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2012 első negyedévében két olyan jelentős esemény is történt Afganisztánban, amely 
súlyosan negatív hatással volt az Egyesült Államok megítélésére és afganisztáni erőfe-
szítéseire. A bagrami légi bázison kialakított börtönkomplexumban elégetett Koránok, 
illetve a tizenhét ártatlan civil életét kioltó amerikai katona esete csak az utolsó csepp 
volt a pohárban. Nem sokkal korábban egy videofelvétel látott napvilágot, amin amerikai 
katonák tálib holttesteket gyaláznak meg, illetve afgán halottakkal pózolnak.

A mostani események hatására ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek a kivonulás 
felgyorsítását követelik. A legfrissebb amerikai közvélemény-kutatások szerint az ame-
rikai lakosság több mint fele véli úgy, hogy az Egyesült Államoknak akkor is ki kellene 
vonulnia Afganisztánból, ha az afgán biztonsági erők még nem állnak készen a feladataik 
teljes átvételére. A hosszas egyeztetések után 2012 elején látványos eredményeket 
(a katari tálib politikai iroda megnyitása, magas rangú tálib vezetők szabadon engedése 
a guantánamói börtönből) produkáló amerikai–tálib tárgyalások is leálltak, miután az 
események hatására a tálib vezetés bejelentette, hogy felfüggeszti azokat.

Bár valószínű, hogy csak időleges döntésről van szó, és a Talibán hamarosan 
visszatérhet a tárgyalóasztalhoz, az amerikai vezetés számára a „mikor” egyáltalán nem 
mindegy. Egyrészt választási év van, másrészt a washingtoni tervek szerint a májusi, 
chicagói NATO-csúcs előtt vagy alatt kerülne aláírásra az Egyesült Államok és Afganisztán 
között a 2014-től 2024-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai egyezmény.

Afgán és AmerikAi dilemmák A strAtégiAi pArtnerség előtt

Az eseményekre adott államfői reakciók elemzésekor figyelembe kell venni, hogy 
Hamid Karzaínak jellegzetes – a más országoknak kiszolgáltatott államokra jel-
lemző – kettős realitással kell megbirkóznia. Egyfelől belpolitikai szempontból 

olyan vezetőnek kell mutatkoznia az afgán lakosság és a tálibok előtt, aki képes a saját 
országát irányítani, aki képviseli az ország érdekeit, és aki legalább annyi erőt sugároz, 
hogy saját ellenzéke (a Talibán) tárgyalópartnernek tekintse.

Másfelől Karzaí elnöknek szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy amennyiben nem 
sikerül biztosítania az Egyesült Államok (és általában a Nyugat) hosszú távú támogatását 
Afganisztán számára, úgy az eddig elért eredmények kárba veszhetnek. Bár nem tartunk 
teljes tálib hatalomátvételtől, ugyanakkor az mégis valószínűsíthető, hogy a következő 
években a jelenlegihez képest jelentősen csökkenne a kormány által ellenőrzött területek 
nagysága.

A Korán-égetés és a tömeggyilkosság okozta felzúdulások és tiltakozások abban az 
értelemben a lehető legrosszabbkor jöttek az Egyesült Államok számára, hogy amúgy 
is rendkívül kiélezett vita és egyeztetés folyt Washington és Kabul között a 2014 utá-
ni kapcsolatokról. Az Obama-adminisztráció a (végül bizonytalan kimenetelű) iraki 
egyezményhez hasonló megállapodást szeretne kötni az amerikai erők afganisztáni ál-
lomásoztatásáról. Egy ilyen egyezmény legális kereteket adna az amerikai jelenléthez, 
miközben megfelelő jogi védelmet biztosítana az amerikai katonák számára a mostanihoz 
hasonló, esetleges afgán civiláldozattal járó esetek kapcsán is.
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http://www.voanews.com/english/news/usa/Americans-Believe-Afghan-War-Not-Worth-Costs-New-Poll-Finds--142296305.html
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A kétoldalú kapcsolatokat szabályozó egyezménynek két vitás pontja van. Az egyik 
a „Kis-Guantánamóként” is emlegetett bagrami börtönkomplexumnak az afgán ke-
zekbe történő átadása. Washington szerette volna 2014-ig elodázni a jelenleg mintegy 
háromezer-kétszáz személyt őrző intézmény átadását, míg Hamid Karzaí 2012. március 
elejei határidőt szabott ennek lebonyolítására. Végül március 9-én született megállapo-
dás, amelynek részeként névleg azonnal afgán irányítás alá került a létesítmény, míg a 
gyakorlatban a folyamat elhúzódik, és az amerikai erők az elkövetkező hat hónapban 
fokozatosan adják át az irányítást minden részlegben. A kompromisszum részeként az 
amerikai hatóságok ugyanakkor vétójogot kaptak az afgán fogvatartottak szabadon enge-
dése tekintetében, másrészt a nem afgán származású (arab, pakisztáni, közép-ázsiai stb.) 
rabok továbbra is amerikai ellenőrzés alatt maradnak.

