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Wagner Péter                                    Afganisztán 2014 után

Az elmúlt években számtalan elemző és újságíró hasonlította a jelenlegi konfliktust a 
nyolcvanas évek szovjet beavatkozásához, kiemelve a hasonló politikai és katonai hibá-
kat. E logikai eszmefuttatások nyilvánvaló konklúziója az, hogy ahogy a szovjet, úgy a 
nyugati kísérlet is kudarcra van ítélve: ha a NATO elhagyja Afganisztánt, a polgárhábo-
rú kiújul, és a kínkeservvel, emberéletek és óriási erőforrások feláldozásával felépített 
poszttálib rendszer szétporlad 2014 után. Ezek a felszínes összehasonlítások nem veszik 
figyelembe, hogy az elmúlt húsz, de különösen az utolsó tíz évben mennyit változott (és sok 
esetben fejlődött) az ország. Még Afganisztán egykori urai, a tálibok is jelentősen módosí-
tották álláspontjukat számos kulcskérdésben, azaz esetleges győzelmük esetén sem lehet 
számítani a korábbi rendszerük visszatérésére.

Természetesen nem állíthatjuk biztosan, hogy az 1990-es évekhez hasonló összeom-
lás nem következhet be a jövőben, ám valószínűbbnek látszik, hogy az akkori események 
nem ismétlődnek meg egyhamar. Ennek oka egyrészt, hogy jelenleg már nemcsak egy 
nagyhatalom, illetve katonai szövetség érdeke Afganisztán további stabilitása, hanem 
Kínáé és Oroszországé is. Másrészt – amennyiben az Afganisztán és a Nyugat között 
2011 tavaszán megkötött, 2014–2024-es stratégiai partnerséget valódi tartalommal töl-
tik meg – bizonyos kulcsfontosságú területeken (főleg a biztonsági erők, a nemzetközi 
fejlesztési források kérdésében és a diplomáciai erőfeszítések terén) Kabul nem marad 
támogatók nélkül a későbbiekben sem. Mindez azért is rendkívül fontos, mert a nyugati, 
elsősorban az amerikai politikai támogatás elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy az ország 
szomszédjai ne próbálják meg az afganisztáni belpolitikai folyamatokat a saját kedvük 
szerint manipulálni, mint azt a 2001 előtti időszakban tették.

Az elemzés három fő területre koncentrál: a nemzetközi erők jövőbeni szerepére, az 
afgán belpolitikai kérdőjelekre, illetve a szomszédok és a regionális hatalmak várható 
szerepére.

A nemzetközi erők jelenléte

A Nyugat szemszögéből a legfontosabb kérdés a jelenleg működő International 
Security Assistance Force (ISAF) kifuttatása és a 2014 decembere utáni je-
lenlét megtervezése. A folyamat alakítása szempontjából kulcsfontosságú volt 

a 2012. májusi, chicagói NATO-csúcstalálkozó, amelyen külön deklaráció is született 
Afganisztánról. Eldöntötték, hogy az átmenet (transition, inteqal) az eredetileg terve-
zett 2014-zel szemben már 2013 közepén mindenhol elkezdődik annak érdekében, hogy 
az ISAF-erők valóban képesek legyenek elvonulni a hadszíntérről 2014 decemberéig. 
(Annak logisztikai megvalósításához ugyanis a NATO-tisztviselők szerint egész addig 
minden hetedik percben egy szállítókonténernek kell elhagynia az országot.) Ez egy-
ben azt is jelenti, hogy az afgán biztonsági erőknek (ANSF) a jövő év közepére fel kell 
készülniük arra, hogy az ország egész területén átvegyék a vezető szerepet. A NATO-
csúcson megegyezés született arról is, hogy 2015-től az ANSF létszáma fokozatosan 
228.500 főre csökken majd, a 4,1 milliárd dollárra becsült fenntartásában pedig az afgán 
fél a kezdeti évi 500 millió dollárról fokozatosan növeli a szerepvállalását. Az ISAF-ben 
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http://eprints.lse.ac.uk/29970/
http://eprints.lse.ac.uk/29970/
http://www.theatlanticwire.com/global/2012/07/getting-equipment-out-afghanistan-1-container-every-7-minutes/54837/
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szerepet vállaló országok a 2015 és 2017 közötti időszakra tettek felajánlásokat a mara-
dék 3,6 milliárd dollár összegyűjtésére. (A legnagyobb donor továbbra is az Egyesült 
Államok marad, 2,3 milliárd dolláros hozzájárulásával. Magyarország 500.000 dollárt 
biztosít évente.)

