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Hat évvel a bonni konferencia után:
merre tart Afganisztán?

Katona Magda

Csaknem hat évvel a tálib rezsim megdöntése után Afganisztánban távoli álom
a stabilizáció vagy a béke. A régi bajok, a katonai konfliktus, kábítószer-gazda-
ság és a hadurak, széthúzó erők és a működésképtelenség melle� a kriminali-

zálódó és szakadék szélére sodródó afgán állam új dilemmákkal szembesül, amelyek 
a reménytelen gazdasági és szociális helyzetből, a széles körű korrupcióból és a jog-
szolgáltatás teljes hiányából adódnak. Az emberek munkát, hajlékot, ivóvizet és ára-
mot követelnek. Számon kérik az elmaradt rekonstrukciót, a be nem válto� ígéreteket.
A politikai zűrzavar és a fegyveres felkeléssé fajuló össznépi elégedetlenség nagyobb 
veszélyt jelent az ország stabilitására nézve, mint az újjászerveződő tálibok.

Széles körű a munkanélküliség, a közszférában ötven dollár körüli bérek vannak,
a magasabb rétegekben pedig a drogpénz korrumpálja a közigazgatást. A drogbárók 
óriási pénzeket áldoznak embereiknek az igazságszolgáltatásba és a politikai intéz-
ményrendszerbe beju�atására, vagy lojalitásuk megvásárlására. Iránból és Pakisztán-
ból négymillió menekült zúdult az afgán fővárosra, ahol nincs munka, hajlék, áram, 
víz, csatorna. Kabul a hegyoldali kalyibák hatalmas ge�ója. A félmilliósra terveze� vá-
ros nem képes ellátni ötmillió embert.

Két évvel az afganisztáni törvényhozási választásokat követően az országban és a 
régióban mind a regionális, mind a belső dinamikák jelentős mérvű átstrukturálódása 
tapasztalható. Afganisztán újra egy többpólusúvá váló világ színterévé vált. Az ország
lefelé tartó spirálban sodródik. A többirányú külföldi nyomás Afganisztánt ismét he-
lye�esítő háborúk színterévé teheti.

Afganisztán a 19. századi brit–orosz regionális nagyhatalmi vetélkedés során nem-
zetközi szerződésekkel kĳelölt soknemzetiségű mesterséges ütközőállam, ahol az afgá-
nok (pastunok) alig kerültek többségbe, mintegy kétharmaduk az akkori Brit-Indiához 
rendeltete� az 1893-as Durand-szerződés révén. Az ország lakosságának csaknem a
fele nem afgánokból állt. Hasonlóan oszto�ák meg az ország déli karéján a Sandeman-,
Mastung- és Goldsmid-szerződésekkel a beludzs törzseket. A Sandeman- és Durand-
szerződések központilag, Londonból irányíto� beludzs és pastun törzsi ügynökségek
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létesítését írták elő, amelyek 99 év elteltével visszakerültek volna az anyaországhoz, 
akárcsak a Durand-szerződéssel megoszto� többi pastun föld. Prekapitalista viszo-
nyok, törzsi, etnikai és vallási identitások a kulcstényezők. Nem alakult ki nemzetál-
lam. Ám ezen paradigmák mentén, igen sajátos formában, nemcsak külső hatásra, de

y y

belső fejlődés eredménye gyanánt erős baloldal alakult ki, ami nemcsak a társadalom
modern (értelmiség, fegyveres erők), de főleg tradicionális elemeiben (hagyományos
intézmények, a „törzsi demokrácia”) gyökereze�, és minden nehézség ellenére1 képes 
volt az államot viszonylag hatékonyan működtetni. Az állami működésképtelenség
úgy bontakozo� ki, hogy a szovjetek elleni harc idején minél több területet igyekeztek
kivonni a baloldali rezsim hatóköréből, ahol mudzsáhíd kiskirályságok alakultak. Ezek
rezsimeken átívelően kikerültek az állam ellenőrzése alól.

