu na světových trzích, což jej donutilo k aktivnější obchodní politice i se státy jako
je například Turecko, Japonsko a Katar. 66
I přes snahu prezidenta Berdimuhamedova se přitáhnout do Turkmenistánu nové
investory nedaří, tak jak by si to přál, a to hned z několika důvodů. Zahraniční investoři
nejsou schopní získat spolehlivá data (v minulosti se mnohokrát ukázalo, že data dodaná
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Turkmenistánem nejsou pravdivá) a nezávislí experti jsou obvykle nuceni být
doprovázeni lokálními autoritami a jejich zástupci a pracovat s režimem prověřenými
daty.67 Mnozí vysocí úředníci jsou navíc na svých místech z důvodu jejich klanového
původu (Ahal Teke), příbuzenství nebo kvůli prosazení skrze korupci.68 Chování obou
turkmenských prezidentů v minulosti také vzbudilo v zahraničí obavy o dodržování slibů
a dohod.69 Nakonec ale ani není jisté, jestli Turkmenistán opravdu stojí o zahraniční
investory. Zatím je to ze zahraničních investorů pouze Čína, která získala možnost
přístupu a investování v odvětví zemního plynu na turkmenském trhu.70 Turkmenská
zahraniční politika tak pokračuje jako prodloužená ruka vnitřní politiky země s cílem
udržet se u moci a s nikým se o ni nedělit a získat finance pro zajištění loajální sítě klientů,
kteří umožní pokračování Berdimuhamedova personalistického režimu.
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4 Případová

studie

turkmenské

zahraniční politiky vůči Afghánistánu
4.1 Do nástupu Berdimuhamedova
V prvních letech od nezávislosti se politika Turkmenistánu orientovala na otevření
koridorů se svými sousedy, obzvláště Íránem a Afghánistánem. Turkmenistán je
geograficky ve velmi dobré pozici být regionálním centrem pro transport ze střední Asie
(především díky přístupu ke Kaspickému moři, Karakumskému kanálu a nížinatému
charakteru země). Nijazov se na podzim 2006 vyjádřil, že chce více integrovat dálnice
a železnice do kontinentální sítě z východu na západ, a to také investováním do zlepšení
koridorů směřující na severozápad Afghánistánu. Afghánistán je pro Turkmenistán
důležitý především kvůli své poloze, která potenciálně umožňuje přístup na indický
a pákistánský trh. Zároveň nelze opomenout fakt, že téměř 75 % turkmenských zásob
zemního plynu je na jihovýchodě země poblíž hranice s Afghánistánem.71
Ačkoliv diplomatické vztahy mezi Turkmenistánem a Afghánistánem byly navázány
už krátce po získání nezávislosti - 21. února 1992, tak vztahy zůstávaly poměrně dlouho
chladné. 72 K vyjednávání o demarkaci společné hranice došlo dokonce až v roce 2005.73
Během roku 1992 došlo také k podepsání smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Taškentu
mezi státy Společenství nezávislých států. Turkmenistán tuto dohodu, uzavřenou
za účelem konzultací nad hrozbami z Afghánistánu, nepodepsal, neboť hrozby ze strany
svého jižního souseda popíral.74 Nijazov se snažil už od začátku 90. let udržovat dobré
vztahy s okolními státy, Afghánistán je pro Turkmenistán strategicky důležitý ať už je
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u vlády kdokoliv, a právě tento stát je klíčem k diverzifikaci turkmenského importu
a exportu mimo země bývalého SSSR. V témž roce byla také zahájena jednání o Transafghánském plynovodu mezi Pákistánem, Turkmenistánem a Afghánistánem, nicméně
tomuto projektu se budu věnovat podrobněji v následujících kapitolách. Turkmenistán
otevřel svůj konzulát v afghánském Mazár-e Šaríf už v roce 1993 a nabídl pomoc
Afghánistánu s elektrifikací severu a severozápadu země, budováním infrastruktury
a hledáním ropných a plynových vrtů.75 Stabilní a moderní sever Afghánistánu je
pro turkmenský export důležitý, ale domnívám se, že existuje ještě jeden důvod proč byl
Turkmenistán tak nápomocný. Na začátku 90. let Nijazov potřeboval svou moc v zemi
konsolidovat a vytvořit si před domácím publikem obraz otce národa – Turkmenbašiho,
toho, kdo stát sjednotil, modernizoval a žene kupředu. Humanitární a rozvojová pomoc
obvykle pochází z vyspělých států, které si to můžou dovolit, a Nijazov zcela jistě chtěl,
aby tak Turkmenistán působil zevnitř i navenek. V roce 1995 byla vytvořená první přímá
telefonní linka mezi Turkmenistánem a severozápadem Afghánistánu. O rok později pak
došlo k otevření nového hraničního přechodu mezi oběma zeměmi.76 Telefonní linka
i nový hraniční přechod pak mohly Turkmenistánu zjednodušit i urychlit export směrem
na jih.
V březnu 1996 se prezidenti obou zemí setkali, aby projednali budoucí obchodní
vztahy.77 Zdá se, že právě obchodní vztahy jsou v srdci afghánsko-turkmenských vztahů,
ostatně politicky ani vojensky si státy nemají příliš, co nabídnout.
Vzhledem ke zhoršení situace v Afghánistánu, jmenovitě po dobytí Kábulu
Tálibánem v září 1996, jednání nepokračovala. Odpovědí na to státy sousedící
s Afghánistánem a dvě světové velmoci ustanovily o rok později tzv. koalici 6 plus 2
(tedy Čína, Írán, Pákistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Spojené státy
americké (USA) a Rusko) se snahou najít post-tálibánskou vládu pro Afghánistán,
která měla pomoci stabilizaci v regionu.78 V letech 1999 a 2000 proběhla řada mírových
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jednání mezi Severní Aliancí (vojensko-politické spojenectví různých afghánských
skupin, po léta bojující s Tálibánem o kontrolu nad Afghánistánem) a Tálibánem
pod hlavičkou OSN. Ačkoliv Turkmenistán de facto uznal tálibánskou vládu,
tak embargo uvalené OSN mu neumožnilo posilovat vztahy se svým sousedem.79
Turkmenistán tedy stál o vyřešení situace v regionu, ale být za dobře s Tálibánem mu
nedělalo problémy, ba dokonce s Tálibánem jednal a uzavíral dohody. Turkmenistán
si tak pojistil přátelské vztahy se svým sousedem, pro případ, kdyby Tálibán získal moc
nad celou zemí. Tato spolupráce byla spíše motivována strachem o vlastní bezpečnost
(Turkmenistánu, režimu a potažmo prezidenta) a potřebou zajištění bezpečného koridoru
pro vývoz zemního plynu.
Mnoho vztahů s afghánskou i tálibánskou vládou je při tom skrytých. Turkmenská
vláda například udržovala už od 90. let přátelský vztah s Ismaílem Chánem, který byl
do roku 2014 afghánským ministrem energií a vody a do roku 2004 guvernérem Herátu.
Ismaíl Chán, byť nezastává žádnou vládní pozici, se údajně stále těší dobrým vztahům
s turkmenskými vysokými státními úředníky. Ismaíl Chán je spojený s kontroverzní
mudžahedínskou skupinou, kterou údajně mobilizuje a připravuje na odchod západních
vojsk z Turkmenistánu. Pokud vojska ze země opravdu odejdou, Ismaíl Chán se může
ukázat pro Turkmenistán velmi cenným spojencem. Neexistují žádné informace o tom,
co je v srdci těchto vztahů mezi turkmenskými vysokými úředníky a Chánem, ale dá se
předpokládat, že Chán potřebuje něčí materiální podporu pro své aktivity a Turkmenistán
potřebuje mít jistotu klidu u svých hranic a spojence v sousedním Afghánistánu ať už je
u vlády kdokoliv. Není však jisté, jestli tento dobrý vztah přetrvává anebo je otázkou
minulosti, protože v roce 2017 Chán nařkl turkmenskou vládu z dodávání zbraní
Tálibánu.80
Turkmenistán, byť jediný středoasijský stát, který se odmítl podílet na vojenských
operacích mířených do Afghánistánu, získal ze všech středoasijských zemí od USA
největší finanční obnos. Pozitivní neutralita tedy neměla v tomto ohledu žádné negativní
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finanční dopady na Turkmenistán, ba dokonce se zdá, že i pozitivní.81 Nijazov povolil
USA pouze využití vzdušného prostoru a koridoru pro pozemní dodávky humanitární
pomoci do Afghánistánu.82
Po pádu Tálibánu byl Turkmenistán jeden z prvních, kdo otevřel svou ambasádu
v Kábulu. V roce 2002 došlo k podepsání dohody o neagresi, dobrém sousedství, respektu
pro teritoriální integritu a udržování míru a stability v regionu mezi Afghánistánem a jeho
sousedy, tedy i Turkmenistánem.83 Od roku 2002 Turkmenistán nabízí několika
afghánským studentům ročně plné stipendium na studium. To prezentuje turkmenským
obyvatelům jako pomoc s obnovou Afghánistánu (k níž je potřeba především dobrého
vzdělání). Sousedská pomoc se také vztahuje na zdravotnictví, a tak někteří afghánští
občané severu a severozápadu země mají možnost si zažádat o bezplatné ošetření
v turkmenských nemocnicích v regionech Lebap a Mary.84 Na severu Afghánistánu žije
přibližně jeden milion etnických Turkmenů, lze tedy předpokládat, že většina této
přeshraniční pomoci jde právě této minoritě. Neexistují zprávy o tom, že by afghánští
obyvatelé byli v akutních případech převezeni do turkmenských nemocnic, a tak se dá
říci, že se nejedná o kooperaci zdravotních aparátů ani o pomoc ve velkém měřítku.
Ba dokonce se podle některých zpráv může jednat o způsob, jak mohou být
zprostředkovány tajné rozhovory mezi Afghánci (a afghánskými Turkmeny) bez vyvolání
jakéhokoliv podezření.85
V reakci na situaci po září 2001 se Nijazov rozhodl odpustit Afghánistánu většinu
dluhu za dodanou elektrickou energii a pokračovat v jeho dodávání za zvýhodněnou cenu.
Mezi lety 2002-4 Turkmenistán vystavěl vysokonapěťové linky do afghánského
Šebergánu a Herátu, což umožnilo spolehlivější přenos elektrické energie a jeho navýšení
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v roce 2010. V roce 2005 se také představitelé obou států sešli na konferenci v Kábulu,
kde byla hlavní klíčová témata: obnova infrastruktury v regionu, efektivní využívání
vodních zdrojů a jejich energetické využití. Dále se představitelé států v regionu shodli
na boji proti drogám a vytváření lepšího prostředí pro rozvoj obchodu.86 Tyto dohody
a prohlášení však neznamenají, že by opravdu došlo k nějaké změně. Co se týče
efektivního využívání vodních zdrojů, tak Turkmenistán patří k zemím s největší
spotřebou vody na osobu, především z důvodu neuváženosti režimu a neefektivity
v zemědělství. Více než 10 let poté a na situaci se nic nezměnilo.87 Planá prohlášení
a zahraniční dohody obou turkmenských prezidentů, tak lze vnímat především jako
prostředek vzbuzování úžasu a ujišťování o pokroku domácího obyvatelstva. Obchodu
s drogami a boji s ním na turkmenské půdě se budu věnovat později v této práci.
Válka v Afghánistánu měla dopad i na migraci v regionu. Do roku 2004 získalo azyl
v Turkmenistánu 13 tisíc uprchlíků, převážně turkmensko-afghánského a turkmenskotádžického původu, ačkoliv reálné počty uprchlíků, kteří do země přišli nelegálně, budou
pravděpodobně mnohem vyšší.88 Jedná se však o mnohonásobně menší počet přijatých
uprchlíků, než přijaly ostatní země v regionu.89 Jedním z důvodů může být také to,
že uprchlíci byli silně demotivováni častým zatýkáním a posíláním zpět.90
V téměř 30 milionovém Afghánistánu žije necelý milion etnických Turkmenů, kteří
odpovídají zhruba 3 % tamní populace. Turkmeni žijí v Afghánistánu převážně na severu
země, kde je nejúrodnější půda, která také přispěla k tomu, že jsou jedním z bohatších
etnik v Afghánistánu.91 Tato minorita znamená pro Turkmenistán velkou část
obyvatelstva žijící v zahraničí, protože v samotném Turkmenistánu žije pouze zhruba
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5,5 milionu obyvatel. K migraci Afghánců do Turkmenistánu začalo docházet už
od konce devadesátých let, neboť právě sever Afghánistánu sousedící s Turkmenistánem
byl nejvíce zasažen občanskou válkou a činností hnutí Tálibán. Afghánští Turkmeni
se v Afghánistánu politicky až do roku 2004 neangažovali. V roce 2004 byli poprvé
reprezentováni