Szintén a chicagói NATO-csúcson született döntés arról, hogy 2014 decembere után 
új misszió indulni, amely már csak kifejezetten az ANSF kiképzésére és támogatásá-
ra fog koncentrálni. Az új szervezet elnevezése, az International Training, Advisory 
and Assistance Mission (ITAAM) 2012 októberében jelent meg először a sajtóban. Az 
ITAAM összetételéről és méretéről egyelőre keveset lehet tudni, de valószínűleg ez az 
erő is széles nemzetközi koalícióra fog épülni, az Egyesült Államok vezetésével. A ki-
képzési és tanácsadási feladatokban bizonyára főszerepet játszik majd a különleges erők, 
illetve a különböző katonai iskolák működtetése, támogatása. (Nagy-Britannia például az 
afgán hadsereg katonai akadémiájának működtetését vállalta 2013-tól, mintegy 120 tiszt 
biztosításával.)

A nyugati országok katonái azonban nagy valószínűséggel nemcsak ilyen békés-
nek tűnő feladatokat fognak ellátni, hanem tovább folytatják majd a terrorizmusellenes 
műveleteket is. A jogi keretet ehhez a Kabul és a fontosabb külföldi szereplők között 
az elmúlt hónapokban megkötött bilaterális együttműködések fogják biztosítani. Az 
Egyesült Államok a saját kétoldalú szerződését a chicagói NATO-csúcs előtt, 2012. 
május 2-án kötötte meg Afganisztánnal. Az egyezmény a 2014–2024 közötti időszak-
ra vonatkozó együttműködési szándékot fejezi ki, ezért kevés részletet tartalmaz. 
A Strategic Partnership Agreement (SPA) lényegi eleme, hogy az USA Afganisztán 
gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében a jövőben is mindent megtesz, az afgán 
biztonsági erők számára nyújtott pénzügyi támogatást évente megújítják, illetve hogy 
az Egyesült Államok nem törekszik önálló katonai bázisok létrehozására. Afgán részről 
gyakorlatilag a demokratikus értékek, az emberi jogok tiszteletben tartása és a korrup-
ció elleni harc vállalása szerepel a dokumentumban. (A részleteket a jövő év folyamán 
fogja kidolgozni egy kétoldalú bizottság. Akkor derül ki, hogy hány amerikai katona, 
milyen feladatokkal és jogosítványokkal marad Afganisztánban.)

Az egyezménynek ugyanakkor az amerikai katonai erők jövőbeli működése szem-
pontjából van két különösen fontos pontja. Az egyik, hogy a feladatok között szerepel 
az al-Káida elleni harc, ami értelemszerűen sokkal kiterjedtebb tevékenységet impli-
kál, mint pusztán a kiképzési vagy tanácsadói feladatok. A másik, hogy az egyezmény 
kimondja: az amerikai erők nem fogják felhasználni Afganisztán területét a jövőben har-
madik ország elleni támadáshoz. Ennek a kitételnek a pakisztáni törzsi területeken folyó 
drónháború miatt van jelentősége. Amennyiben a washingtoni vezetés tartja magát ehhez 
a megállapodáshoz, úgy igencsak be fognak szűkülni a lehetőségeik a pakisztáni terüle-
teken aktív al-Káida és egyéb dzsihadista szervezetek elleni harcban.

Ha az amerikai erők 2015-től valóban foglalkoznak majd terrorizmusellenes műve-
letekkel, számítani lehet rá, hogy a jelenlegi katonai stratégia egyes elemei valamilyen 
formában tovább fognak élni. Ilyen lehet az ellenállás alsó és középvezetőinek célzott 
likvidálása (elsősorban éjszakai rajtaütések során) vagy az ún. falustabilizációs műve-
letek folytatása (amikor a nemzetközi és a helyi afgán erők az ellenállás által fertőzött 
területekre koncentrálnak, és ott helyi milíciákat állítanak fel). Mindkét tevékenység 

http://www.biztonsagpolitika.hu/index.php?&id=16&aid=1188&load=xuXIesaKkv8
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5isDOM6R7UiuqA6CRYgQimdvx2Tgg?docId=d7aacad7d00f47568b4ccea98f7b6f79
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5isDOM6R7UiuqA6CRYgQimdvx2Tgg?docId=d7aacad7d00f47568b4ccea98f7b6f79
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=151219
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=151219
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.pdf
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kulcsszereplői a különleges műveleti katonák lesznek, akik 2014 után az afgán biztonsági 
erőkkel szoros együttműködésben fognak dolgozni. A jelenlegi amerikai elképzelések 
szerint a mintegy öt-hétezer különleges műveleti katonát nagyszámú hírszerzési szak-
ember és elemző, illetve a tevékenységükhöz szükséges támogatást biztosító reguláris 
alakulatok fogják kiszolgálni. Ez mintegy maga után vonja azt is, hogy az amerikai lé-
gierő több bázist is meg fog tartani az országban, valószínűleg a ma is központi szerepet 
játszó ISAF regionális parancsnoksága helyén.