A probléma lényege az igen érzékeny geostratégiai egyensúly kibillenése volt 1973-
tól az ország regionális környezetében és határain belül is. Mindez az észak-déli ellen-
tét, a kisnemzetiesedési folyamatok felgyorsulásához vezete�, amelyek az 1992 és 1996
közö�i polgárháborús káosz katalizátorai voltak. Ekkor gyorsultak fel a dezintegrációs
tendenciák is. A regionális vetélytársak helyi képviselői helye�esítő háborút vívtak.
Etnikai és vallási ellentétek köntösében mélyebb geopolitikai érdekek manifesztálód-
tak. Afganisztánnak a túlélésre az egyetlen esélye a geostratégiai egyensúlyon alapul:
azon, hogy tud-e ütközőállamból a különféle régiók közö� átívelő híddá válni. Ugyan-
akkor veszélyes is túllépnie az ütközőállam-szituációt, hiszen létjogosultságának meg-
szűntével léte is veszélybe kerülhet.

A szovjetek elleni dzsihád, a milíciák háborúja,2 majd helye�esítő háború3 során 
nemcsak az ország gazdasági infrastruktúrája, de hagyományos társadalomszerkeze-
te is súlyos károkat szenvede�. A sikertelen centralizációs kísérletek jegyében a nem
pastun kisközösségekre mért korábbi csapásokat követően végül a legsúlyosabb rom-
bolásként szétzúzták a pastun társadalom hagyományos törzsi szerkezetét. A tradicio-
nális vezetőket felválto�ák a háború termékei: a hadurak, csempészek, a hagyományos
papsággal szemben álló radikális mollák, a menekül�áborokban felnő� mudzsáhídok.
A darbárok,4 udvari intrikák, teaházi politikai viták, dzsirgák5 világát elsöpörte a me-
nekül�áborok drog- és Kalasnyikov-kultúrája. Annak a jelszónak a nevében, hogy a
modernizátorok ellenében visszatérnek gyökereikhez, dezintepretálták a hagyomá-
nyokat, s valójában gyökerestől kiforga�ák az afgán társadalom hagyományos értékeit
és az elvetélt modernizáció szerény eredményeit. A dzsihád zilálta szét az afgán tár-
sadalmat, nem a megfojto� modernizációs kísérletek. Nem a szovjet megszállás pro-
vokálta ki a széthúzó erőket, hanem a destabilizáló erők fellépése, nyugati és iszlám
országok általi megszervezése (a Brzezinski-doktrína jegyében) a szovjet megszállást.
A széles körű dezintegrációs folyamatoknak, anarchiába süllyedésnek a tálibok drákói
intézkedéseikkel sem tudtak véget vetni, uralmuk ala� a politika koncentrációja ellené-
re tovább folytatódo� a társadalom eróziója.
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A tálib rezsim megdöntése és a „terrorizmus elleni harc”

2001. október 7-én megkezdődtek az amerikai légi csapások és a sebtében kivásárolt
északi hadurak csapatai megindíto�ák szárazföldi hadműveleteiket a tálib milíciák el-
len. Az alku része volt, hogy a nemzetközi közösség szemet huny a kábítószer-termesz-
tés és -kereskedelem felélesztése fele�, amit a tálibok már csaknem kiirto�ak. Az ENSZ
elképzelése értelmében a főváros demilitarizált város le� volna, ennek ellenére novem-
ber 13-án – miután a tálibok puskalövés nélkül kivonultak – bevonultak Kabulba az 
immár Masz'úd nélküli Súra-i Nizár csapatai.6 Az északi hadurak hadizsákmánynak 
tekinte�ék a kormányzati tárcákat és a közhivatalokat. Ezt az állapotot szentesíte�e
a 2001. december 5-én aláírt bonn-petersbergi megállapodás, amely eredetileg négyéves
ütemben írta elő az új politikai struktúra kialakítását, ideiglenes kormányzó hatóság 
felállításáról, félév múlva rendkívüli nemzetgyűlés (Iztrálí Lója Dzsirga) összehívá-
sáról, azon ideiglenes kormány megválasztásáról, az új államformát meghatározó új
alkotmányról, majd egy időben tartandó elnöki, törvényhozási és helyhatósági válasz-
tásokról rendelkeze�.7

