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Wagner Péter                                 A második bonni Afganisztán-konferencia

2011. december 5-én több mint nyolcvan ország küldöttjei gyűltek össze a németországi 
Bonnban, hogy az afganisztáni rendezési folyamat újabb állomásaként – egyben megem-
lékezve a tíz éve ugyanitt tartott első nemzetközi konferenciáról – a közép-ázsiai ország 
jövőjéről egyeztessenek. A német külügyminiszter az esemény elsődleges céljaként az 
Afganisztán 2014 utáni sorsa iránti elkötelezettség megerősítését jelölte meg. Az előző 
hónapok elképzeléseihez képest csalódást jelentett, hogy Pakisztán nem vett részt a tár-
gyalásokon, és az afgán ellenállás képviselőit sem sikerült végül a tárgyalóasztalhoz 
csábítani. A kevés konkrét eredménnyel járó esemény megerősítette, hogy a nemzetközi 
szerepvállalás jövője szempontjából a következő kulcsdátum 2024 lesz.

Az első és A második bonni konferenciA

A frissen megdöntött tálib mozgalom vezetése még az életéért küzdött, amikor 2001 
decemberében a volt német fővárosban, Bonnban a nemzetközi közösség – első-
sorban az Egyesült Államok – tárgyalóasztalhoz ültette a hatalmai rendezésben 

érintett, különböző afgán érdekcsoportokat, frakciókat. Bár a kérdés a politikai rendezés 
és a hatalommegosztás mikéntje volt, a konferenciát követő évek eseményei azt mutatták, 
hogy a tárgyalásokon mindvégig Washington akarata érvényesült. Afganisztán vezetője 
a nagypolitikában addig ismeretlen, de az Egyesült Államok támogatását élvező Hamid 
Karzaí lett, az ország alkotmánya pedig a korábbi rossz tapasztalatok ellenére, ismét egy 
végletekig centralizált, kiterjedt hatalmat biztosító elnöki rendszert hozott létre. Utólag 
nagy hibának tartják, ám akkor teljesen érthető volt, hogy az első bonni konferenciára 
nem hívták meg a vesztes tálibok képviselőit, és a Hezb-i Iszlámi, a korábbi évtized egyik 
legerősebb pártja is távol maradt.

A második bonni Afganisztán-konferenciára bizonyos szempontból ugyanaz a fel-
adat várt, mint az elsőre, igaz, eltérő jelleggel. Ennek is elvi alapokat kellett lefektetnie 
az elkövetkező tíz évre. (Az első alkalommal még senki sem gondolkodott tízéves cik-
lusban.) Konkrétan azt, hogy a nemzetközi közösség a katonai erők kivonása után sem 
fogja magára hagyni az országot. Miért olyan fontos ezt hangsúlyozni? Mert az afgánok, 
az afgán elit számára hatalmas trauma volt, hogy a Szovjetunió 1989-es kivonulása után 
a Nyugat elfelejtette Afganisztánt. Ma is gyakorta találkozni olyan afgán véleménnyel, 
hogy a Nyugat nem csupán a szovjetek kiűzését köszönheti az afgán mudzsahedeknek 
(„szabadságharcosoknak” – ahogy a nyugati sajtó akkoriban aposztrofálta őket), hanem 
a Szovjetunió összeomlását is! Ehhez a narratívához képest árulással ért fel, hogy az 
1990-es évek elejétől a katonai, politikai és fejlesztési támogatás is szinte teljes egészében 
megszűnt.

Részben ezért, részben pedig azért, mert a nemzetközi közösség talán tényleg felis-
merte, hogy milyen következményekkel járhat, ha valóban magára hagyja Afganisztánt, a 
Nyugat a 2014-es kivonulási dátum megjelölésével párhuzamosan folyamatosan azt kom-
munikálja, hogy nem hagyja sorsára az országot.

A már idézett német külügyminiszter, Guido Westerwelle beszédében három fő témát 
jelölt meg: a nemzetközi erők kivonásának és az afgán kormányzás megerősítésének 
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kérdései, az afgán ellenállással folytatott tárgyalások és megbékélés folytatása, végül 
pedig a 2014 utáni katonai és nem katonai jellegű fejlesztési segélyezés biztosítása az 
ország számára.