Az afgán közvéleménynek a nyugati katonai jelenlét iránti attitűdje sajátos kettősséget 
tükröz. Egyrészt elegük van a civil áldozatokkal járó katonai műveletekből, a külföl-
di (elsősorban amerikai) katonák túlkapásaiból, másrészt úgy gondolják, hogy a nyugati 
egységek távozása ismét polgárháborúhoz vezet. Ennek az az oka, hogy a lakosság a ko-
rábbi történelmi példát látja megismétlődni, amikor is a szovjet kivonulás után a Nyugat 
magára hagyta Afganisztánt.

Az Afgán belpolitikA kérdőjelei

Afganisztán az elmúlt évtizedben rengeteget fejlődött, még ha napjainkban is jelen-
tős a lemaradása a világ többi részéhez képest. A nemzetközi donorközösség és 
a NATO több milliárd dollárnyi segélyt biztosított az országnak, s abból milliók 

számára vált lehetővé ismét a tanulás, a minimális orvosi ellátáshoz való hozzáférés. Az 
országban négy mobilszolgáltató működik, a lakosság egyharmada rendelkezik mobilte-
lefonnal. Tucatnyi tévé- és rádióállomás biztosítja a vélemények és a hírek sokszínűségét. 
Az úthálózat évtizedek óta először újra fejlődött, ismét körbe lehet autózni az országot 
betonúton (amennyiben persze a biztonság ezt lehetővé teszi).

A nyugati közvéleményben eluralkodott kudarcérzés egyik oka az volt, hogy a nem-
zetközi közösség, de különösképpen a NATO és az USA túl sokat vállalt. Minél jobban 
belebonyolódott a katonai szervezet az afganisztáni konfliktusba, annál mélyrehatóbb 
változások elérését tűzte ki célul. Felmerül a kérdés, hogy képes-e, kell-e a katonai szer-
vezetnek államépítési feladatokat ellátnia? A nemzetközi közösség és a NATO is azzal a 
hittel avatkozott be 2001 után, hogy ezek a súlyos, összetett problémák néhány év alatt 
megoldhatóak lesznek, miközben egészen az elmúlt évekig nem biztosított megfelelő po-
litikai figyelmet és erőforrásokat a feladathoz. A Nyugat kampányszerű gondolkodásában 
néha a kábítószer-termelés, néha az alsó szintű közigazgatás hiánya, jelenleg a kormány-
zati korrupció elleni harc élvezi az elsőbbséget.

A korrupció mellett van még néhány terület, amelyen érdemi változásokra lenne 
szükség ahhoz, hogy a belső konfliktusok csökkenjenek. A 2009-es elnök- és a 2010-es 
parlamenti választás során tapasztalt manipulációk és csalások már jelezték, hogy az af-
gán demokrácia legértékesebb eredményének tartott szabad és demokratikus választások 
veszélyben vannak. Az ország politikai stabilitásának fenntartásához elengedhetetlen lesz 
a jövőben, hogy ezen a téren változás történjen, mert bár a választások célja, hogy legiti-
mációt teremtsen a kormányzáshoz, ám eddig a csalások miatt épp az ellenkezőjét érte el. 
A választási rendszer reformjának szükségessége szinte a kezdetek (2001) óta visszatérő 

http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/04/12/afghan-draft-plan-withdrawal.html
http://www.cbc.ca/news/world/story/2012/04/12/afghan-draft-plan-withdrawal.html
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/isaf-press-briefing-oct.-4-2011.html
http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=2640
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téma, a probléma jól ismert; javaslatok és elképzelések is szinte ugyanolyan régóta létez-
nek, csak mindezidáig a politikai akarat és a Nyugat támogatása is hiányzott.

Amíg a választási rendszer reformja elsősorban a politikai elit szintjén csökkenthet-
né a feszültségeket, addig a földtulajdon rendezése a helyi szinteken. Először 2006-ban 
hallottam egy afgán elemzőtől arról, hogy a konfliktusok 80 százalékát valójában a föld-
tulajdonviszonyok rendezetlensége, az illegális földszerzések okozzák. Talán az adat 
túlzó volt, de tény, hogy a mai napig jelennek meg hírek arról, hogy – különösen a 
nagyvárosokban – a helyi erős emberek befolyásukkal visszaélve szereznek meg földeket. 
Vidéken az elmúlt harminc év háborúin kívül a visszatérő menekültek és az új birtokosok 
(gyakran aktív vagy volt hadurak) között van konfliktus. A korrupció miatt mindenki 
tudja hivatalos papírral is igazolni a tulajdonjogát, miközben az igazságszolgáltatás kép-
telen helyesen dönteni.