November végén a kunduzi, december elejére pedig a kandahári tálibok is lete�ék a
fegyvert. Akadály nélkül elvonulha�ak és elvegyülhe�ek. Washingtonban gyors, olcsó
háborút követően gyors, olcsó békét akartak, s a politikai hatalommegosztás ürügyén jó-
váhagyták a hadizsákmányszerzést. Valójában a figyelem már Irakra irányult. A közép-
ázsiai olajkutak olcsó ágyútöltelékeit felválto�ák a Perzsa-öböl menti olajkutak drága
előőrsei.

Az ENSZ Biztonsági Tanács 1386. sz. határozata értelmében de nem kéksapkás
misszióként 2001. december 17-én elfoglalták helyüket a fővárosban az ISAF erői, mindt -
össze a fővárosra korlátozo� 4500 fő. Tőlük függetlenül délen az amerikaiak és szövetsé-
geseik kis létszámú, speciális erői folyta�ák – nem túlságosan eredményesen – – a terro– -
risták elleni hajtóvadászatot az Enduring Freedom hadművelet (OEF) keretében. Közben 
az al-Káida meghúzha�a magát a Durand-vonal menti pastun törzsi ügynökségeken és
pakisztáni területen újjászervezhe�ék soraikat a tálibok. 2002 telén az OEF keretében lé-
tesíte�ék az amerikaiak az első tartományi újjáépítési csoportokat délkeleten Gardíz, a
középső hegyvidéken Bamián, valamint északon Kunduzban nem a biztonság-újjáépí-
tés paradigmák mentén ,hanem az előretolt helyőrség elve (a biztonság lassan tágítható 
koncentrikus körei és az erődházak filozófiája) alapján. Nem tudták és nem is akarták a 
PRT-k hálóját illetve a biztonság koncentrikus köreit az egész országra kiterjeszteni, hi-
szen nem zavarha�ák a hadurak köreit, legfeljebb a gyarmati közigazgatási gyakorlat-
nak megfelelően a paktumok és dzsirgák ingatag békéjét terjeszthe�ék. Igen későn, 2003.
augusztus 11-én ve�e át az ISAF missziót a NATO. Csak 2003 októberében került sor az
ENSZ Biztonsági Tanácsának 1510-es határozata értelmében a NATO–ISAF erőinek a fő-
városon kívüli kiterjesztésére, a 2004 júniusi isztambuli NATO csúcs jóváhagyása alapján
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négy ütem első fázisaként az ország északi körzetének tartományaira.8 Ennek értelmében
a északon a három meglévő PRT az OEF-től az ISAF-hoz került. Elsőként 2003. decem-
ber 30-ától tevékenykednek ISAF-katonák a kabuli tartományon kívül, amikor átve�ék
a németek a kunduzi PRT működtetését.9 2005. február 10-én döntö�ek a misszió nyu-
gati irányú kiterjesztéséről, amikor a két amerikai PRT közül egyet átve� Olaszország.
Két újabb PRT jö� létre spanyol és litván vezetéssel. A déli kiterjesztést 2005. december
8-án hirde�ék meg. A britek Mazárból a déli övezetbe, Helmand tartományba helyezték 
erőiket,10 ahol háromezer brit katona válto�a fel a PRT alig kétszáz fős amerikai személy-
zetét. Kandahárba a kanadaiak kerültek, Zábulban új amerikai PRT létesült, 2006 nya-
rán a hollandok Baghlánból Uruzgánba költöztek. A több ezer fős harcegységeknek nem 
Omár molla katonáival, hanem az államtalansággal és a külföldről irányíto� nemzetközi
bűnözői szindikátusokkal kell megküzdeniük. Baghlánban a 2006. július 26-i kormány-
határozat alapján a magyarok ve�ék át a hollandok helyét.11 Végül 2006. október 5-én, öt
évvel az afganisztáni tálib rezsim elleni légicsapások megkezdése után hirde�ék ki a keleti
irányú kiterjesztést.12 Csak 2006-ban egyesíte�ék a NATO–ISAF erőit a terroristavadász
koalíciós erőkkel. Noha ez a NATO első Európán kívüli, legnagyobb missziója, 37 ország
42.000 katonája minimális jelenlétet biztosít a 650 ezer négyzetkilométer területű 28–30
milliós országban. Igen nagyok a koalíciós erők hadműveletei során a polgári áldozatok.
2007 első felében a NATO és az OEF erői hadműveletei során 600 civil veszte�e életét, míg
a tálibok támadásainak mindössze 178 civil áldozata volt.13 A tartományi rekonstrukciós
csoportok McArthur-féle modellje azért vált be a háború sújto�a Japánban és Koreában,
mert o� sem harcokkal, sem népfelkeléssel nem szembesültek, és mindenki akarta az újjá-
építést. A legtöbb afgánnak „a terrorizmus elleni harc” azt jelente�e, hogy megszabadul-
janak mind a táliboktól, mind az Északi Szövetségtől. Egyik nem sikerült.
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Az új államforma