A bonni konferencia előkészületei kapcsán számos kutatóintézet és nemzetközi szer-
vezet jelentett meg háttéranyagokat. A hírekben talán leggyakrabban idézett elemzést 
a Világbank készítette. Ez arra világít rá, hogy az afgán állam finanszírozása hosszú 
távon további jelentős erőfeszítéseket, dollár milliárdokat fog igényelni a nemzetközi 
közösségtől.

1. ábra: A nemzetközi segélyezés mértéke az afgán költségvetésben, 2011-ben

A 2011-es afgán költségvetés megoszlása rávilágít a probléma gyökerére. A büdzsé 
kilencven százaléka külső forrásokból érkezett, és ennek is nagyobbik részét a biztonsági 
szektorra fordították. Hosszú távon Afganisztán nem lesz képes fenntartani sem a jelen-
legi, sem a 2012-re tervezett, még nagyobb haderőt. 2014 után vagy érdemi eredményeket 
kell elérni a biztonság megteremtésében, és azt követően csökkenthető lesz a biztonsági 
erők létszáma, vagy a Nyugatnak (elsősorban az Egyesült Államoknak) továbbra is a zse-
bébe kell majd nyúlnia.
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kivonulás lépésről lépésre: Az IntEqaL folyAmAtA

A 2008-ban megválasztott új amerikai vezetésnek egy évébe telt, mire rádöbbent 
az afganisztáni biztonsági helyzet súlyosságára és kidolgozta válságkezelői lépé-
seit. A korábbi iraki tapasztalatok egyike az volt az USA számára, hogy sokkal 

hatékonyabb egy polgárháborús szituációban, ha a háborút nem saját – esetenként meg-
szállónak tekintett – katonáival vívja meg, hanem azt a helyi – a kultúrát, a nyelvet és az 
ellenséget jól ismerő – katonai erőre hagyja. Ezért az amerikai kivonulási stratégia egyik 
központi eleme az afgán biztonsági erők gyorsított kiképzése és felépítése volt.

2009 novemberében kilencvenötezer fő alkotta az afgán biztonsági erőket; ez a lét-
szám 2011 decemberében háromszázhatezer fő körül van, és 2012 októberéig további 
ötvenezerrel fog nőni. Ez a hatalmas méretű erő (kb. fele részben rendőr, fele részben 
katona) fogja átvenni a biztonsági feladatok ellátását 2014-re az egész országban, miköz-
ben a nemzetközi erők létszáma néhány tízezer főre csökken majd. Az ISAF kiképzési, 
mentorálási tevékenysége a 2009-ben létrehozott NATO Training Mission – Afghanistan 
(NTM-A) keretében folyik. A szervezet felelős a rendőrség és a hadsereg kiképzéséért 
és támogatásáért. Jelenleg mintegy ezernyolcszáz kiképző dolgozik az afgán biztonsági 
erőkkel.

Bár a NATO jelenlegi erőfeszítéseit gyakran és szívesen hasonlítják a Szovjetunió 
afganisztáni kudarcához, amennyiben a szervezet tartja magát majd az ígéreteihez, és va-
lóban jelen marad az országban legalább 2024-ig, akkor éppen ez a kiképző misszió és az 
ezt támogató katonai jelenlét (illetve a már említett segélyezés) lehet az egyik biztosítéka, 
hogy nem ismétlődik meg az 1989–1992 közötti időszak.

Az inteqal (dári és pastun nyelven az átmenetet jelenti) folyamat megindításáról a 
2010. januári, londoni konferencián döntött a Nyugat és az afgán kormány. A fél évre 
rá, 2010 júliusában, Kabulban tartott csúcson jelentette be Hamed Karzaí elnök a prog-
ram hivatalos kezdetét. A folyamat lényege, hogy 2014-ig az egész országban az afgán 
biztonsági erők fogják átvenni a biztosítást, ily módon Afganisztán visszanyerheti tel-
jes szuverenitását. Az inteqal kapcsán mindkét oldal a saját közvéleményét megnyugtató 
üzeneteket igyekezett sugallni. A folyamat visszafordíthatatlan: amelyik terület egyszer 
átadásra kerül, ott már többé nem veszik vissza a feladatokat az ISAF-erők. A kivonulás 
lépésről lépésre halad majd: félévenként kerül sor újabb területek átadására. Az első lé-
pést 2011 nyarán tették meg. A második körben szereplő közigazgatási egységek átadását 
pedig a bonni konferenciát megelőzően kezdték meg.
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2. ábra: Az inteqal folyamat keretében 2011 végéig átadott közigazgatási egységek