v afghánském

parlamentu,

Nurem

Muhammadem

Quargínem,

který se pak stal i Ministrem školství a inicioval možnost studia v turkmenštině na
afghánských školách.92
Etničtí Turkmeni v Afghánistánu byli zároveň největším příjemcem humanitární
pomoci poskytované Turkmenistánem Afghánistánu, ale ani přes to není známo, že by
byli turkmenskou vládou ovlivňováni jinak než státní propagandou za účelem posilování
turkmenské identity. (Např.: Humanitární pomoc severním provinciím Afghánistánu
formou poskytování knih o Nijazovi.)93
Během vlády prezidenta Nijazova začaly být budovány dobré vztahy mezi oběma
zkoumanými zeměmi. Nijazov dokázal díky své politice pozitivní neutrality balancovat
mezi dobrými vztahy s afghánskou vládou i Tálibánem. Mezi oběma zeměmi docházelo
především k obchodním jednáním, která ale v souvislosti s charakterem turkmenského
režimu nebyla příliš frekventovaná. Afghánistán je více než důležitým partnerem
pro turkmenský export mimo země bývalého SSSR. Prohlášení a dohody vydané
Nijazovem byly v souladu s budováním Nijazova osobního kultu a vyznačovaly se
obvyklými rysy a problémy personalistických režimů – netransparentností, uzavřeností a
silnou centralizací moci.

4.2 Po nástupu Berdimuhamedova
4.2.1 Politické a diplomatické vztahy
V roce 2007 se Berdimuhamedov poprvé oficiálně setkal se svým afghánským
protějškem prezidentem Karzajem, což položilo základ pro další spolupráci. V tom
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samém roce se však objevily i zprávy o tom, že Turkmenistán nelegálně poskytl Tálibánu
zásoby výměnou za to, že se přesunou dále od hranice s Turkmenistánem. Nicméně, dle
Černohouse, není jisté, zdali tyto zprávy měly nějaký vliv na vztahy obou zemí,
neboť i v případě, že tyto zprávy byly pravdivé (což nelze potvrdit ani vyloučit), tak by
tato akce byla motivována čistě strachem o vlastní bezpečnost Turkmenistánu než snahou
o oslabování afghánské vlády. V dubnu 2008 došlo v Kábulu k podpisu rámcových dohod
o afghánsko-turkmenské spolupráci v oblasti energetiky, dopravy a kultury, což dle
Berdimuhamedova znamená „vstup do kompletně nové éry, která přináší široké možnosti
pro rozvoj vzájemných a užitečných vztahů mezi našimi zeměmi.”94 Podobná prohlášení
a dohody jsou pak zvláště zajímavým fenoménem, protože téměř nikdy nespecifikují,
jak by mělo dojít ke zvýšení spolupráce, ani čím je tato „nová éra“ vzájemných vztahů
nová a lepší než ta předchozí. Domnívám se, že tyto a jim podobné dohody mají
především ohromit domácí publikum a portrétovat Berdimuhamedova jako schopného
prezidenta. Už v zimě téhož roku Turkmenistán financoval stavbu školy a nemocnice
v Afghánistánu v provinciích Farjáb a Balch a vyslal humanitární pomoc se základními
potravinami, pohonnými hmotami a oblečením.95 V roce 2010 se Berdimuhamedov
vyjádřil na Valném shromáždění OSN k tomu, že by Turkmenistán mohl být ideálním
místem pro hoštění afghánského dialogu, vzhledem ke své neutralitě. Toto prohlášení pak
Berdimuhamedov zopakoval v následujících letech ještě několikrát. V květnu
následujícího roku Karzaj s Berdimuhamedovem podepsali čtyři rámcové dohody
týkající se stavby železnice, kulturní, energetické a obchodní spolupráce.96
V následujících letech se představitelé obou států několikrát setkali a manifestovali
společné přátelství a spolupráci (například při návštěvě prezidenta Karzaje
v Turkmenistánu 2012, při setkání ministrů zahraničí v Kábulu 2013).97 Tato prohlášení
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nutno brát jako ujištění o pokračování spolupráce, kterou začal Nijazov. Nijazov jakožto
otec doktríny o pozitivní neutralitě byl portrétován jako ten, co skrze tuto doktrínu zajistil
Turkmenistánu mír a prosperitu. Berdimuhamedov pokračujíc ve stejné strategii si dal
za cíl udělat z Turkmenistánu hlavní obchodní centrum na Hedvábné stezce. Většina
dohod a setkání se tedy týkala obchodu a infrastruktury, stejně tak jako jeho předchůdce,
i Berdimuhamedova prohlášení byla spíše cílena na domácí publikum a nebyla nikdy
naplněna.
V roce 2014 byl v afghánských prezidentských volbách zvolen nový prezident –
Ašraf Ghaní, který byl v letech 2002-4 ministrem financí v Karzajově vládě a získal i jeho
podporu.98 Ghaní navštívil Turkmenistán poprvé jako afghánský prezident v lednu 2015,
v květnu se pak sešli ministři energetiky obou zemí a dohodli se na čtyřnásobném
navýšení dodávek elektřiny z Turkmenistánu mezi lety 2018-27. V srpnu 2015
Berdimuhamedov oficiálně poprvé navštívil nového afghánského prezidenta Ghaního
v Kábulu a opět došlo k diskuzím o stavbě infrastruktury a plynovodu TAPI.99 Oba
státníci se však už znali, v době, kdy byl Berdimuhamedov ministrem zdravotnictví,
tak Ghaní působil jako afghánský ministr financí. Berdimuhamedov pokračuje
v Nijazově rétorice pozitivní neutrality a stejně tak jako v minulosti Nijazov, i on slibuje
pomoc s mírovými jednáními mezi Tálibánem a afghánskou vládou.100 Pravděpodobně
proto, aby udržel na mezinárodní scéně turkmenskou fasádu neutrálního režimu, která se
obzvlášť v posledních letech bortí. Pozitivní neutralita je přitom nejen součástí
turkmenské identity, ale také nástrojem turkmenské zahraniční politiky k udržování
dobrých vztahů s afghánskou vládou i Tálibánem.
Turkmenistán za Berdimuhamedovy vlády taktéž udržuje de facto diplomatické
vztahy a poskytuje Tálibánu základní potřeby (minimálně pro západní Afghánistán),
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na oplátku Tálibán zajišťuje, aby oblast sousedící s Turkmenistánem zůstala stabilní.101
Turkmenistán má v Afghánistánu celkem 3 ambasády a konzuláty. Turkmenistán udržuje
už od devadesátých let dobré vztahy jak s afghánskou vládou, tak i Tálibánem, s nimiž
obchoduje. Nemusí se tak jednat pouze o symbol dobrých vztahů, ale i jeden z prostředků
Turkmenistánu, jak mít jistotu, že obchodní kontakty nebudou přerušeny ani v případě,
pokud Tálibán opět posílí. Na ambasády jsou podle některých spekulací obvykle
dosazováni lidé z Ministerstva národní bezpečnosti (Ministry of National Security, MNS)
- turkmenské tajné služby a byť nejsou známa všechna jména, mezi zveřejněnými
spolupracovníky