A társadalom és a politikai intézményrendszer rehabilitációjára a tálib rezsim megdön-
tését követően a bonni konferenciának le� volna esélye, ha az országban ténylegesen
fajsúlyos politikai erőket bevonják a hatalomba. Nem vonták be azonban sem a marxista
rezsimek államigazgatási gyakorla�al rendelkező szakértő politikusait, sem a tálibokat,
vagyis éppen azokat az erőket nem, akik hazai beágyazo�sággal, helyismere�el, támo-
gato�sággal rendelkeztek, csak négy dzsihádí csoportot, köztük az ország területének
alig öt százalékára visszavonult Északi Szövetség háborús bűnös, drogcsempész had
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urait és más olyan csoportokat, akik évtizedek óta külföldön, az ország realitásaitól
távol éltek. A lefegyverzési programok keretében nem a dzsihádí tanzímok14 milíciáit 
fegyverezték le, hanem a Nadzsíbullah-rezsim fegyveres testületeinek 45 ezer fős ki-
képze� haderejét, olyan katonákat, akik kezdetben a Karzaí-rezsim feltétlen támogatói
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voltak. Mindezek következtében, de főleg a hagyományos, és az éppen csak kialakuló, 
új szociális struktúrákat egyaránt sújtó, megsemmisítő csapások mia� Afganisztánban
nincsenek karizmatikus vezetők, kollektív demokráciával döntő törzsi tanácsok, vagy 
pezsgő értelmiségi műhelyek. A potenciális karizmatikus vezetőket (Nadzsíbullah, 
Masz'úd, Záhir sah) fizikailag likvidálták vagy félreállíto�ák.

Az ideiglenes államfő a tálibok által meggyilkolt nangarhári Abdul Haq Arszala, a 
keleti mudzsáhíd tanács vezetője helye� az ismeretlenség homályából hirtelen kiemelt
Hámid Karzaí15 le�. 2002 júniusában az Ideiglenes Nemzetgyűlés immár ideiglenes
kormány fejeként megerősíte�e államfői tisztségében. Az ország legfőbb döntéshozói
szerve 1747, az államalapítás óta az alkalmanként összehívo� nemzetgyűlés, a Lója
Dzsirga. Legtimitását az adja, hogy a Lója Dzsirgáknak csak ado� időpontra kitűzését
határozta el az uralkodó, ám a helyi törzsi és etnikai tanácsok alulról építkezve, helyi 
tanácsaikon maguk választo�ák meg küldö�eiket. Ez még a marxista Nadzsíbullah
elnök által összehívo� csonka Lója Dzsirga esetén is így volt. Most azonban Karzaí ide-
iglenes államfő nevezte ki a rendkívüli nemzetgyűlés tagjait, számos esetben a tradi-
cionális vezetők helye� a hadurakat. A 2002 júniusában összehívo�, az alkotmányban
megfogalmazandó új államformáig az ország kormányáról döntő ideiglenes nemzet-
gyűlés, az ily módon megkérdőjelezhető legitimitású rendkívüli (Iztrálí) Lója Dzsirga 
1500 küldö�éből 1347-en szavaztak a volt királyra16 Záhir sahra, akit külső nyomás
visszavonulni kényszeríte�, az ellenzék soraiba taszítva a rojalistákat a király ambició-
zus unokája, Musztafa vezetésével.