Magyarország szempontjából természetesen a legfőbb kérdés, hogy Baghlán tarto-
mány mikor kerülhet sorra. A 2011. januári tervek szerint a tartomány nagyobbik részét 
valamikor 2013-ban tudják átadni, az ellenállás által korábban fertőzött Baghlán Dzsadid 
és Pul-i Khumri járásokat pedig valószínűleg csak az utolsó körben, 2014-ben. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a PRT jövője 2013-ig biztos, bár rövid ideig még az átadás után is mű-
ködhet, vagy átalakulhat.

Az inteqal folyamat eredményeként fokozatosan csökkeni fog a nemzetközi katonai 
erő létszáma. A tervek és ígéretek szerint ezzel párhuzamosan nő majd a civil szakértők 
száma és a fejlesztési források mértéke is. Évek óta nagy hangsúlyt kap az afgán közigaz-
gatás fejlesztése – a biztonsági erők képzéséhez hasonlóan itt is valamiféle mentorálási 
rendszer kiépítésére lenne szükség, tartományi és járási szinten, ahol a legnagyobb igény 
merül fel az állam szolgáltatási funkcióira.
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mAgyArország felkészülése A bonni konferenciárA

A bonni konferenciára Magyarország is felkészült, szem előtt tartva a civil jelenlét 
jövőbeni növelésére vonatkozó elvárásokat. Jelenleg a magyar katonai kontingens 
négyszáztizenöt főből áll, a nemzetközi támogató erők (ISAF) 2011. októberi 

adata szerint, amelynek nagyjából a felét teszi ki a Tartományi Újjáépítési Csoport (PRT). 
A többiek mentoráló, illetve kiképző jellegű missziót látnak el – ezek értéke folyamatosan 
növekszik a NATO szemében.

A nem katonai erőfeszítések sorába illeszkedett, hogy 2010 novemberében ma-
gyar részről is kijelöltek egy Af/Pak-koordinátort Sztáray Péter államtitkár-helyettes, a 
Külügyminisztérium politikai igazgatójának személyében. Sztáray a 2011-es év folyamán 
részt vett a nemzetközi közösség egyeztetésein (Iszlámábád, Dzsidda stb), és ellátogatott a 
magyar újjáépítési csoporthoz. Novemberben meghívására Budapestre látogatott Baghlán 
tartomány kormányzója és a tartományi tanács vezetője. A két vendéget a külügyminisz-
ter és a honvédelmi miniszter is fogadta. A PRT koordinálását miniszteri szinten követő 
kormánybizottság a 2011. novemberi ülésén elfogadta a kormány afganisztáni feladatairól 
2014-ig szóló koncepciót.

Eredménynek tekinthető az is, hogy 2011 októberében a kormány ismét egy évre 
hosszabbította meg a PRT mandátumát. A kormányváltást követően a Honvédelmi 
Minisztérium bizonytalan volt a misszió sorsát illetően, így – szakítva a korábbi gyakor-
lattal – csak fél évekre hosszabbították meg az egység mandátumát. 2011 októberétől egy 
fejlesztési szakemberrel bővült (és így megduplázódott) a Tartományi Újjáépítési Csoport 
civil résztvevőinek száma. A Belügyminisztérium a jelenlegi hat főről nyolcra fogja nö-
velni az EUPOL-misszióban közreműködő rendőrök létszámát, s folytatódik az afgán 
diákok ösztöndíjprogramja, amelynek köszönhetően 2012-ben harmincnégyre emelkedik 
a hallgatók száma.

Mindezeket az eredményeket beárnyékolja ugyanakkor, hogy az Afganisztánra (és 
általában a fejlődő világra) szánt fejlesztési források a minimumra csökkennek 2012-től. 
Afganisztán 2007–2008-ban évi ötszázmillió forintos támogatásban részesült a PRT-n ke-
resztül; ez az összeg 2010-ben száznegyvenmillióra csökkent. 2012-ben viszont a tervek 
szerint a világban folyó valamennyi magyar fejlesztésre és támogatásra összesen százti-
zenötmillió forint jut majd. Azzal együtt is, hogy ismert Magyarország nehéz gazdasági 
helyzete, ez az összeg olyan kevés, hogy tarthatatlan lesz, amennyiben hazánk a fejlett 
világ részének tekinti magát, s alá is ássa Magyarország afganisztáni szerepvállalásának 
hitelességét szövetségesei szemében. A nemzetközi gyakorlat a civil tevékenység erősíté-
sén azt érti, hogy a nem kormányzati szervezet tevékenysége (NGO) erősödjön, miközben 
nálunk a kormányzati szervek dominanciája érvényesül.