často

operují

jména

ambasadorů

a

konzulů

umístěných

v Afghánistánu.102 Berdimuhamedov, který ambasadory a konzuly sám jmenuje,
umisťuje na ambasády v sousedním Afghánistánu agenty MNS, protože skrze ně
pravděpodobně získává cenné informace o dění v konfliktem zmítaném Afghánistánu.
Jeho evidentní zájem o Afghánistán je motivován především jeho strachem z přelití
konfliktu přes hranice, a proto je pro něj dobrá špionáž klíčová. O samotných
ambasadorech a konzulech vyslaných do Afghánistánu nelze najít příliš informací, ale
většina ze současných i minulých prošli kariérou na různých turkmenských ambasádách
(Chemra Togalakov – původně Afghánistán, nyní Tádžikistán, Chodža Ovezov –
původně konzul v Herátu, nyní ambasador, Aimyrat Gochmyradov – původně vicekonzul
pro Mazár-e Šaríf, nyní konzul v Herátu).103 Jedná se tedy pravděpodobně o profesionální
špióny, kteří jsou loajální Berdimuhamedovi a dělají svou práci v regionu dobře. Tito
ambasadoři mají, soudě podle opakovaného umístění v regionu, dobré kontakty
a regionální a/nebo jazykovou expertízu, která jim umožňuje provádět špionáž. Ta,
více než podpora vzájemných vztahů, je pravděpodobně v centru jejich pracovní náplně.
Kromě nich dělá pro Berdimuhamedova zahraniční politiku ještě ministr
zahraničních věcí – Rašid Meredov. Meredov se pak, zřejmě na popud
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Berdimuhamedova, vydává na poměrně časté návštěvy Afghánistánu. Například v první
polovině roku 2016 došlo k několika oficiálním návštěvám. Na konci června 2016 se
Meredov vydal na málo medializovanou cestu do severozápadních provincií
Afghánistánu (Farjábu, Bádghísu a Džúzdžánu), kam se podle oficiálních zpráv vydal
diskutovat o bilaterálních projektech obou zemí. Meredov se objevil na zahájení stavby
železnice TAT (Turkmenistán – Afghánistán – Tádžikistán) a jednal o elektrických
dodávkách z Turkmenistánu do těchto oblastí. Podle RFE/RL tato setkání obvykle
probíhají v Kábulu nebo Ašchabadu. Pro tuto zvláštní návštěvu ale existuje ještě další
možné vysvětlení. Krátce před jeho návštěvou se objevily informace o tzv. turkmenském
Tálibánu – hnutí složené z etnických Turkmenů. Meredov, který je ministrem zahraničí
už od roku 2007, se zřejmě těší Berdimuhamedově důvěře a zdá se tedy vhodným
k prověření bezpečnostní situace u hranic. Tuto teorii by mohl potvrzovat i styl jakým
byla vedena jednání s lokálními představiteli – za zavřenými dveřmi.104 Podle zpráv
z webu afghánské ambasády v Turkmenistánu byl Meredov v Afghánistánu i týden před
tím na velmi podobné misi a sešel se i se svou delegací s náměstkem afghánského
ministerstva zahraničí pro finance a administrativu v přístavu Torghundi (v provincii
Herát), kde měli spolu údajně projednávat posílení přátelských vztahů.105 Vyslat celou
delegaci v čele s ministrem zahraničí na misi mimo Kábul s cílem se setkat pouze
s náměstkem ministra zahraničí nezní příliš pravděpodobně, a tak se domnívám, že cíl
byl, stejně tak jako v případě mise z konce června 2016, zjistit bezpečnostní situaci
u turkmensko-afghánských hranic a dojednat spolupráci. Na žádných z těchto jednáních
v severoafghánských provinciích se neobjevil sám Berdimuhamedov, který za sebe nechá
jednat jednoho ze svých nejloajálnějších úředníků. Ostatně jinak by se Meredov ve funkci
neudržel, výměnou za ní totiž nabízí svému patronovi – Berdimuhamedovi, svou loajalitu.
Pokud tajná jednání dopadnou neúspěchem, Berdimuhamedov se od nich může snadno
distancovat, dopadnou-li dobře, pak Berdimuhamedov může vydávat Meredovova tajná
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jednání za příkaz, který mu dal on sám.
Za posledních 12 let nedošlo k žádné větší politické roztržce mezi dvěma
zkoumanými zeměmi. Státníci i delegace obou zemí se vzájemně navštěvovali
a potvrzovali spolupráci a dobré vztahy. Berdimuhamedov dokázal udržet vlídné vztahy
s afghánskou vládou i Tálibánem a získat podporu pro obchodní projekty od obou.
Berdimuhamedov opakovaně nabízel zprostředkování jednání mezi afghánskou vládou
a Tálibánem, pravděpodobně ve snaze si zvýšit mezinárodní reputaci mírotvůrce
a podpořit důvěru ve svůj neutrální status na mezinárodní, ale pravděpodobně hlavně
vnitropolitické úrovni. Berdimuhamedov, stejně tak jako jeho předchůdce si kontinuálně
budují v zemi kult osobnosti prostřednictvím velkých prohlášení a událostí,
které před domácím publikem vydávají za světově významné. (Viz například dříve
zmíněné pořádání AIMAGu, tvrzení o ochraně životního prostředí, mezitímco se podílí
na stavbě ekologické katastrofy a prohlášení o začátku úplně nové éry turkmenskokyrgyzských vztahů, které nechávají vše při starém.)106 Zajištění míru v sousedním
Afghánistánu by tak byl jistě další dobrý titulek pro místní tisk.