A berlini és a tokiói donorkonferencián kapacitásépítés a tényleges rekonstrukció helye�
csekély, karitász jellegű felajánlásokat te�ek. Sem a politikai intézményrendszer kiépítése,
sem a biztonság megszilárdítása vége� nem foganatosíto�ak érdemi lépéseket. Így a vi

y j g j p y p
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szonylag biztonságos országrészekre összpontosító koordinálatlan segélyek elcsurogtak a 
bürokratikus és járulékos költségek (alvállalkozók, biztonsági cégek) valamint a korrup-
ciós csatornák útvesztőjében. Csak a londoni konferencia tért vissza a kormányzati deficit
problémájára. Érdemben hat év ala� nem változ

j
ta�ak a háború utáni struktúrákon.

Daúd Khán köztársaságának idejét (1973–1978) idéző túlcentralizált államforma kör-
vonalazódo� (legalább is papíron), ahol az államfői és miniszterelnöki funkciók nem
különülnek el, a kormány nem a parlamentnek, hanem az elnöknek felelős, s ahol nem
jutnak szerephez a politikai pártok. A 2003 decembere és 2004 január eleje közö� ülése-
ző alkotmányozó nemzetgyűlés maratoni vitáján a centralizmus és föderalizmus hívei 
csaptak össze. Végül 2004. január 5-én e Lója Dzsirga az előbbiek pirruszi győzelmével
ért véget. Papíron Afganisztán a világ legcentralizáltabb országa le�. A gyakorlatban
azonban a kormány hatalma nem terjed a fővároson túlra.

Az új alkotmány – akárcsak a bonni konferencia, – nem jelölte ki az intézményrend-
szer kiépítésének fázisait, határidejét, s maga a politikai rendszer sem volt világos. Csak 
egy felduzzaszto� kormány születe� állami intézmények országos hálózata nélkül.
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Az alkotmány kétkamarás parlamentet és erős elnöki hatalmat ír elő. Az elnöki rend-
szerrel szemben nincs egyensúly. Nincs hatalommegosztás a törvényhozó és végrehaj-
tói hatalom közö�. Sem a parlamentnek sem a tartományi tanácsoknak nincs tényleges
súlya. A felsőház tagjainak egyharmadát, a bírákat, a fegyveres testületek vezetőit az
elnök nevezi ki, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka. Az elnök a saját maga által 
összehívo� nemzetgyűlésnek, a Lója Dzsirgának tartozik felelősséggel. Törvényhozó
hatalma a kétkamarás parlamentnek van. A parlament csak beszámoltathatja a kor-
mánytagokat és jóvá kell hagynia az elnök által kineveze�eket. Egyet nem értés esetén
az elnöki szó dönt. A parlament nem nyújthat be kormánytagok ellen bizalmatlansági
indítványt és nem szavazhatja le őket.17

