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Rory Fanning4

Az afganisztáni háború(k) afgán szemmel

Anand Gopal: No Good Men Among the Living: 
America, The Taliban, and the War Through 
Afghan Eyes (Metropolitan Books, 2014, 320 
oldal) cím_ könyvének bemutatása

Már több mint egy évtizede annak, hogy az 
Egyesült Államok Hadserege 2. Ranger 
Zászlóaljának katonájaként Afganisztánban jár-
tam. Két turnust szolgáltam végig az országban. 
ElQször 2002-ben önkéntesként, aztán 2004-ben 
már kényszerbQl, miután kijelentettem, hogy 
lelkiismereti okból megtagadom a katonai szol-
gálatot. Az, hogy szolgálatmegtagadóként kellett 
elhagynom a Rangereket, életem egyik legnehe-

zebben feldolgozható döntése volt. Sok oka volt 
annak, hogy kiléptem, és ezek közül néhányat 
még csak mostanában kezdek igazán megérteni. 
Anand Gopal könyve, a No Good Men Among 
the Living segített abban, hogy feldolgozzam 
ezeket az okokat, méghozzá sokkal többet, mint 
bármelyik másik azok közül a munkák közül, 
amelyeket eddig Afganisztánról olvastam.

Gopal kötete válaszol azokra a kérdésekre, 
amelyek a két szolgálati idQszakom alatt és után 
engem is gyötörtek. Mit éreztek azok az afgán 
nQk, akik leskelQdtek poros, vályogból épült 
házak emeleti ablakaiból, miközben mi odalent 
a páncélozott Humvee-kben ülve, készenlétben 
tartott 50-es kaliber_ géppuskákkal végigrobog-

tunk az utcán? Mit gondoltak azok, akik a hideg-

háborús korszakból ismert orosz rakétákkal lQt-
tek a táborainkat? Számított nekik, hogy tudták, 
a támadásra mi is támadással, sugárhajtású harci 
gépekrQl ledobott 500 fontos bombákkal vála-

szolunk? Mi járhatott az afgán férfiak fejében, 
amikor az éjszakai razziák során berontottunk 
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az otthonaikba és zsákokat dobtunk a fejükre? 
Miért éreztük oly sok bevetésünk közben, hogy 
alig vagyunk egyebek gyalogoknál egy nem túl 
jelentQs sakkjátszmában? Megakadályoztunk 
egy újabb szeptember 11-ét? Tényleg gy_löltek 
minket a szabadságunk miatt? Vajon az iszlám 
csinált az emberekbQl terroristákat – vagy talán 
az amerikai imperializmus?

Gopal 2008-ban költözött Afganisztánba és az 
ott töltött több mint két év alatt megtalálta a vála-

szokat ezekre a kérdésekre. Az ország legtávolabbi 
vidékeire is elutazott, közben a világ legrosszabb 
útjain zötykölQdve, hogy beszéljen azokkal, akik 
szemtanúi voltak a szovjet megszállásnak a 80-as 
években, a polgárháborúnak a 90-es években, és 
végül a szeptember 11. utáni amerikai megszállás-
nak. Könyvének három meghatározó szereplQje 
van: egy USA által támogatott hadúr, egy tálib 
harcos és egy afgán asszony.

Akbar Gul, más néven „Kábel Mullah” (a 
gúnynevet azért kapta, mert a polgárháború idején 
elQszeretettel és brutális kegyetlenséggel használt 
kábelbQl készült korbácsot) tálib parancsnok és 
családapa, aki a tálibok bukása után Pakisztánba 
szökött. Menekültként nem volt se munkája, se 
jövQje, ezért visszatért Afganisztánba és egy mo-

biltelefon-javító m_helyt nyitott (ami igen meg-

becsült mesterség egy olyan országban, ahol az 
elromlott mobiltelefonokat nem lehet egyköny-

nyen újakra cserélni). Gul megpróbált egyszer_ 
vállalkozóként élni, de kísérlete megvalósíthatat-
lannak bizonyult, mivel a m_helyét az Egyesült 
Államok által támogatott afgán rendQrség és az 
amerikai hadsereg razziái miatt be kellett zárnia. 
Amikor a családja eltartásáról volt szó, választha-

tott: vagy harcol az amerikai megszállás ellen a 
tálibok oldalán, vagy éhen hal.

A pedofíliával vádolt egykor hírhedt hadurat, 
Jan Mohammedet (aki mellesleg Hamid Karzai 
elnök egyik közeli barátja) Oruzgan tartomány 
kormányzójává nevezték ki. Kormányzóként be-

folyásolta az amerikai hadsereget és több millió 
dollárral tömte meg a saját zsebeit azzal, hogy 
olyan hamis állításokat terjesztett a politikai ri-
válisairól, melyek szerint azok a tálibok oldalán 
harcoltak. A szerzQ rámutat, hogy az Egyesült 
Államok azért m_ködött együtt a Mohammedhez 
hasonló emberekkel, mert az Amerika által létre-
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hozott rendszer, ahogy Gopal fogalmaz, „nem a 
stabilitást, a legitimitást és a népszer_séget jutal-
mazta, hanem azokat, akik kiszolgáltathatták az 
ellenséget.” Gopal számos történetet idéz fel olyan 
emberekrQl, akik minden tQlük telhetQt megtet-
tek, hogy csatlakozzanak az amerikai érdekekhez. 
Ennek ellenére sokszor elQfordult, hogy – szabad-

ságuktól mindenféle bírói eljárás nélkül határo-

zatlan idQre megfosztva – még az ilyen emberek 
is Guantánamóban vagy hasonló börtönökben 
találták magukat. Az Egyesült Államok nem látott 
nagy különbséget az ártatlan afgánok és a tálibok 
között. Csak vért akartak – mindegy kiét…