4.2.2 Obchodní a ekonomické vztahy
V roce 2011 začal Turkmenistán pracovat na výstavbě nové infrastruktury, která měla
pokrýt energetické potřeby Afghánistánu téměř ze 70 %. Ve stejném roce při setkání
nejvyšších představitelů obou zemí došlo také k podpisu dohody o konstrukci železnice
TAT (Turkmenistán – Afghánistán - Tádžikistán), zatím v rozsahu AtamuratYmamnazar-Akina-Andchoj.107 K podpisu klíčového memoranda o propojení těchto tří
států železnicí došlo až v březnu 2013 v Ašchabadu, kde také všichni tři státníci
deklarovali, že výstavba začne už v létě téhož roku,108 v celku překvapivě stavba opravdu
započala v červnu 2013109 a stavba 85 km turkmenské části železnice byla dokončena už
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před koncem roku 2015.110 A to i přes rozpory mezi Turkmenistánem a zbylými dvěma
zeměmi. Až donedávna se okolo této železnice příliš nedělo a vzhledem k tomu,
že Tádžikistán urovnal své vztahy s Uzbekistánem (kterému se při tranzitu chtěl
především vyhnout), tak to vypadalo, že ze stavby úplně sejde. O to větším překvapením
bylo prohlášení z října 2018, že železnice vystavena bude a práce na ní by se měly
urychlit.111 Pro Tádžikistán je TAT už jen záložním plánem a její stavbu odložil
na neurčito,

a

tak

Berdimuhamedovem

projekt,

stejně

pravděpodobně

tak

jako

zůstane

mnoho

dalších

ambiciózním

iniciovaných

propagandistickým

projektem.112 Státy však kromě železnice podepsaly i dohody o stavbě elektrické sítě,
ze které by těžil Afghánistán i Tádžikistán, který o přístup k turkmenské elektřině přišel
už několik let před tím, když vedení přerušila uzbecká vláda.113 Turkmenistán by toto
spojení uvítal především, protože by tím zvýšil politickou závislost Afghánistánu na sobě.
Ať už bude v Afghánistánu u moci kdokoliv, tak bude potřebovat spolupracovat
s Turkmenistánem, aby sever země měl dostatek elektřiny. Turkmenistán by mohl přijít
o tuto možnost, pokud dojde k dostavění a spuštění elektrické sítě CASA – 1000 (Střední
Asie a jižní Asie, Central Asia and South Asia), která by přenášela energii z Kyrgyzstánu
a Tádžikistánu do Afghánistánu a Pákistánu. Afghánistán by pak elektřinu
z Turkmenistánu nepotřeboval, protože CASA – 1000 by do Afghánistánu přinášela
dostatek elektřiny a má i potřebné financování i podporu ze Západu.114
Projekt elektrického propojení, na kterém oba státy spolu s Uzbekistánem,
Tádžikistánem a Pákistánem pracovali pod názvem TUTAP (Turkmenistán-Uzbekistán-
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113 Pannier, Bruce. „Central Asia's New Best Friends Cement Relations.“ RFE/RL. 7. 5. 2014. Staženo 10.
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Tádžikistán-Afghánistán-Pákistán), by měl přenášet elektřinu z tří výše zmíněných postsovětských zemí do Afghánistánu a Pákistánu. Tato linka by měla nově elektrifikovat
území, na kterém žije téměř 30 % Afghánců (v současnosti je elektrifikováno jen 30 %
území, a tak by se jednalo o téměř 100% nárůst), nicméně vzhledem ke sporům o trase
propojení to vypadá, že stavba nebude v blízké době zahájena. V 2016 proběhla řada
jednání, kde se zástupci jednotlivých států neshodli na tom, zdali vést trasu delší,
ale bezpečnější cestou, či kratší a levnější, ale nebezpečnější cestou. 115 Roli při těchto
rozhodnutích také pravděpodobné hrály protesty Afghánců z provincie Bamján,
kteří se po rozhodnutí vést elektřinu skrze Salangský průsmyk vzbouřili, protože by
v jejich provincii nebyla kýžená pracovní místa, finance a není jisté, zdali by se elektřina
později zavedla i k nim.116 Pro tuto chvíli je Turkmenistán už propojen se severem
Afghánistánu a Asijská rozvojová banka poskytla finance na prodloužení tohoto spojení
více do vnitra země v rámci TUTAP.117 Na toto spojení navazujícím, avšak samostatným
projektem (využívající část infrastruktury TUTAP) by mělo být elektrické propojení TAP
(Turkmenistán - Afghánistán – Pákistán) podepsané v únoru 2018 v Serhetabadu
v Turkmenistánu.118 Turkmenistán dlouhodobě dodává elektřinu na sever Afghánistánu
a na podzim minulého roku i zvýšil kapacitu, kterou je schopný dodávat. Pro
Turkmenistán to má být jeden ze způsobů, jak diverzifikovat svou ekonomiku.119
Obchodnímu propojení zkoumaných zemí by měl přispět i tzv. koridor Lapis
Lazuli z Afghánistánu až do Turecka (skrze Turkmenistán), jež byl schválen
na konferenci RECCA VII v Ašchabadu na konci roku 2017. První testovací kamion
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za velké účasti médií na této trase vyjel poprvé v prosinci 2018.120
Turkmenistán za Berdimuhamedova začal s Afghánistánem uzavírat výrazně více
dohod týkajících se obchodu a infrastruktury než jeho předchůdce, nicméně je také
důležité vzít v potaz změnu ekonomické situace. Turkmenistán zasáhla ekonomická krize
z roku 2008 i snížení ceny zemního plynu na světových trzích o několik let později.
Během posledních 10 let se Turkmenistánu podařilo získat jednoho důležitého
obchodního partnera – Čínu, mezitím ale ztratil zisky z dodávek plynu do Ruska a Íránu.
Ne vše však bylo dáno okolními podmínkami. Berdimuhamedov se snaží dlouhodobě
udělat z Turkmenistánu centrum středoasijského obchodu a diverzifikovat zdroje příjmů
do státního rozpočtu. Jednou z hlavních strategií má být právě zlepšení infrastruktury
s okolními státy. Vzájemně dobré vztahy mezi oběma zkoumanými zeměmi vyhovují
i Afghánistánu, který z nich stejně tak jako Turkmenistán těží, prosperita pak prospívá
celému regionu a do budoucna se věří, že by měla spolu se vzděláním (které Turkmenistán
na severu Afghánistánu podporuje) přispět k celkové stabilizaci a bezpečnosti regionu.
Pokud chce Turkmenistán vyvážet do zemí mimo prostor bývalého sovětského svazu,
tak to bude pravděpodobně především právě skrze zkoumaný Afghánistán, který díky své
poloze umožňuje přístup na jihoasijské trhy v Pákistánu a Indii. Otázkou však zůstává,
jak dlouho dokáže tyto dohody s Afghánistánem uzavírat, pokud z něj budou
do Turkmenistánu proudit islámští extremisté. Navíc není jisté, kteří potenciální partneři,
k nimž by zboží či turkmenský plyn mohly skrze Afghánistán putovat, budou ochotní
s Berdimuhamedovem spolupracovat, aniž by se změnily vnitřní poměry v zemi.
Turkmenský prezident je jedním z mála, který se dokáže dohodnout na spolupráci nejen
s Afghánskou vládou, ale i Tálibánem, ale za jakou cenu? Bude Berdimuhamedov
schopný získat financování na tyto projekty i od demokratických zemí? Budou
turkmenskou