Neuralgikus pont a nemzeti nyelv kérdése. Az új alkotmány – ellentétben az 1964-es –
alkotmánnyal, amely szerint a pastu a nemzeti és hivatalos nyelv, míg a dari csak hi-
vatalos nyelv – nem rendelkezik államnyelvről. Az országban két hivatalos nyelv van, –
a pastu és a dari – állapítja meg. Bármely más, az országba– n beszélt nyelv, így a felso-
rolásban szereplő üzbég, türkmén, beludzs, núrisztáni nyelvek oktatásban és törvényes
használatát o� kell biztosítani, ahol illető nemzetiség többséget alkot. Bármely kisebbségi
nyelv kulturális, média és törvény elő�i használata szabadon megengede�. Mindazonál-
tal egyetlen nemzetiségi tannyelvű iskola sem épült, egyetlen üzbég, türkmén, beludzs,
kamdesi vagy más nyelvű törvényszéki tolmács sem működik. Mindössze a szűk körben
hozzáférhető elektronikus médiában vannak nemzetiségi nyelveken műsorok. Ezért a 
himnusz köré összpontosulnak a viták, amely kizárólag pastu nyelvű, de végül, akárcsak 
az alkotmányban az országot alkotó nemzetiségek felsorolásánál, szövegében tizenhá-
rom nemzetiséget említ meg.18 Miközben túl sok vitát szenteltek a himnusznak, a leg-
több helyen az infrastruktúra hiányában vagy a felkelők támadása mia� sem a pastunok,
sem a legtöbb nemzeti kisebbség nem tudnak anyanyelvükön tanulni.

Afganisztán nem Svájc, i� a föderalizmusnak a világ más tájain igen tiszteletre
méltó rendszere az ország széteséséhez vezetne. Nazíf Sahránínak és a föderáció más
apologetikusainak19 nincs igaza, a térségben nem jöhet létre az autonóm kisközösségek 
föderációjából Ázsia Svájca, csak káosz és anarchia. A Hindukustól délre a pastunok 

p g g g j g

összefüggő ívet alkotnak és mindenképpen többséget (igaz, a Durand-vonal túlolda-
lán élő testvéreiknek csak alig egyharmadát), – de Afganisztán nem Jugoszlávia, ahol
a nagyjából egységes tömbben élő különböző népek több nemzetállamra szétszakad-
hatnak. Az ütközőállamként mesterségesen összetákolt soknemzetiségű Afganisztán
nem fragmentálódhat etnikai államokra, mert a Hindukustól északra egyik nemzetiség 
sem él összefüggő tömbben. A tádzsik, üzbég, türkmén, hazara és történelmileg kiala-
kult pastun enklávék (nem legújabb kori erőszakos betelepítések!) nem választhatók
szét. Nomádok és letelepede� öntözéses kultúrák, hódítók és meghódíto�ak szimbi-
ózisából alakultak ki, gazdasági létük egymástól függ. Az északi (hazara, núrisztáni,
pamíri) tradicionális kisközösségeket nem a centralizált nemzetállam megteremtői,
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Abdurrahmán emír és Amanullah sah, Gul Mohamed Momand az erőskezű királyi
belügyminiszter, vagy Daúd elnök zúzták szét,20 hanem a reformtörekvések megaka-
dályozói, a nyomukban se�enkedő káosz és széthullás, Baccse Szaqao és Burhánuddín
Rabbání követői. A probléma lényege, hogy ez a kívánatos centralizáció papíron ma-
radt, Afganisztán a széthullás spiráljában megállíthatatlanul sodródik egyre lejjebb. 

A hatékony nemzetállami kormányzás melle� kívánatos lenne, hogy a helyi kiskö-
zösségek ne a helyi kiskirályok, hadurak, drogbárók ala�valói nyájaként viselkedjenek,
hanem beleszólhassanak sorsukba. Ehhez sem politikai téren a törvényhozási válasz-
tások, sem gazdasági területen a Nemzeti szolidaritási program nem minősült alkalmas 
eszköznek. A megfelelő eszközök kidolgozása az utolsó, hajszálnyi esély Afganisztán
megmentésére. Igen fontos a törzsi rend és a faluközösségek, a dzsirga-demokrácia és
a helyi tanácsok, súrák szerepének megértése, bevonásuk a döntéshozatalba és mint 
természetes ellenségeik , az iszlám radikálisok elleni harcba. Az amerikaiak ezt sokáig 
nem ismerték fel, sőt a törzseket tévesen retrográd intézményeknek, a fundamentaliz-
mus melegágyának tarto�ák.