A könyv talán legérdekesebb szereplQje Heela, 
a fQiskolai végzettséggel rendelkezQ asszony. 
Heela a polgárháború idején menekült el Kabulból 
és egy elszigetelt faluban húzta meg magát. Az 
asszony arra volt kárhoztatva, hogy otthonának 
falai között élje életét, és halálos veszélyben for-
gott volna az élete, ha a házat egyedül hagyja el. 
Csak egy vérrokon férfi kísérQ felügyelete alatt 
léphetett ki a négy fal közül. Ezek a hihetetlenül 
szigorú korlátok sem akadályozták meg Heelát 
abban, hogy egy külön iskolát hozzon létre a falu-

jában élQ nQk számára. Saját erQfeszítései, illetve 
politikailag aktív férjének tevékenysége miatt Jan 
Mohammed célpontjává váltak. A hadúr csatlósai 
megölték a férjét, Q pedig alig tudott élve elmene-

külni a faluból a gyermekeivel.
Gopal az ország tízéves szovjet megszállásával 

és a fundamentalisták Egyesült Államok általi fi-
nanszírozásával, illetve az Afganisztánt a szovjet 
kivonulást követQen sújtó borzalmas polgárhá-

borúval foglalja keretbe ezeket a történeteket. 
Megtudjuk, hogy miért kerültek a tálibok hata-

lomra azt követQen, hogy a Szovjetunió össze-

omlása után sem az oroszok, sem Amerika nem 
figyelt az országra és hatalmi vákuum alakult ki.

Számunkra, akik barátokat vesztettünk el 
Afganisztánban, a könyv leginkább zavaró meg-

állapításai azok a részletek, amelyek azzal foglal-
koznak, hogy miért adták meg magukat a tálibok, 
és miért menekült az al-Kaida Pakisztánba alig 
néhány hónappal az amerikai invázió kezdete 
után. Minden, ami történt – az amerikai áldoza-

tok, a több ezer afgán civil halála és a félmilliárd 
dollár, amit nem az infrastruktúra építésére, ha-

nem a rombolására költöttek – elkerülhetQ lett 

volna, ha az USA elfogadta volna a megadást. 
Ám a Bush-, és az azt követQ Obama-kormányzat 
véget nem érQ háborút akart…

A No Good Men Among the Living nem öncé-

lú kalandregény. Nem arról szól, hogy egy bátor 
újságíró elutazik egy Isten háta mögötti ország-

ba, hogy beszámolókat írjon egy háború súj-
totta, egzotikus helyrQl. A könyv java részében 
Gopal jelenléte nem is érezhetQ, inkább hagyja, 
hogy a fQszereplQi vezessenek minket; azok az 
emberek, akikrQl a mainstream médiában gya-

korlatilag sosem lehet hallani. Annak ellenére, 
hogy nem beszél túl sokat a saját történetérQl, 
Gopal dicséretet érdemel, és köszönetet kell 
mondani neki, hogy életét is kockáztatta azért, 
hogy egy ilyen fontos könyvet írhasson.

A szegénység, a háború és a több évtizedes meg-

szállás a legtöbb afgán életformájává tette, hogy új 
és kreatív túlélési technikákat találjon. A bizonyta-

lan jövQ nyomasztó súlya és a veszteség állandó ve-

szélye az, ami az elkötelezettségeket sokuk számára 
olyan ingatagokká teszi. Bárki, aki megérti ezt, látni 
fogja, hogy miért adták meg magukat olyan gyor-
san a tálibok az elsQ amerikai inváziót követQen. 
És itt találjuk meg a választ arra is, hogy Gopal 
miért épp ezt a címet választotta. A „nincsenek jó 
emberek az élQk között” egy pastu közmondás, ami 
– Gopal szavait idézve – azt jelenti, hogy:

„Ebben a világban nincsenek se hQsök, se 
megváltók. A konfliktusban részt vevQ felek 
egyike sem volt egy jobb jövQ letéteményese. 
A terrorizmus elleni amerikai háború kategóriái 
– terroristák, fundamentalisták és demokraták – 
keveset számítottak, sQt, gyakorlatilag semmit, 
amikor a cél általában csak az volt, hogy vala-

hogy ezt a napot is túléljék.”

Add oda ezt a könyvet bármelyik olyan 
ismerQsödnek, aki azt tervezi, hogy belép az 
Egyesült Államok hadseregébe, vagy az iszlá-

mot hibáztatja Afganisztán amerikai megszállá-

sáért, és biztos lehetsz benne, hogy az elolvasá-

sa után újragondolja majd az álláspontját. Gopal 
csodálatos munkája reményt ad arra, hogy véget 
vethetünk a vég nélküli háborúinknak.

(Truthout)