elektřinu,

zboží

a

zemní

plyn

demokratické

státy

odebírat,

i přes turkmenskou netransparentnost, vysokou míru korupce v zemi a nedodržování
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základních lidských práv?121
4.2.2.1 Zemní plyn
Plánovaný plynovod TAPI se jeví jako největší a nejdůležitější projekt
Turkmenistánu, na kterém spolupracuje s Afghánistánem. Tento plynovod je
pravděpodobně Turkmeny preferovaný, neboť by pro ně znamenal přístup na velké trhy,
které mají trvale nedostatek zemního plynu. Pro Afghánistán by byl také výhodný,
protože by znamenal jistotu dodávek turkmenského zemního plynu na vlastní trh a zisk
peněz z tranzitních poplatků.
S návrhem přišla jako první argentinská společnost Bridas v roce 1994 a o rok později
Nijazovi představila velmi podobný návrh americká firma UNOCAL. Bulgheroni,
italsko-argentinský majitel Bridasu přesvědčil Nijazova, aby o TAPI (v té době jenom
v podobě TAP) uvažoval. Nijazovovi zřejmě imponovalo, že se někdo o turkmenský plyn
zajímá, většina investorů měla z obchodování v Turkmenistánu ještě strach.
Se souhlasem Nijazova Bulgheroni domlouval v Afghánistánu podporu všech stran –
vlády, Tálibánu i dalších vlivných osobností. Bulgheroni přizval americký UNOCAL
k jednáním, aniž by tušil, že Nijazov přehodnotí svou dosavadní politiku kvůli vidině
dobrých vztahů s USA a podepíše smlouvu o stavbě TAPI pouze s UNOCAL. Nijazov
na stavbu TAPI tlačil, ale Afghánistán byl stále zmítán občanskou válkou a UNOCAL
nebyl schopný přinutit Tálibánce k větší spolupráci ani značnými dary. Tálibánci chtěli
od Američanů uznání.122
V druhé polovině 90. let proběhla řada dalších jednání, nicméně vzhledem
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ke zhoršující se situaci v Afghánistánu od projektu konsorcium UNOCAL odstoupilo,
a ačkoliv Turkmenistán udržoval s Tálibánem dobré vztahy, tak až do invaze
Afghánistánu roku 2001 k realizaci projektu nedošlo. Invaze a následný pád Tálibánu
způsobily další posun v plánování projektu TAPI. Zástupci Turkmenistánu, Afghánistánu
a Pákistánu se sešli v květu 2002 a v prosinci téhož roku podepsali v Ašchabadu novou
dohodu o realizaci.123 K dalšímu vývoji došlo až podporou Asijské rozvojové banky
(Asian Development Bank, ADB) v roce 2005.124 O rok později se k projektu přidala
Indie.125 Všechny participující země pak o tři roky později podepsaly rámcovou dohodu
o nákupu zemního plynu od Turkmenistánu a v roce 2010 dohodu o stavbě plynovodu.126
ADB odhadla cenu stavby plynovodu na zhruba 7,6 miliard USD, při předpokládané
délce 1735 km mezi polem Galkynyš poblíž městečka Jolotan v Turkmenistánu
a Fazilkou na hranici Indie s Pákistánem a ziskovost tohoto projektu měla být při aspoň
30-33 miliardách m3 ročně.127 Mezitím proběhlo několik mezivládních návštěv mezi
Berdimuhamedovem a Karzajem, na kterých oba státníci opakovaně zdůrazňovali
pozitivní dopad projektu na celý region a vztahy mezi oběma státy.128 Na těchto jednáních
však zřejmě nedošlo k žádným rozhodnutím o tom, kdo a za jaké peníze plynovod
postaví.
Po schválení vládami a parlamenty byla konečně v roce 2013 všemi čtyřmi
stranami vytvořena společnost TAPI Pipeline Company, Ltd., která měla plynovod
vybudovat, provozovat a vlastnit.129 S Afghánskou plynovou korporací (Afghan Gas
Corporation) podepsal téhož roku Turkmenistánem vlastněný Turkmengaz dohodu
na 30 let o prodeji a nákupu.130 Afghánská vláda pak prohlásila, že plynovod bude
postaven do konce roku 2014, od roku 2017 už v něm bude proudit plyn a že je připravená
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na tuto stavbu uvolnit 9 – 12 tisíc vojáků, kteří měli projekt na afghánském území
zabezpečit.131 To se však nestalo. Stavba však oficiálně započala až o dva roky později
v roce 2015 a odhadované náklady už byly zhruba 10 miliard USD na plynovod
o pozměněné délce 1814 km a při příležitosti slavnostního zahájení stavby v prosinci
2015 turkmenský prezident Berdimuhamedov deklaroval, že stavba bude dokončena
do konce roku 2019.
Jestli však plynovod bude opravdu dokončen, to je stále velkým otazníkem.
Existuje k tomu celá řada důvodů. Jednak zhoršující se problémy v severních provinciích
Afghánistánu, které brání stavbě plynovodu a nepříliš velká angažovanost Pákistánu
i Indie. Druhým důvodem je slib turkmenské státní společnosti Turkmengazu, že zaplatí
85 % této 10 miliardové stavby, což se zdá jako neudržitelný závazek pro zemi s HDP
45 miliard,132 projektu však chybí také celková transparentnost a experti. Na projektu
TAPI je vidět, jak Berdimuhamedův personalistický režim drží kontrolu nad celým
Turkmenistánem, čímž přímo (nepovolováním zahraničním společnostem těžbu zemního
plynu na svých největších polích)133 i nepřímo (např.: netransparentností) brání rozvoji
projektu.
Jaký význam pro turkmenský režim tento plynovod může mít? Není těžké si
představit, na jaké částky by si vysocí představitelé a sám Berdimuhamedov mohli přijít,
pokud by Turkmenistán opravdu začal prodávat plyn na trhy v jižní Asii. V současnosti
je jediným turkmenským zákazníkem Čína (pokud mluvíme o zemním plynu), která
za dodávky plynu velmi pravděpodobně platí formou mazání splátek z dluhu, který má
Turkmenistán za stavbu onoho plynovodu a technický vývoj těžby. Berdimuhamedov je
zároveň portrétován jako iniciátor celého projektu a klíčová osoba celé eurasijské
geopolitiky zemního plynu. Nad plynovodem má nyní Turkmenistán navíc téměř plnou
moc, což sice znamená, že je finančně téměř nemožné, aby ke stavbě plynovodu opravdu
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došlo, ale zároveň to plně odpovídá autokratickým tendencím a Berdimuhamedově
tendenci centralizace moci nad Turkmenistánem. Turkmenský režim prezentuje TAPI
jako poslední a pravděpodobně nejdůležitější součást tzv. energomostu – propojení
Turkmenistánu a Afghánistánu silnicemi, železnicemi a elektrickým spojením, se kterým
začal už Nijazov. Podle turkmenské vlády je turkmenská část plynovodu už postavená,
i to ale vyvolává spoustu otázek. V dubnu letošního roku byla tato část dostavena už
po několikáté. Poprvé byla oficiálně tato část postavena v únoru 2018. Později bylo
do Turkmenistánu dodáno zhruba 35 km trubek ze Saudské Arábie. Druhého dubna 2019
byla tato část (která byla podle předchozích tvrzení už dokončená) oficiálně zakončována
a nyní shodou náhod ruská firma vyhrála tendr na dodání 214 km trubek, což se shoduje
s celkovou délkou turkmenské části plynovodu.134 Během stavby plynovodu do Číny
turkmenský tisk pravidelně informoval o postupu stavby a chlubil se fotkami z průběhu.
Ze stavby TAPI jsme zatím neviděli téměř nic. K podezřením o pouhé virtuálnosti
projektu navíc přispívá i oficiální inaugurace plynovodu v prosinci 2015, pak také lze
podotknout, že se shodovala s oslavou výročí 20 let od vyhlášení doktríny pozitivní
neutrality.135 Všechny tyto okolnosti naznačují, že TAPI je do budoucna preferovaným
plynovodem pro turkmenský režim, byť jiné projekty (jako například plynovod D
do Číny) by mohly být snazšími, rychlejšími a cenově výhodnějšími pro turkmenskou
ekonomiku.
Projekt může být navíc také ohrožen plánem na výstavbu plynovodu IP (Írán –
Pákistán).136 Pokud bude tento plynovod, jehož stavba už započala, dostavěn dříve než
TAPI, tak pokud plánovaný cenový odhad odpovídá skutečnosti, tak by plyn odebíraný
z Íránu měl být levnější pro Pákistán než ten turkmenský.137 Ke konci dubna 2018 se
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navíc objevily zprávy o možnosti výměny plynu do Pákistánu skrze Írán.
Pro Turkmenistán by to znamenalo příjem do státní pokladny, který nutně potřebuje,
ale také by to znamenalo ještě větší ohrožení plynovodu TAPI. Proč jej budovat, když je
možné dostat turkmenský plyn do Pákistánu skrze existující plynovody? 138 Navíc je
otázkou, proč by to Írán chtěl. Írán přestal odebírat na severu země turkmenský plyn
v roce 2017 po rozepřích o platbách a od té doby jsou vztahy mezi oběma zeměmi
chladné.

4.2.3 Bezpečnostní situace a hrozby
Situace na hranicích mezi oběma zeměmi se začala postupně zhoršovat od roku
2013, kdy afghánské extremistické skupiny (zejména Tálibán) začaly opět více působit
v severoafghánských provinciích poblíž hranic s Turkmenistánem.139 K prvním
ozbrojeným střetům došlo na konci února 2014, při kterých u hranic s Afghánistánem
zemřeli tři členové turkmenské pohraniční stráže. Tálibán spojitost s tímto incidentem
popírá, nicméně dle místních obyvatel se potyčky s Tálibánem, jako byla tato, dějí
opakovaně a domnívají se, že i za tímto útokem stojí právě Tálibán.140 Podobná potyčka,
která vyústila ve smrt dalších pohraničníků, se udála i o pár měsíců později v květnu
2014.141
Turkmenská média však žádnému z těchto incidentů ani jakýmkoliv problémům
na hranicích nevěnovala pozornost. Později téhož roku však informovala o plánované
instalaci elektronického monitorovacího systému na hranicích s Afghánistánem.142 V létě
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a na podzim 2014 Turkmenistán nahradil pohraniční stráž elitními armádními
jednotkami, začal opevňovat svou hranici, stavět zákopy, ploty a strážní budky.
Podle všeho i proto, aby podpořil místní Turkmenskou populaci v Afghánistánu.143
Turkmenské pohraniční hlídky také začaly překračovat hranice do Afghánistánu a snažily
se zatlačit Tálibán zpět dále do vnitrozemí. Ke konci roku už Tálibán obsadil i oblast
Chámjáb, čímž po více než deseti letech opět začal přímo sousedit s Turkmenistánem.144
Afghánští Turkmeni z provincie Bádghís byli na počátku roku 2015 nejen obklíčeni
Tálibánem, který je odřízl od veškeré humanitární pomoci a nemocnic, ale navíc byli
vesničané nuceni mu poskytovat finanční i materiální zdroje. Jejich šancí na únik byl
průchod přes Turkmenistán do afghánského městečka Turghundy v provincii Herát,
nicméně