Kulcsfontosságú lesz Hamid Karzaí államfő utódlásának kérdése. Az államfőt annak 
idején az USA katapultálta az ismeretlenség homályából az ország vezetői pozíciójába. 
Karzaí – igazi afgán politikusként – sikerrel lavírozott a külső hatalmak elvárásai és az 
afgán belpolitika realitásai között, de eközben fokozatosan megromlott és feszültté vált 
a kapcsolata legfőbb szövetségesével, az Egyesült Államokkal. Az afgán államfő man-
dátumának lejárta és az új elnök megválasztásának ideje egybeesik az átmenet utolsó 
szakaszával. A következő afgán elnökválasztás súlyos feszültségeket teremt majd: nincsen 
potenciális utód, az etnikai kérdés ismét előtérbe kerül, miközben teljesen kiszámíthatat-
lan, hogy a 2014-re jelentősen lecsökkenő nemzetközi haderő és az afgán biztonsági erők 
miként lesznek képesek elejét venni az erőszaknak.

Az ország jövője szempontjából némi optimizmusra adott okod, hogy 2012 elején 
meglendültek az amerikai–tálib kapcsolatok, ám az elmúlt hónapokban alig hallani er-
ről valamit. Ráadásul – ami még sokkal fontosabb lenne – az afgán kormánynak az 
ellenzékével folytatott tárgyalásai alig produkáltak kézzelfogható eredményt. Így az 
is valószínűsíthető, hogy a Talibán álláspontja a jelenlegi politikai berendezkedés elfo-
gadását illetően a közeljövőben sem fog érdemben változni, és Afganisztán biztonsági 
szempontból a jelenlegi pályán mozog majd tovább.

Az afgán kihívások utolsó eleme, hogy miként lesznek az afgán kormány és a nem-
zetközi közösség jelenlegi elképzelései fenntarthatóak gazdasági értelemben is. A Nyugat 
figyelme és anyagi eszközei is végesek. A chicagói NATO-csúcs után tartott tokiói donor-
konferencián hozott döntések betartása meg fogja mutatni, hogy a világgazdasági válság 
közepén mennyire tartja fenyegetésnek Afganisztánt a fejlett világ nem amerikai része.

Az elmúlt tíz év alatt érdemben alig változott az a tény, hogy az afgán költségvetés 90 
százalékát a nemzetközi közösség adta össze, ami rendkívül kritikus a rendezési elképze-
lések fenntarthatósága szempontjából. A változást a meginduló külföldi befektetések és 
a tranzitszerződések jelenthetik. A TAPI-vezeték beindítása a tranzitdíjakból több száz 
millió dollár bevételt jelentene évente, a kínai, indiai stb. cégeknek a nyersanyag-kiter-
melésbe történő befektetései, az új kőolajmezők feltárásai is hasonlóan jelentős összeghez 
juttathatják az államot. Hosszú távon e bevételek felfutásában bíznak: ez indíthatná el 
Afganisztánt a fenntartható fejlődés útján.

Kritikusan nézve nem valószínű, hogy 2014-ig vagy utána érdemi változás következ-
ne be a választási reform, a földnyilvántartás vagy a gazdasági alapok tekintetében. Bár 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/afghanistan/236-afghanistan-the-long-hard-road-to-the-2014-transition.pdf


Wagner Péter                                    Afganisztán 2014 után

2012. november 14.            7

szinte mindenki felismerte a problémák megoldásának szükségességét, az afgán politikai 
elit belső – történelmi – ellentétei, az egyéni érdekeknek az összefogás szempontjával 
szembeni túlsúlya rövid és középtávon lehetetlenné teszik az érdemi változások megtéte-
lét. A reformokra is szükség van, ám a közeljövőben nem valósulnak meg. Ráadásul, ha a 
nemzetközi közösség eddig nem tudta kikényszeríteni őket, a jövőben a csökkenő jelenlét 
mellett még kevésbé lesz rá képes.

pAkisztán szerepe és lehetőségei

Pakisztán Afganisztán-politikáját már legalább egy évtizede egyfajta kettősség jel-
lemzi: egyszerre a nyugati erőfeszítések támogatója, és közben saját érdekei szerint 
azokat megpróbálja aláásni. Pakisztán szerepe – minként eddig – kulcsfontosságú 

lesz 2014 után is. Ha a történelem taníthat minket valamire ebben a kérdésben, akkor az 
véleményem szerint az, hogy Iszlámábád a jövőben is meg fog mindent tenni azért, hogy 
a saját céljai szerint manipulálja az afganisztáni helyzetet. Az ország geopolitikai érdekei 
érdemben alig változtak az elmúlt évtizedben, azokat elsősorban az Indiához való viszo-
nya motiválja: minden erőfeszítés, közeledés és bizalomépítés ellenére India továbbra is 
inkább ellenség, mint jó szomszéd.