Sajnálatos módon, a magyar katonai szerepvállalás jövőjéről is alig tudni valamit, 
miközben már szinte minden szövetségesünk bejelentette legalább a létszámcsökkentés 
és a missziós feladatok szintjén a 2014-ig tartó terveit. Az általuk közölt adatok szerint 
pl. az USA legalább harmincháromezer, Németország kilencszázötven, Franciaország 



kilencszáz, Nagy-Britannia nyolcszáz, Lengyelország hatszáz fővel tervezi csökkente-
ni a helyszínen állomásoztatott katonái számát. Ezek a bonni konferenciát megelőzően 
közzétett elképzelések remek alkalmat kínáltak volna a magyar kormánynak is, hogy 
a szövetségesi erőfeszítéseket nem veszélyeztetve, a „tömeggel haladva” mérsékelje 
szerepvállalásunkat. Nagy-Britannia már azt is bejelentette, hogy a saját Tartományi 
Helyreállítási Csoportja Helmand tartományban 2014 után meg fog szűnni, legalábbis a 
jelenlegi formájában. Ez egyébként nyilvánvaló ténynek tűnik, és valószínűleg minden 
PRT-vel ez fog történni, de London időben megkezdte ennek kommunikálását.

ÖsszefoglAlás

A 2009 decemberében meghirdetett Obama-stratégia nem volt eredménytelen. 
Afganisztán déli részén és néhány északi szegletben (például Baghlán tarto-
mányban) az amerikai erősítéseknek köszönhetően javult a biztonsági helyzet. 

Az elkövetkező két évben a fókuszpont Kelet-Afganisztán lesz, amely a pakisztáni törzsi 
területek jelentette hátország miatt ismét komoly kihívást fog jelenteni.

A 2014-es céldátum egybeesik a következő afgán elnökválasztás időpontjával. Karzaí 
államfő az alkotmány értelmében nem indulhat harmadszor. Bár e törvény megkerülésére 
számos lehetőség kínálkozik, a nyugati donorközösség jelenlétét tekintve, ennek kevés 
esélye lesz. Az új államfő kiválasztása jelentős belpolitikai stabilitást eredményezhet, de 
egyelőre még egyetlen komoly esélyes sem bukkant fel. Ez természetesen nem jelenthet 
majd komoly akadályt, mert – mint arra többen rámutattak – ugyanez volt a helyzet a je-
lenlegi államfővel is, akinek neve az afgán közvélemény előtt 2010 októberét megelőzően 
majdhogynem teljesen ismeretlen volt.

Az afgán kormányra addig is jelentős feladatok várnak, elsősorban a korrupció elle-
ni küzdelemben és a kormányzás hatékonyságának növelésében. Karzaí elnök erre nem 
először tett ígéretet, ám kétséges, hogy mennyire lesz képes (vagy akar) érdemi változ-
tatásokat végrehajtani. Bár Nyugaton igen rossz az afgán államfőnek és környezetének a 
megítélése, az Asia Foundation 2011-es közvélemény-kutatásának eredménye a Karzaí-
kormány iránti bizalom jelentős növekedését mutatta. A lakosság hetvenhárom százaléka 
úgy vélte, a kormány jó munkát végez, a válaszadók nyolcvan százaléka a tartományi 
vezetéssel is elégedett volt.

Annak megítélése, hogy hol tart Afganisztán a fejlődésben, tipikusan a félig üres, fé-
lig teli pohár esete. Ennek igazolásához érdemes idézni Aziz Rafiee, az egyik afgán civil 
szervezet vezetőjének mondását, aki a bonni konferenciát megelőzően így jellemezte az 
eddigi eredményeket: „[Afganisztán] egy bukott állam, de még így is a legjobb, amink 
valaha volt.”
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