Még mindig megoldatlan a második kényes pont, az amerikai különleges erők által 
végrehajtott éjszakai rajtaütések kérdése. Az Egyesült Államok katonai vezetése számára 
ezek a műveletek jelentik az elmúlt két év sikereinek egyik kulcsát. Az akciók során az 
amerikai – és esetenként afgán – különleges műveleti erők váratlan rajtaütéseket hajtanak 
végre feltételezett tálib alsó és középvezetők ellen. E műveletek egyik lényeges tulajdon-
sága, hogy a hírszerzési információk beérkezése és a végrehajtás időpontja között nagyon 
kevés idő telik el, ezért viszonylag nagy az esélye annak, hogy a valódi célszemély he-
lyett ártatlan civileket fognak el vagy likvidálnak. Épp az ilyen, kudarcot vallott akciókat 
követte hatalmas felháborodás az afgán lakosság részéről, és így kaptak széles médiafi-
gyelmet a hasonló tévedések.

Az események hAtásA Az AmerikAi elnökválAsztási kAmpányrA

A jelenlegi, 2014-ig tartó kivonulási tervek keretét az átmenet/inteqal biztosítja (az 
„inteqal” a dári és pastun nyelven „átmenetet” jelentő szó angol átírása). 
A terveket a lisszaboni NATO-csúcson véglegesítették a résztvevők. Az átmenet 

keretében hathavonta újabb és újabb területek kerülnek az afgán biztonsági szervek fel-
ügyelete alá, összesen öt részletben (tranche). Jelenleg a második részlet átadása zajlik; 
úgy tervezik, hogy a chicagói NATO-csúcs előtt jelentik be a harmadik szakasz átadásá-
nak kezdetét.

Most az utolsó létszámemelés során telepített, harmincezer fős amerikai kontingens 
kivonása folyik. Az amerikai elnökválasztásokra való tekintettel, a korábban kijelölt 2012. 
szeptemberi határidőre ez az erő visszatér az Egyesült Államokba. Az elmúlt hetek ese-
ményeinek hatására több alkalommal is felmerült, hogy a hátramaradó hatvannyolcezer 
katonát is gyorsított ütemben kellene kivonni az országból. John Allen, az ISAF-erők 
főparancsnoka a legutóbbi szenátusi meghallgatásán ugyanakkor kiemelte, hogy a bizton-
sági helyzetnek a jelenlegi szinten tartásához erre az erőre 2013-ban is szüksége lesz.

A Korán-égetést és az afgán civilek halálát követően ismét megindult a vita az Egyesült 
Államok afganisztáni szerepvállalását illetően. A kérdésről azonban nincsen konszenzus 
az amerikai republikánus elnökjelöltek között sem. A három legjelentősebb jelölt közül 
egy sem ellenzi egyértelműen az afganisztáni kivonulást. Newt Gingrich álláspontja 

http://www.nytimes.com/2012/03/10/world/asia/us-and-afghanistan-agree-on-detainee-transfer.html
http://www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/111005intequal.pdf
http://www.weeklystandard.com/blogs/thoughts-today-s-armed-services-committee-hearing-gen-allen_634285.html
http://www.npr.org/2012/03/17/148754165/debate-over-afghanistan-returns-to-capitol-hill
http://blogs.wsj.com/washwire/2012/03/11/gingrich-calls-for-u-s-withdrawal-from-afghanistan/
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tekinthető a leghatározottabbnak: ő ugyanis mindenáron hazarendelné az amerikai erőket. 
A másik két jelölt egy nehezen értelmezhető eklekticizmust képvisel: ők is támogatják 
a kivonulást, de csak olyan feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik az afganisztáni 
helyzetnek az Egyesült Államok számára lehető legsikeresebb, legelőnyösebb rendezését. 
Mitt Romney nem magát a kivonulást találja problémásnak, hanem az egyértelmű időpont 
(2014) meghatározását. Szerinte ezzel a tálibok időt nyernek, kivárhatnak, és az amerikai 
erők távozása után önállóan alakíthatják majd Afganisztán sorsát. Rick Santorum szintén 
hasonlóan gondolkodik: vagy kötelezze el magát Amerika a végső győzelem mellett, vagy 
hagyja ott Afganisztánt („fight to win or get out”).

Az utóbbi két jelölt álláspontja azonban súlyos ellentmondásokkal terhelt és az 
elnökválasztási kampány követelményeit tükrözi. Mindkét fél hajlana a „héjább”, azaz 
keményebb álláspont felé, ami lényegében egy végpont nélküli amerikai elköteleződést 
jelentene Afganisztánban. Ez a vélemény azonban az elmúlt tíz év háborúi és az idei 
elnökválasztás miatt tarthatatlan – a republikánus jelölésért, illetve a Fehér Házért folyó 
küzdelemben politikai öngyilkosság lenne részükről.