A pakisztáni politikai elit számára a Delhi jelentette fenyegetés továbbra sem csök-
kent, így az ország afganisztáni érdekrendszere sem változott. A „stratégiai mélység” 
és a „Pakisztán-barát kormány” továbbra is azok a kulcsszavak, amelyek ezt a relációt 
jellemzik. Bár régebben létezett még a Pastunisztán-koncepció is, amely Pakisztán terü-
leti egységét fenyegette volna (legalábbis elvi szinten), a jelenlegi pastun közösségekben 
annyira erősek az iszlamista áramlatok, hogy manapság ezt a kérdést inkább a teljes fel-
sorolás kedvéért szokták említeni.

Pakisztán szempontjából az elmúlt tíz évben két olyan dolog történt, amely valóban 
érdemi változást jelentett az ország életében, és amelyről 2001-ben még nem lehetett tény-
ként írni. Az egyik tendencia az Egyesült Államok visszatérése a térségbe és beavatkozása 
a regionális folyamatokba, teljes politikai, gazdasági és katonai súlyával. Washington 
egyből választás elé állította Pervez Musarraf tábornokot a tálibok számára nyújtott tá-
mogatás kérdésében. A kezdeti pakisztáni irányváltásról azonban idővel kiderült, hogy az 
sok tekintetben csak a felszínen történt meg. Omár molla és a tálib vezetés búvóhelyét ma 
is Kvettában sejtjük, Oszáma bin Láden egy távoli törzsi területen, a pakisztáni hadsereg 
egyik garnizonjától nem messze töltötte élete utolsó éveit családjával.

Az afganisztáni ellenállást támogató különböző szélsőséges terrorszervezetek meg-
tűrése a pakisztáni törzsi területeken azt mutatta, hogy a miközben Iszlámábád a terror 
elleni háborúban az USA fő szövetségese volt, titokban az ellenséget is támogatta. Ennek 
a jelenségnek az egyik, ha nem a legmegdöbbentőbb eleme az volt, hogy a pakisztáni ve-
zetés folyamatosan fenn tudta tartani erős alkupozícióját a Bush-kormányzattal szemben. 
Ez a függőség igazából csak azóta enyhült érdemben, hogy az USA és a NATO Közép-
Ázsia felől jelentős utánpótlási útvonalat épített ki, és az Obama-kormányzat számára az 
afganisztáni háború választási ígéret lett.

http://193.224.76.4/download/svki/Elemzesek/2011/SVKK_Elemzesek_2011_9.pdf
http://193.224.76.4/download/svki/Elemzesek/2011/SVKK_Elemzesek_2011_9.pdf


A dróntámadások számának növelése, a pakisztáni szempontból megalázással felérő 
bin Láden-akció és az agresszívabb határ menti katonai műveletek jelentősen megterhel-
ték a kétoldalú kapcsolatokat, de mivel az Egyesült Államok már kevésbé volt ráutalva 
Iszlámábád jóindulatára az afganisztáni műveletek utánpótlásában, Washington nagyobb 
mozgástérrel rendelkezett.

A pakisztáni katonai/hírszerzői komplexum politikáját érdemben nehezen lesz ké-
pes megváltoztatni az USA, ám lehetnek majd olyan folyamatok, amelyek ugyanebbe az 
irányba fogják kényszeríteni a tábornokokat. Az egyik ilyen jelenség a pastunok lakta 
területek talibanizációja. 2001-ben még kevesen számítottak erre, idővel azonban a szél-
sőséges csoportok jelentősen túlterjeszkedtek a törzsi területeken, megjelentek Khyber 
Paktunkhwa tartományban, és egyelőre elvétve, de Pandzsábban is.

A hadsereg válasza természetesen egy ponton nyilvánvaló volt: a Vörös Mecset ost-
roma, majd a Szvát-völgyben indított katonai offenzíva világos üzenet volt a pakisztáni 
táliboknak, hogy hol a helyük, meddig tűri meg őket a katonai vezetés. A hadsereg azóta 
is időről időre büntető hadjáratokat indít a törzsi területeken, de azok bármennyire is ha-
tásosak, érdemben nem tudnak vagy nem akarnak változtatni a helyzeten.

A talibanizáció okozta kihívások új dimenzióba kerültek 2012 márciusában, amikor a 
pakisztáni Csitrálból érkező szalafista csoport megszállt több határ menti afgán falut, és 
onnan állítólag elűzte a helyi lakosságot, és saját családjait telepítette le. Egy ilyen helyze-
tet az afgán kormány már csak büszkeségből sem tűrhet el, viszont erőforrásai nem teszik 
lehetővé, hogy minden határ menti faluba katonákat telepítsen.