povolení

od

turkmenské

vlády

nezískali.145

Dalším

problémem,

který v severních provinciích Afghánistánu vyvstává, je, podle místních, rostoucí počet
Turkmenů přicházejících z Turkmenistánu bojovat po boku Tálibánců, ti prý dokonce
formují své vlastní brigády.146 A není to jen Tálibán, množí se i případy bojovníků IS
(Islámského státu) v příhraničí. Někteří dokonce už údajně překročili hranice
do Turkmenistánu či to jsou podle místních Turkmeni přidávající se k IS. Podle informací
RFE/RL byli turkmenští následovníci IS spatřeni v Sýrii už v roce 2013, ale v posledních
letech se začala zvyšovat četnost.147 Tato čísla jsou pouze odhadem, protože turkmenská
vláda žádnou z těchto informací nikdy nepotvrdila. Během roku 2017 turkmenská vláda
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musela také čelit obvinění ze strany vlivného mudžahedínského velitele Ismaíla Chána,
že turkmenská vláda dodává zbraně Tálibánu. Toto tvrzení hlavní představitelé
Turkmenistánu popírají,148 to ale není překvapivé. Turkmenistán je známý tím, že nemá
problém s obchodováním s Tálibánem, ale jestli by riskoval i prodej zbraní, které se
potenciálně mohou obrátit proti Turkmenistánu samotnému, to je otázkou. Vztahy
mezi Turkmenistánem a zmíněnou skupinou jsou dlouhodobě dobré, a tak není
vyloučené, že obchod se zbraněmi, výměnou za slovní ujištění o neútočení
a nepřekračování hranic, neprobíhal.
Během návštěvy ruského prezidenta Putina do Ašchabadu v roce 2017
Turkmenistán podobně popřel potřebu jakékoliv pomoci se situací u afghánských
hranic,149 ale zároveň podpořil ruské angažmá v Afghánistánu a označil jej za přínosné
pro stabilitu regionu.150 Na počátku letošního roku se Turkmenistán začal více vojensky
mobilizovat (pravděpodobné právě kvůli dění na hranicích s Afghánistánem a Trumpem
oznámené možné úplné stažení amerických vojsk z Afghánistánu), od 8. ledna 2019 se
všichni státní zaměstnanci mužského pohlaví musí hlásit vyšším autoritám a stát také
registruje všechny bojeschopné muže pod 50 let věku.151 V reakci na tyto zprávy
afghánské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, že neexistuje hrozba, která by
pocházela z Afghánistánu.152 Turkmenská vláda oficiálně také neuznala risk Tálibánu
a bojů na společných hranicích, pravděpodobně kvůli neohrožování stavby plánovaného
výše zmíněného plynovodu TAPI, kterému svou podporu Tálibán oficiálně vyjádřil.153
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V květnu 2018 údajně Tálibán zabil několik členů odminovacího týmu, který pracoval
na projektu TAPI, tato informace nebyla Tálibánem potvrzena, nicméně stavba
plynovodu by byla úspěchem především vlády v Kábulu, a tak lze očekávat, že dříve
nebo později Tálibán tyto sliby o podpoře TAPI poruší.
V průběhu března a dubna 2019 se boje na severu Afghánistánu opět zhoršily a údajně
zhruba 100 afghánských vojáků se snažilo utéct před Tálibánem do sousedního
Turkmenistánu, není jisté kolika se to povedlo, ale po několika dnech se 58 z nich vrátilo
zpět do Afghánistánu.154 Neexistují žádné zprávy o tom, jakou a jestli nějakou reakci
na zhoršující se situaci bude mít Turkmenistán.
Personalističtí vůdci nezískávají legitimitu skrze volby, tak jak je tomu
u demokraticky zvolených prezidentů, nýbrž skrze důvěru loajálních elit a vládu pevnou
rukou. Tálibán, ale i jiné extremistické skupiny, by mohly uvrhnout Turkmenistán snadno
v chaos. Nepokoje v zemi jsou obvykle předzvěstí jednoho – konce vůdce, který přestává
mít zemi pod kontrolou. Afghánistán je ale také důležitou tranzitní zemí pro export
do zemí mimo bývalý Sovětský svaz, a to obzvláště po roztržce s Íránem. Bez financí
získaných z exportu (který by extremisté mohli odříznout) by Berdimuhamedov neměl
dostatek peněz na udržení loajality turkmenských elit. Byť Berdimuhamedov oficiálně
strach z Tálibánu a islámských radikálů přicházející ze severu Afghánistánu nikdy
nepřiznal, tak tento strach má a reflektují jej změny ve vnitřní politice. Turkmenistán
nadále pokračuje v rétorice pozitivní neutrality, ale zbrojení a inovace stávajícího
vojenského vybavení říkají něco jiného než neutralitu. Za dobu vlády Nijazova k žádným
větším nákupům zbraní ani vojenské techniky nedošlo a výrazné změny v turkmenském
vojenském arsenálu můžeme pozorovat nejlépe na vojenských přehlídkách po roce 2014,
tedy roce, kdy se situace u turkmensko-afghánských hranic začala zhoršovat.155 Toto
manifestování vojenské moci a připravenosti neprobíhá jenom na armádní úrovni. Sám
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Berdimuhamedov ukazuje svou sílu a zkušenost, a to nejen na vojenských přehlídkách,
ale i na videu, které se objevilo v médiích v srpnu 2017. Na tomto videu předvádí
Berdimuhamedov své schopnosti v ovládání nejmodernější techniky a svou přesnost.
Video však neslouží jen jako výhružka případným agresorům, ale také jako prostředek
propagandy zvelebující obraz silného a schopného prezidenta. Toto video se navíc
objevilo několik dní po zprávách o zadržení několika bojovníků IS na jihu
Turkmenistánu.156 S Berdimuhamedovým rostoucím strachem roste i počet mužů
v turkmenské armádě, kam byly zvýšeny odvody naposledy na začátku letošního roku
(2019).157 To, ale není jediný způsob, Turkmenistán dělá vše pro to, aby ze země
odcházelo, co nejméně lidí, nejvíce viditelné v posledních letech bylo neuznávání
diplomů z většiny zahraničních univerzit, problémy s výběrem hotovosti v zahraničí
a neumožnění nástupu do letadla na cestě z Turkmenistánu, čímž se snaží odradit
Turkmeny k odchodu do zahraničí a ty, co už tam jsou, přimět k návratu zpět.158 Na tomto
je vidět Berdimuhamedova plná moc nad celým státem. Berdimuhamedov dokáže skrze
oficiální dekrety a své přátele (loajální klienty) na správných místech ovlivňovat všechny
aspekty politiky Turkmenistánu i samotné Turkmeny.
Represe islámu v SSSR a pozdější (především od konce 90. let) omezení islámských
aktivit (zavírání madras), limitování počtu osob, které mohou vykonat pouť do Mekky
a nucené zakomponování Nijazovy knihy Ruhnama do islámských obřadů, mešit
a modliteb způsobilo, že se islámský extremismus neměl v Turkmenistánu vhodné
podmínky k rozvinutí, a tak se mnozí experti domnívají, že většina Turkmenů, kteří se
přidávají k extremistickým skupinám, jsou spíše členové minorit z okolních států
(např. afghánští Turkmeni).159 Ti s turkmenskou vládou ani úřady většinou nemají
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kontakt. Afghánští Turkmeni až na výjimky nemají turkmenské občanství
a do Turkmenistánu se tak bez víz nedostanou. Turkmenská vláda zřídila v afghánském
příhraničí (kde většina afghánských Turkmenů žije) několik škol a nemocnic, jedná
se však pravděpodobně o formu drobné humanitární pomoci a drobnou snahu
Turkmenistánu indoktrinovat místní populaci skrze „naučnou“ literaturu v podobě knih
o Nijazovi, turkmenské historii v Nijazově a Berdimuhamedově narativu a úspěších obou
prezidentů. Před útoky militantních extremistických skupiny se Turkmenistán rozhodl
tuto minoritu chránit až v souvislosti s útoky 2014 a dá se říct, že se pravděpodobně
jednalo ze strany Turkmenistánu primárně spíše o ochranu vlastní hranice než o ochranu
této minority v sousedním státě.160
Turkmenistán se brání pomoci s ochranou hranice s Afghánistánem a nadále se snaží
spolupracovat a obchodovat se všemi skupinami v Afghánistánu, jak dlouho bude
Berdimuhamedov riskovat přesunutí bojů i na druhou stranu hranice? Současná strategie
se mu zatím vyplácí a zřejmě spatřuje jako větší risk pro destabilizaci země a oslabení
svojí moci odvoláním doktríny pozitivní neutrality a poukázáním na to, že Turkmenistán
má nějaký problém více než hrozbu ze strany radikálů.
4.2.3.1 Problematika vodních zdrojů
Afghánistán a Turkmenistánem spolu sdílí řeky Tedžen a Amudarja. Tedžen
(někdy také Harírúd) protéká Turkmenistánem na mnohem menším území než
v Afghánistánu a Íránu a zavlažuje oblasti, kde žije v součtu zhruba 20krát méně osob
než na území v Íránu zavlažované touto řekou, 161 takže není příliš pravděpodobné, že by
zde v blízké době vyvstaly jakékoliv spory mezi zkoumanými zeměmi. Kde však
k problémům už došlo, je na části společných hranic tvořených řekou Amudarja,
která zásobuje vodou většinu území Turkmenistánu a je pro Turkmenistán životně
důležitá. Dle Horáka a Šíra není příliš pravděpodobné, že by afghánští radikálové byli
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technicky schopni tok Amudarji odklonit mimo hlavní, Karakumský kanál,162 ale větším
problémem, kterému v tuto chvíli obě zkoumané země čelí, je postupný přesun řeky
směrem na jih, který má důležité dopady na příhraniční vztahy. Jednak řeka vyplavila
mnohé vesnice afghánských Turkmenů, kteří byli nuceni se posunout dále do pouště.
Za druhé to znamená to, že hranice mezi Turkmenistánem a Afghánistánem stanovená
na řece Amudarja mezi nimi se posunula směrem dále do Afghánistánu, což vyostřilo
situaci mezi oběma stranami a vyústilo v roce 2014 v rozepři o využívání ostrovů na řece
Amudarja.163 Obyvatelé malého území Qurqín na severu Afghánistánu jsou tlačeni na jih
řekou Amudarja a ze všech ostatních stran obklíčeni Tálibánem. Turkmenská vláda slíbila
pomoc se stavbou zdi, která by zabránila řece se posouvat dále na jih, nicméně vzhledem
k nebezpečí ze strany Tálibánu od původních slibů upustila.164 Dříve zmíněné ostrovy
vzniklé na řece v důsledku posunu koryta teď Turkmenistán považuje za své území
a důsledně trestá Afghánce (a to i afghánské Turkmeny), kteří se na něm vyskytují.
V březnu 2014 turkmenský ministr zahraničí Rašid Meredov opětovně přislíbil pomoc
a už o měsíc později se konalo setkání představitelů obou sousedících provincií, tedy
turkmenského Lebapu a afghánského Džauzdžánu (ve kterém oblast Qurqínu leží),
a turkmenských pohraničníků, kde se všechny strany dohodly na budoucí pomoci,
spolupráci, umožnění pastvy na ostrovech na Amudarje pro afghánské Turkmeny,
obnovení turkmenských dodávek elektřiny na sever Afghánistánu a výstavbě
zadržovacích zdí na břehu Amudarji Turkmenistánem. 165 I přes tyto dohody turkmenská
vláda vysadila své vojáky na tyto ostrovy, aby zabránila v přístupu obyvatelů Qurqínu
na ně, tvrdí někteří afghánští Turkmeni.166 Berdimuhamedov navíc afghánským
Turkmenům občanství neuděluje.167
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165Pannier, „My Mistreated Ally: Tensions On The Afghan-Turkmen Border.“
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a ani na afghánskou vládu, která zastřelila a poranila 17 lidí při demonstraci za pomoc se
získáním ostrovů na Amudarje před budovou okresní správy Qurqínu.168 Na podzim 2015
se objevily zprávy, že někteří tálibánští bojovníci byli afghánskou armádou vyhnáni až