Ennek részben a közvélemény alakulása az oka. Elemzésünk elején szerepelt, hogy 
a USA Today és a Gallup közös, március 11-én készült közvélemény-kutatása alapján az 
amerikaiak fele támogatná az amerikai csapatok 2014 előtti kivonását Afganisztánból. 
A Washington Post és az ABC News által – még a tizenhét afgán civil életét követelő öl-
döklés előtt – készített felmérés során a megkérdezettek hatvan százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy szerinte az afganisztáni háború – a felmerülő költségek tükrében – nem kifizetődő.

Az utóbb említett két republikánus jelölt ezért az egyértelmű elköteleződést azzal 
egészíti ki, illetve módosítja, hogy amennyiben viszont a körülmények adottak a sikeres 
rendezéshez, akkor az Egyesült Államoknak ki kell vonulnia. Két dilemma merül fel 
álláspontjuk kapcsán. Először is nehéz meghatározni, hogy – főleg a jelen helyzetet te-
kintve – milyen körülmények biztosítanák a Washington számára is sikeresnek tekinthető 
rendezést, illetve, hogy megteremtésüknek van-e reális esélye. Másodsorban pedig nem 
egyértelmű, hogy a két jelölt véleménye valójában miben különbözik Obama stratégi-
ájától. Az utóbbi ugyanis a kivonulást a harcokkal párhuzamos tárgyalásokkal kívánja 
előkészíteni, és éppen azon a felismerésen alapszik, hogy az afgán biztonság vonatko-
zásában eddig elért eredmények számottevően nem fokozhatók. Egyetlen opció marad 
tehát: kivonulni úgy, hogy közben Amerika megpróbálja megőrizni eddigi eredményeit. 
Ehhez azonban a tálibokkal való tárgyalások elengedhetetlennek tűnnek.

Santorum és Romney eklekticizmusa a kampány belső dinamikájának és az amerikai 
közvélemény alakulásának, valamint annak köszönhető, hogy mindkét fél szeretne leg-
alább látszólag alternatívát felmutatni Obama megoldásához képest. Ez azonban esetenként 
még összetettebbé, következetlenebbé teheti álláspontjukat. A fent tárgyalt afganisztáni 
incidensek miatt a jelöltek megpróbálják Obamát „felüllicitálni”, azt hangsúlyozva, hogy 
tanácsos lenne az amerikai erőket hamarabb kivonni a közép-ázsiai országból. Az össze-
visszaságot tehát leginkább a belpolitika mozgástörvényei és a kampány követelményei 
egészítik ki, ami helyenként a populizmus hibájába ejti a jelölteket.

http://www.npr.org/2012/03/23/149220217/how-would-romney-differ-from-obama-on-afghan-war
http://www.newsmax.com/Newsfront/Santorum-Afghanistan/2012/03/18/id/432898
http://www.npr.org/2012/03/23/149220217/how-would-romney-differ-from-obama-on-afghan-war
http://www.npr.org/2012/03/23/149220217/how-would-romney-differ-from-obama-on-afghan-war
http://www.npr.org/2012/03/23/149220217/how-would-romney-differ-from-obama-on-afghan-war
http://www.voanews.com/english/news/usa/Americans-Believe-Afghan-War-Not-Worth-Costs-New-Poll-Finds--142296305.html
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Végül érdemes szem előtt tartani még egy aspektust. Az amerikai elnökválasztások 
során a külpolitika ritkán játszik főszerepet – ez különösen igaz egy gazdasági válság 
idején. Azok a vélemények, melyek szerint pl. az e tanulmányban említett afganisztáni 
incidensek meghatározóak lesznek az elnökválasztások során, teljességgel elhibázottnak 
tűnnek.

A 2014-et követő időszAkrA vonAtkozó

AmerikAi elképzelések

Már most biztosnak látszik, hogy 2014 után Amerika nem lesz hajlandó az afgán 
haderő jelenlegi létszámát finanszírozni. James Mattis tábornok, a CENTCOM 
parancsnoka szerint a korábban megcélzott 352.000 fős létszámot 2012 júniu-

sára sikerül elérni. A mai, éves szinten 11-12 milliárd dolláros támogatás azonban hosszú 
távon nem tartható; a Pentagon 2013-as tervei között – az ANSF létszámának megtartása 
mellett – már jelentősen csökkentett források szerepelnek. Egy 2014 utáni, további csök-
kentés lehetősége már a NATO védelmi minisztereinek 2012. február eleji találkozóján 
is felvetődött. A tervekben szereplő, 230.000 fő körüli afgán haderő finanszírozása 4-5 
milliárd dollárba kerülne, amit az Egyesült Államok és szövetségei fizetnének.