A pakisztáni vezetésre véleményem szerint még két tényező lehet hatással 2014 után 
az amerikai nyomásgyakorláson és a pakisztáni tálibokon kívül. Az egyik Pakisztán 
és szomszédjai gazdasági integrációjának előrehaladása. Ugyanis ez minél jobban te-
ret nyerne, a pakisztáni vezetés annál inkább moderálni kényszerülne a külpolitikáját. 
A Türkmenisztánból kiinduló, Afganisztánt átszelő földgázvezeték terve már a Talibán 
idején felmerült. Akkor a fundamentalista szervezet „szalonképtelensége” miatt nem 
valósulhatott meg az elképzelés. 2001 után a terveket leporolták, a vezetéket pedig 
meghosszabbították Indiáig. A részt vevő országok neve után TAPI-nak elkeresztelt pro-
jekt 2012-ben a megvalósulás küszöbére érkezett. Amennyiben a gázvezeték megépül, 
Afganisztán története folyamán először rendelkezhet valamilyen nyomásgyakorló esz-
közzel déli szomszédja irányában.

A másik tényező Kína lehet, abban az esetben, ha folytatódik a nyersanyagéhsége 
és gazdasági térnyerése Afganisztánban. (Kínai vállalat tárhatja fel Afganisztán egyik 
legnagyobb felszíni rézbányáját. A beruházás mértéke 4,3 milliárd dollár. Szintén kínai 
vállalat készíti a Kabulból kiinduló két vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányait, 
és a kínai állami olajvállalat nyerte az első kőolaj-kitermelési szerződést 2011-ben.) 
A hatás itt áttételesen jelentkezhet, mivel Iszlámábád legfontosabb külső szövetségese 
Peking. A katonai kapcsolatok kiválóak, a pakisztáni rakéta- és nukleáris technológia a 
kínai mérnökök eredményeire épül, arról nem is beszélve, hogy mindkét ország számára 
továbbra is India a fő regionális rivális.

A kulcs ebben a relációban a kínai vállalatok afganisztáni megjelenése, azaz hogy 
az afganisztáni kínai gazdasági érdekek képesek lesznek-e befolyásolni Pakisztán 
szándékait északi szomszédjával kapcsolatban. Amennyiben a kínai cégek az afgán 
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nyersanyagexport meghatározó szereplőivé válnak, talán kevéssé lesznek érdekeltek a 
káosz újbóli kialakulásában. Ez viszont arra ösztönözheti majd a kínai vezetést, hogy 
mindent megtegyen azért, hogy Afganisztán kapcsán saját és szövetségese érdekeit minél 
nagyobb összhangba hozza, és ne egymás érdekei ellen dolgozzanak.

A közép-ázsiAi posztszovjet országok

A közép-ázsiai országok legfőbb félelme Afganisztánnal kapcsolatban a tálibok és 
a különböző szélsőséges csoportok visszatérése, amelyek aztán – a 2001 előtti 
eseményekhez hasonlóan – veszélyeztethetik a régió biztonságát is. Ez a félelem 

a közbeszédben jelentősen eltúlzott, mivel az egyes rezsimek számára a fenyegetettség ér-
zésének fenntartása legitimálja a különböző megszorító intézkedéseiket. A szélsőségesek 
okozta vélt veszélyek miatt lehet korlátozni az emberi jogokat és a szabad vallásgyakor-
lást, lehet fokozni a civil társadalom és az NGO-k ellenőrzését. Természetesen működnek 
szélsőséges terrorcsoportok Közép-Ázsia országaiban, de befolyásuk, erejük, méretük 
valószínűleg jelentősen elmarad attól, amivel felruházzák őket.

Az afganisztáni trendeket tekintve: a tálibok retorikájukban elvesztették a 2001 előtti 
regionális terjeszkedési igényüket, az egész Közép-Ázsiára kiterjedő kalifátus létrehozá-
sának tervét. A tálibok által 1998-ban befogadott Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (IMU) 
afganisztáni emigrációja alatt betagozódott az al-Káidába. A 2001-es bukás után együtt 
menekültek el a pakisztáni törzsi területekre, ahol az elmúlt évtizedben az IMU meglepő 
élni akarást mutatott a számára teljesen idegen környezetben. Átvészelte alapítói halálát, 
a szervezeten belüli szakadást, és az elmúlt években képes volt szerény mértékben újjá-
szervezni jelenlétét Észak-Afganisztánban. Közép-Ázsiára, elsősorban Üzbegisztánra és 
Tádzsikisztánra továbbra is képes lehet veszélyt jelenteni, de ezt a jelenlegi biztonsági 
szervezeteivel mindkét ország tudná kezelni.

A közép-ázsiai országok számára a 2014 utánra tervezett helyzetnek van egy másik 
negatívuma is: az Egyesült Államok csökkenő szerepe a térségben. Az öt közép-ázsi-
ai állam mindegyike multi-vektor külpolitikát folytat, ami biztosítja számukra, hogy a 
biztonságukat külső források révén finanszírozzák. Az elmúlt évtizedekben nemcsak a 
nagyhatalmak próbálták kijátszani a helyi rendszereket, hanem a helyi diktátorok is a 
nagyhatalmakat. Még nem tudni, hogy milyen lesz a térségbeli amerikai külpolitika 2014 
után, így ezek az országok joggal tarthatnak attól, hogy magukra maradnak, kitéve az 
orosz–kínai rivalizálásnak.