na ostrovy na Amudarje, a že turkmenská vláda byla informována o možnosti, že se
pokusí uprchnout do Turkmenistánu. O pár dní později místní obyvatelé údajně viděli,
že turkmenští vojáci na tálibánské bojovníky nestříleli, a to ani po vstupu na turkmenské
teritorium. To plně odpovídá Berdimuhamedově strategii spolupráce se všemi režimy –
tedy i Tálibánem, který si zřejmě ze strategických důvodů nechce znepřátelit.
Podle afghánské televize TOLO news jeden z turkmenských vojáků prohlásil: „Dáme
vám chléb, snězte ho a pak jděte.“, načež se většina tálibánských bojovníků vrátila
na afghánské teritorium, kde, po krátkých bojích s afghánskou armádou, byla většina
zadržena, zabita nebo utekla.169 V posledních letech se tento původně územní problém
spojil s obecnými boji s Tálibánem na severu Afghánistánu i hranic s Turkmenistánem.
Afghánští Turkmeni tak nakonec vytvořili vlastní ozbrojenou skupinu na svou obranu
proti Tálibánu a dalším militantním skupinám, protože afghánská armáda je nebyla
schopná ochránit.170
4.2.3.2 Obchod s drogami
Jedním z bezpečnostních rizik pro Turkmenistán tvoří afghánská produkce opia
a heroinu, jejíchž je Afghánistán největším světovým producentem. Dle odhadů z roku
2004 byla hodnota afghánského obchodu s drogami zhruba 2,8 miliard amerických
dolarů, což je ekvivalentem 60 % celkové afghánské legální ekonomiky. Později hodnota
nadále stoupala.171 Existují dvě trasy, kudy obvykle heroin proudí do Evropy a Číny.
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Nejvyužívanější cestou je tzv. Severní cesta skrze Tádžikistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán
a Kazachstán do Ruska. Většina narkotik směřující skrze Turkmenistán jdou
tzv. Balkánskou cestou – skrze Turkmenistán a/nebo Írán do Turecka. Nijazov popíral,
že by v Turkmenistánu narkotika vytvářela jakékoliv problémy.172 Nicméně vzhledem
k tomu, že hranice s Afghánistánem nebyla dlouhou dobu příliš hlídaná (až do problémů
v příhraničí okolo roku 2014), dá se předpokládat, že boj s narkotiky nebyl
pro Turkmenistán prioritou. Ba dokonce za vlády Nijazova pravděpodobně docházelo
i ke spolupráci státních úředníků s pašeráky. Nijazov (respektive jeho policejní aparát)
pravděpodobně o všem věděl, ale není jisté, zdali z úplatků také měl nějakou část
anebo jen informace používal k zdiskreditování a uvěznění úředníků, když už mu nebyli
vhod. Zahraniční pozorovatelé se dokonce domnívají, že obchod s drogami mohl být
před rokem 2001 centrem spolupráce mezi Nijazovem a Tálibánem. Finance získané
tímto způsobem mu pak mohly pomáhat financovat jeho režim.173 O problémech
s užíváním drog v Turkmenistánu začal opatrně mluvit až Nijazův nástupce –
Berdimuhamedov, který se snaží využít boj proti drogám, cigaretám a alkoholu ve svůj
prospěch a vytvořil z něj jednu ze svých propagandistických kampaní.174
Po nástupu Berdimuhamedova do funkce byl v roce 2008 založen Státní úřad
pro kontrolu nelegálních drog, který údajně zabavuje a likviduje až 2 tuny narkotik
ročně.175 Berdimuhamedov po svém nástupu do funkce vytvořil mnoho podobných úřadů,
které slouží především pro vytváření dobré image Berdimuhamedova a Turkmenistánu
(pro potenciální obchodní partnery).176
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Pašeráctví drog může být také jedním z důvodů incidentů na turkmensko-afghánských
hranicích, které se objevily poblíž hraničního přechodu Turghundy, podle rozhovorů
s místními a vládními úředníky vedených Bleuerem a Kazemim. Druhým z důvodů může
být snaha poškodit dodávky materiálu do Afghánistánu ozbrojenou opozicí nebo řidičů
ve snaze získat od USA finanční kompenzaci.177
Pro bezpečnost celého regionu je klíčové pěstování narkotik v Afghánistánu zastavit,
či aspoň výrazně omezit. Dle turkmenské pohraniční stráže dochází k pašování heroinu
v malém množství a obvykle mimo hraniční přechody, pašováno a následně zabavováno
turkmenskými úřady je více opia než heroinu, ale kooperace a sdílení informací
mezi policejními službami Turkmenistánu a Afghánistánu příliš nefunguje, a právě proto
se obchodu s narkotiky nadále daří. V roce 2010 bylo v Turkmenistánu zabaveno nejvíce
opia z celého regionu Střední Asie, což poukazuje na zintenzivnění turkmenských snah
v boji s narkotiky.178 Nicméně produkce opiátů v Afghánistánu stále roste, v roce 2017
byl zaznamenán 87% nárůst.179 Turkmenistán v porovnání s ostatními středoasijskými
republikami není v současnosti klíčovou zemí pro tranzit drog z Afghánistánu, nicméně
produkce opiátů v Afghánistánu výrazně narostla právě v Bádghísu, což je provincie
přímo sousedící s Afghánistánem. Podle UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu,
United Nations Office on Drugs and Crime) heroin zkonfiskovaný v afghánských
provinciích sousedících s Turkmenistánem napovídá, že pašování drog do Turkmenistánu
pravděpodobně probíhá, ale je pouze neodhaleno. Podle dostupných informací se cena
heroinu v Turkmenistánu mezi lety 2007 a 2012 zvýšila až osmkrát a je průměrně nejvyšší
v porovnání s ostatními středoasijskými zeměmi.180 To může naznačovat tomu,
že přes Turkmenistán neproudí velké množství narkotik, a to pravděpodobně z důvodu
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Berdimuhamedova zvýšeného strachu ze zhoršující se situace v Afghánistánu, odkud
pochází nejen většina narkotik, ale také hrozba islámského extremismu. Právě islámský
extremismus spojený s obchodem s narkotiky a strach z něj je pravděpodobně důvodem,
proč Berdimuhamedov začal podporovat vzdělávání státních úředníků i pohraničí stráže
v praktikách boje proti drogovému pašeráctví, kterému se podle statistik UNODC daří
výrazně hůře, než za jeho předchůdce – Nijazova.181
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Závěr
V rámci konceptuálního ukotvení práce byly stanoveny základní atributy
personalismu. Politický monopol jedné osoby s velkými formálními pravomocemi je
jedním z nich, druhým je pak styl vlády personalistického vůdce – prostřednictvím
neveřejné správy ve společnosti založené na síti patronů a klientů. Tyto atributy byly
následně univerzálně adaptovány na zahraniční politiku. Konkrétně to znamená plnou
moc vůdce nad zahraniční politikou a její soulad s konceptem a cílem vůdcovy vnitřní
politiky a problémy pojící se s nedodržováním mezinárodních dohod a úmluv
a netransparentností.
Tyto charakteristiky jsou na turkmenské zahraniční politice vidět hned v několika
bodech. Klíčová role prezidenta v zahraniční politice je oficiálně ustanovena
v turkmenské ústavě už od roku 1992. Schopní ministři zahraničí, kteří měli dobré
kontakty a vlastní hlavu, neměli na ministerstvu dlouhého setrvání. Nijazov
i Berdimuhamedov preferovali loajální úředníky, kteří nebudou příliš vidět a budou
poslouchat na slovo. Cílem obou turkmenských prezidentů bylo zůstat u moci a udržet si
síť loajálních podřízených, byť každý z prezidentů měl jinou vizi a jiné okolnosti,
které vedly k tomu, jak se toho snažili dosáhnout. Nijazov vsadil na kult osobnosti,
k jehož budování využil i zahraniční politiku – klíčová byla politika pozitivní neutrality,
která se promítala i do každodenního života občanů. Z ekonomického hlediska se snažil
zajistit finance na chod režimu především od tradičních partnerů a s otevíráním světu byl
velmi opatrný. Berdimuhamedov oficiálně pokračujíc v politice pozitivní neutrality chtěl
diverzifikovat turkmenský export a obrazně udělat z Turkmenistánu významné středisko
na Hedvábné stezce, od čehož si sliboval konsolidování moci a zisk financí pro udržení
loajálního kruhu okolo sebe.
Zahraniční politika Turkmenistánu vůči Afghánistánu byla do nástupu
Berdimuhamedova nevýrazná. Nijazov udržoval dobré vztahy s afghánskou vládou
i Tálibánem. Afghánistán byl pro Nijazova příliš riskantní pro vývoz a zároveň nebyl
hrozbou pro něj samotného. Za Berdimuhamedova se kontakty obou zemí zintenzivnily
a došlo k četnější interakci mezi politickými představiteli obou zemí a podepsání mnoha
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obchodních a infrastrukturních dohod mezi oběma zeměmi. K žádnému většímu průlomu
však nedošlo, protože většina podepsaných dohod zůstává pouhými slovy na papíře
a na realizaci často chybí dostatek politické vůle či financí. To je zatím osud železnice
TAT i plynovodu TAPI, který je dosud největším plánovaným turkmenským projektem.
Berdimuhamedov i turkmenská státní kasa by příjem z prodeje plynu na jihoasijské trhy
potřeboval jako sůl. Berdimuhamedova politika diverzifikace exportu zatím nevedla
k velkým úspěchům. Berdimuhamedov ztratil finance z vývozu plynu do Ruska i Íránu
a získal pouze jediného partnera – Čínu, na které je teď závislý, byť většina zisku
z prodeje zemního plynu pravděpodobně pouze umořuje dluh vzniklý za výzkum
plynových polí a stavbu plynovodu. Zahraniční investoři se do Turkmenistánu nehrnou,
protože je trh nejistý, chybí mu transparentnost i experti a finance mizí buď v kapsách
elit nebo bizarních projektech podporující prezidentův kult. V projektech, které počítají
se zapojením Afghánistánu nebo aspoň části jeho území se k výše zmíněným problémům
přidává ještě strach investorů ze spolupráce se zemí, která může být brzy v rukou
islámských extremistů. Těch se do roku 2014 Berdimuhamedov nebál, protože, stejně tak
jako Nijazov, i on udržoval přátelské vztahy s Tálibánem.
Od roku 2014, kdy došlo k prvním střetům na turkmensko-afghánských hranicích,
je však Berdimuhamedův zájem o Afghánistán hnán především strachem o svou moc než
motivací zisků z exportu. Berdimuhamedov se snaží předejít přelití konfliktu
z Afghánistánu do Turkmenistánu ve všech třech diskutovaných aspektech – politicky,
jednáním s extremisty, neangažováním se v bojích s nimi, udržováním přátelských
kontaktů, ale také obchodně – dodáváním elektřiny a dalšího materiálu do afghánských
provincií pod kontrolou Tálibánu, výměnou za to, že se Tálibán bude držet dál
od turkmenských hranic a za třetí bezpečnostní politikou, v rámci, níž došlo ke zvýšení
odvodů do armády, nákupu nové vojenské techniky a potírání pašeráctví drog. Je
pro Berdimuhamedova a udržení jeho moci doktrína pozitivní neutrality natolik důležitá,
že kvůli ní bude riskovat i ohrožení bezpečnosti a stability své moci islámskými radikály
nebo požádá o pomoc některou z velmocí? Je partnerství s Tálibánem tak výhodné, že se
mu tento risk vyplatí? Berdimuhamedov zatím volí kličkování a spolupracuje na výcviku
s Ruskem, nakupuje zbraně a mobilizuje obyvatele, oficiálně však podle turkmenských
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médií žádné riziko zemi nehrozí a pomoc s ochranou své jižní hranice nepotřebuje. Jak
dlouho toto vydrží, se ukáže nejpozději v následujících letech, a to obzvláště pokud
americký prezident Donald Trump stáhne americké vojáky z Afghánistánu.
Zahraniční