A finanszírozás mellett a legfontosabb kérdés az amerikai erők további állomásoz-
tatása. Az Egyesült Államok terveiben központi szerepet fognak betölteni a különleges 
erők és a távirányítású, pilótanélküli repülőgépek (UAV). William McRaven admirális, 
a különleges erők főparancsnoka szerint a feladatok döntő többségét az afgán biztonsági 
erők mentorálása és a terrorizmus elleni műveletek fogják kitenni.

A UAV-k (vagy más néven drónok) egyre intenzívebb és szélesebb körű alkalmazása 
egyébként is az egyik legfontosabb trend az amerikai légi hadviselésen belül. Az 
ilyen eszközöket megfigyelésre, felderítésre, hírszerzésre és célpontok, célszemélyek 
megsemmisítésére is használják. 2011-ben több UAV-irányítót mint vadász- vagy bombázó 
pilótát. Jelenleg az amerikai fegyveres erők légi eszközeinek egyharmada drón. Miközben 
a hiánycsökkentési erőfeszítések keretében megkurtítják a Pentagon költségvetését, 
a pilótanélküli repülőgépekre fordítható összeg harminc százalékkal nő.

Mivel a NATO által irányított afgán haderőfejlesztésből egyelőre teljes mértékben 
hiányzik a légvédelem és a légierő (a forgószárnyas és a szállító eszközök kivételével), 
ezért valószínű, hogy az amerikai légierő számottevő erővel, több légi bázison (várhatóan 
Kandahár, Dzsalalabád és Bagram) jelen marad az országban.

http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/03/13/events-in-afghanistan-could-shape-2012-race/
http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/03/13/events-in-afghanistan-could-shape-2012-race/
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/key-commanders-have-their-say-on-afghanistan/2012/03/07/gIQAOukuxR_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/key-commanders-have-their-say-on-afghanistan/2012/03/07/gIQAOukuxR_story.html
http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-nato-afghanistan-forces-idUSTRE81220320120203
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=39171&cHash=9ee7a849eb700b78b9fd0825085d037e
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konklúzió

Bár az elmúlt hónapok eseményei rövid távon jelentősen megterhelték az afgán–ame-
rikai kapcsolatokat, valószínűsíthető, hogy ez csak időleges előnyöket biztosít az 
afgán kormányzat számára a 2012 májusában tartandó, chicagói NATO-csúcsig.

A chicagói találkozó előtt és alatt számos kérdésben születnek új eredmények 
Afganisztán kapcsán. Elkészül az Afganisztán és az Egyesült Államok közötti, 2014-től 
2024-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai együttműködést szabályozó dokumentum. 
Az afgán kormány és a NATO közösen bejelenti az átmenet harmadik körében átadásra 
kerülő tartományokat, járásokat és/vagy településeket. A NATO-csúcson emellett döntés 
születik a 2014-ig tartó átmenet befejezésének részleteiről, valamint arról, hogy középtávon 
milyen méretű afgán biztonsági erőt lesz hajlandó finanszírozni a nemzetközi közösség.

Hosszú távon továbbra sem látszik semmilyen átütő változás az afganisztáni hely-
zetben. Pakisztán stratégiai érdekeit továbbra sem sikerült összehangolni az ISAF 
szempontjaival, és a fejlődés fő akadályaként megjelölt korrupció területén sem történtek 
idáig érdemi lépések.

Afganisztán gazdasági helyreállítása nagyon lassan halad; egyedül a különböző 
nyersanyaglelőhelyek koncesszióban történő kiárusítása kapcsán számíthat Kabul extra 
jövedelmekre.

Az afganisztáni válságkezelés jövője szempontjából fordulópontot jelenthet majd a 
NATO-csúcs után néhány hónappal megrendezendő tokiói donorkonferencia, ám az el-
múlt évtized tapasztalatai alapján az ilyen események kevés érdemi változást szoktak 
hozni.

Az amerikai belpolitikát jelenleg a „kampány üzemmód” határozza meg: a republi-
kánus jelöltek által az incidensek után tett nyilatkozatok – cseppet sem meglepően – a 
közvéleménynek való megfelelést és az Obamával szembeni alternatíva felmutatására 
való törekvést jelképezik. E megnyilvánulások azonban szakmailag sem feltétlenül kí-
nálnak valós alternatívát az elnök megközelítésével szemben. Továbbá a külpolitika és a 
nemzeti biztonsági kérdések nem számítanak döntően befolyásoló tényezőnek az ameri-
kai elnökválasztások kimenetelét illetően.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/despite-challenges-in-afghanistan-us-determined-to-stick-to-exit-strategy/2012/03/12/gIQAr9iN8R_story.html