A Közép-Ázsia és Afganisztán közötti kapcsolatok egyedül talán a gazdasági téren 
fognak intenzíven fejlődni. Az elmúlt években jelentősen javultak a közlekedési ösz-
szeköttetések, Mazár-i Sarifot vasútvonal köti össze Üzbegisztánnal, Tádzsikisztán felé 
újabb, a teherautó-forgalmat kiszolgáló híd épült. A két ország elektromos áramot ad el 
Afganisztánnak, és a már említett, Türkmenisztánból induló TAPI-projekt is a megva-
lósulás szélén áll. Amennyiben Afganisztán növekedési pályán marad, a közép-ázsiai 
országok számára fontos partner és tranzitország lehet a jövőben, ismét csak diverzifiká-
lási lehetőséget kínálva az orosz–kínai relációhoz képest.
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iráni érdekek AfgAnisztánbAn

Irán Afganisztán-politikájának vizsgálatakor két tényezőt szoktak felsorolni. Az 
egyik, hogy az ország korábban a tálib rezsim ellensége volt, sőt majdnem háborúz-
tak is. (A tálibok szélsőséges szunnita fundamentalista szervezetként gyűlölték a siíta 

hazara kisebbséget és az őket támogató, szintén síita iráni vezetést. 1998-ban megöltek 12 
iráni diplomatát a Mazár-i Sarif-i konzulátuson. Nemzetközi szervezetek a harcok során 
több alkalommal dokumentáltak a hazarák elleni emberi jogsértéseket. Ugyanakkor az is 
tény, hogy voltak olyan hazara hadurak, akik együttműködtek a tálibokkal is.) Másrészt 
2001 után Teherán egyszerre volt érdekelt a Karzaí-rezsim támogatásában és az USA 
befolyásának gyengítésében. (E kettősségből következik, hogy egyszerre lehet olvasni 
arról, hogy az Iráni Forradalmi Gárda fegyvereket, technológiákat juttat az ellenállók-
hoz, vagy éppen az al-Káida aktivistái bejutását segíti Afganisztánba, illetve hogy Irán 
Nyugat-Afganisztán legnagyobb befektetője, és az iráni érdekek támogatására titokban 
dollármilliókat biztosít Karzaí elnöknek, készpénzben.) Érdemes ehhez hozzátenni, hogy 
Irán számára Afganisztán sok tekintetben a hátsó udvar szerepét töltötte be, hiszen az 
ország elsődleges külpolitikai prioritása a Perzsa-öböl térsége és az arab világ volt. Az 
elmúlt harminc évben Teherán Irakra, Szaúd-Arábiára, Izraelre és az Egyesült Államok 
közel-keleti jelenlétére mindig nagy figyelmet szentelt.

Irán számára a szomszédjában található stabilitás megléte vagy hiánya nyilvánva-
lóan nem mindegy, ugyanakkor egyáltalán nincs akkora jelentősége, mint azt elsőre 
gondolnánk.

A saját biztonsága szempontjából az országnak valójában mindegy, hogy a tálibok 
vagy egy Nyugat-barát kormány marad-e hatalmon, hiszen egyik sem lenne képes arra, 
hogy érdemi fenyegetést jelentsen az iráni rezsimre. Olyan másodlagos szempontok, mint 
a menekültkérdés vagy a kábítószer-termelés alakulása, éreztethetik a hatásukat Iránban, 
de semmiképpen sem érdemi jelleggel. A nemzetközi erők kivonulása részben pozití-
vum lesz az iráni biztonságpolitikai kalkulációban, hiszem több tízezer főnyi reguláris 
haderővel kevesebb lesz a térségben. Ugyanakkor a helyükre érkező, precíziós művele-
tekre alkalmas különleges erők jelenléte más jellegű, de újabb fenyegetést fog jelenteni 
Teherán számára. (Eddig is inkább a szabotázsakciók, a beszivárgás, a célzott likvidálá-
sok, a pilótanélküli repülőgépek berepülése stb. jelentették a fenyegetést, nem pedig egy 
konvencionális szárazföldi invázió. Ebből a szempontból a fenyegetéspercepció nem fog 
csökkenni 2015-től sem.)
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konklúzió – mi változik 2014 után?