politika

Turkmenistánu

vůči

Afghánistánu

za

prezidenta

Berdimuhamedova se zdá být v souladu s charakteristikami zahraniční politiky
personalistických režimů, čímž potvrzuje platnost možnosti adaptace teorie personalismu
na zahraniční politiku.
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Summary
The objective of this thesis is to adapt personalism theory to foreign policy and to
further investigate its validity on a case study of Turkmenistan relations towards
Afghanistan under the president Berdimuhamedow. Firstly, main attributes of
personalism are derived from a synthesis of neopatrimonialism, personalism and patronal
presidentialism. These include power monism, a lot of formal power in the hands of the
ruler, ruling by using neopatrimonial informal public administration and the existence of
patron-client network. Secondly, the method of deduction is used to adapt these attributes
to foreign policy of personalist regimes. The author suggests that these characteristics are
the leader's undivided power over foreign policy, which can be observed on the fact that
foreign policy follows and supports the leader's internal policies and goals. Furthermore,
the ruler faces problems linked with his occasional non-compliance with international
agreements and conventions and non-transparency. In third part of the thesis, a general
overview of foreign policy of Turkmenistan is introduced. This segment asserts that the
Turkmen presidents’ authority is imbedded in the constitution and clarifies the positions
and relations of key figures in the Turkmen foreign policy making. It also brings up the
aims of Turkmen foreign policy of the scope of nearly three decades and shows the
operational policies of each president. Lastly, the Turkmenistan's foreign policy towards
Afghanistan is analysed regarding personalism. Meetings, agreements, ties between
different actors and their interactions are observed with a close focus on the connection
to the Berdimuhamedow’s internal policies and aims and conclusions linking the case
study to the adaptation are made.
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