A Nyugat eltökéltnek mutatkozik Afganisztán további támogatására, s a jelenlegi 
tervek szerint ez 2024-ig mindenképpen így is marad. A chicagói NATO-csúcs 
és a 2012 nyarán megrendezett tokiói donorkonferencia megmutatta, hogy ezt 

miként képzeli el, és milyen erőforrásokat fog biztosítani rá. Véleményem szerint az 
Egyesült Államoknak és a nemzetközi közösségnek arra kell felkészülnie, hogy a fejlődés 
továbbra is nagyon lassú lesz, és néha akadnak majd olyan pillanatok, amikor a vezető-
iknek olyan érzésük lesz, hogy ők akarják egyedül Afganisztán fejlődését. A nemzetközi 
katonai jelenlét nem ér véget 2014 után, hanem legalább 2024-ig tart majd, s az amerikai 
katonai bázisok a jövő realitásai maradnak. A műveletekben játszott főszerepük jelentő-
sen csökken, s 2014 után már mindenképpen az afgán biztonsági erők veszik azt tőlük át, 
míg a nyugati erők feladata elsősorban a kiképzésre és a támogatásra korlátozódik.

Belpolitikai téren három fő tényező van Afganisztánban: a volt Északi Szövetség (fő-
ként tádzsik származású) hadurai – akik Észak-Afganisztánt a mai napig informálisan 
kezükben tartják, emellett jelentős befolyást gyakorolnak az erőszakszervezetek felett –, 
Karzaí államfő és környezete – akik maguk mögött tudhatják a Nyugat támogatását és az 
afgán hadsereg zömét –, valamint az ellenállás, elsősorban a tálibok.

A jövő kérdése az lesz, hogy ezek viszonya miként alakul, hiszen az északi hadurak 
és a tálibok kapcsolata antagonisztikus: kizárják egymást. Nem véletlen, hogy az USA 
és az afgán kormány béketárgyalásainak leghangosabb kritikusai ezek az ellenzéki poli-
tikusok, akik a 2001 utáni rendezés politikai, gazdasági nyertesei, és erről nem akarnak 
lemondani. Nagy kérdés, hogy e csoportok együttműködését (ami kulcsfontosságú az 
előrehaladáshoz) miként fogja tudni megőrizni a Nyugat 2014 után.

Hatalmas fejlődésre lenne szüksége Afganisztánnak a közszolgáltatások terén ahhoz, 
hogy legalább a lakosság minimális igényeit és elvárásait ki tudja elégíteni. Az oktatás 
és az egészségügy terén viszonylag jelentős fejlődés történt, de a mezőgazdaság, a bel-
ső kereskedelem fejlesztése vagy az igazságszolgáltatás színvonalának javítása még sok 
munkát igényel.

A szomszéd országokkal való viszonyrendszer érdemben 2014 után sem fog változ-
ni: a regionális együttműködés esélye minimális, mivel afganisztáni érdekeik jelentősen 
eltérnek. Pakisztán tervei és szándékai kulcsfontosságúak lesznek, hiszen jelenleg is ez 
az ország ad menedéket az afgán ellenállásnak, és egyfajta logisztikai bázisként mű-
ködhetnek a törzsi területek. Ugyanakkor eddig semmi sem utal arra, hogy Iszlámábád 
érdemben változtatni fog az elmúlt 20-30 év politikáján. A Pakisztán jelentette ellenállást 
az USA jelenléte képes lesz tompítani – gyakorlatilag kizárólag ez adhat okot a reményre.

A szomszédok és Afganisztán viszonyrendszerében az egyetlen reménykeltő fejlemény 
a gazdasági integráció lehet. Ezek közül megemlítendők: a térséget átszelő földgázve-
zetékek, a kínaiak afganisztáni befektetései, az ott kitermelt nyersanyagok pakisztáni 
hajóra rakása, a közép-ázsiai villamos energia importja Afganisztánba és Pakisztánba. 
Amennyiben ezek a kereskedelmi kapcsolatok ki tudnak teljesedni, azok Iszlámábád po-
litikáját is a kooperáció irányába tolhatják el.
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A Nyugat 2024-ig tartó katonai jelenléte, a nemzetközi közösség fejlesztési erőfe-
szítései talán elvezetnek oda, hogy egy újabb évtized múltán Afganisztán erősebb és 
önfenntartóbb lesz. 2001-ben a Nyugat az Egyesült Államok kedvéért avatkozott be, tíz év 
elteltével már nem mondhatjuk, hogy csak az USA miatt vagyunk jelen. Afganisztánban 
és Pakisztánban ma már Európa számos országából érkeznek (német, francia, angol, spa-
nyol) önkéntes terroristák, hogy kiképzésük után hazatérjenek, és otthon hajtsanak végre 
terrorcselekményeket. Ezért nem lehet Afganisztánt egyik pillanatról a másikra magára 
hagyni, s ezért marad a NATO és az Európai Unió továbbra is jelen az országban. Sok év 
tanulás után a nemzetközi közösség eljutott oda, hogy céljait és az azokra fordított erőfor-
rásokat összhangba hozta Afganisztánban: a kezdeti demokrácia- és államépítés helyett 
ma már mindenki arra fókuszál, hogy a közép-ázsiai ország tíz év múlva egy szerény 
képességekkel bíró, de a saját kihívásaival megbirkózni képes állam legyen.
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