Ellentmondásos, miszerint az országot iszlám köztársaságnak nyilváníto�a az al-
kotmányos nemzetgyűlési vitán a túlnyomóan dzsihádí küldö�ek többségi akarata.
Bekerült az alkotmányba, hogy semmilyen közéleti tevékenység nem mondhat ellent 
az iszlámnak. Ebben a kontextusban erősen korlátozható mind a pár�örvény, mind pe-
dig a sajtószabadságról, a nemek egyenlőségéről, az emberi jogokról szóló törvény, és 
az összes, elméletben a régióban példamutató szabadságjog. A „A liberális demokrácia”
és vallási tolerancia papíron vizionált afgán mintája nem működik, helye�e Irak le�
a régió modellje, erőszak, káosz, anarchia az újra kibontakozó, immár aszimmetrikus 
eszközökkel vívo� új hidegháború helye�esítő erőinek harcával.

Az afgán politikai erők számára ismeretlen a kompromisszum és a konstruktív politi-
kai dialógus ellentéteik rendezésére. Az ideiglenes hátsószobai alkuk, érdekszövetségek
vagy idegen hatalmak számára ideig-óráig afgánok kibérelhetősége egész más kategória.

A hagyományos kormányzásból nem a dzsirga-demokráciát, hanem a királyi udvar 
legrosszabb hagyományát te�e a Karzaí-kormány magáévá, az elvtelen alkuk, udvari int-
rikák, hátsó szándékokkal terhelt látszatengedmények végtelen sorát, a virtuális komp-
romisszumok hamis világát. Ennek ősi elve az volt, hogy vetélytársaidat emeld magad
mellé, hogy szem elő� legyenek, látszólag oszd meg a hatalmat velük, ha elég erős vagy
hozzá, szalámi taktikával szeleteltesd fel őket. Ha nem elég éles a kezedben a szeletelőkés, 
vagy ha az egymás ellen kĳátszandó áldozatok elég erősek ahhoz, hogy egymás helye�
ellened forduljanak, inkább hagyd az odavete� koncot elrohadni. 2001 novemberében a
Súra-i Nizár pandzsíri járásbeli harcosai megszerezték a belügyi, (Júnusz Qánúní), kül-
ügyi (Abdullah), védelmi (Fahím tábornok) tárcát és a titkosszolgálatokat (Amrullah 
Szálih). A kulcstárcák összetételén később már a pastun nacionalista Alí Ahmed Dzsalálí
későbbi belügyminiszter és a királypárti pastun Rahímullah Vardak új védelmi miniszter 
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sem tudo� változtatni.21 Az Északi Szövetség pedig nem fogadja el a leválto� Abdullah 
nevére kineveze� Dádfar Szpanta külügyminisztert, egy Németországban élt maoistát,
kvalifikált régi szakembert, és a parlamenti hadurakból le� képviselők többsége hatáskö-
rén túllépve visszahívta azzal az ürüggyel, hogy gyengén lépe� fel az iráni kormány azon
döntésével szemben, hogy hazatoloncolja az afgán menekülteket.22 Karzaí Dosztum üz-
bég és a heráti Iszmáíl Khán dzsamí'áti tádzsik hadurat úgy mozdíto�a ki kiskirálysága-
ikból, hogy előbbit kinevezte energetikai miniszternek, utóbbit védelmi főtanácsadónak. 
Az igazságügyi tárca élén a síita Hezb-i Vahdathoz tartozó hazara parancsnok Szarvar 
Dánis áll, de o� a Súra-i Nizár is képviselteti magát.23 Az oktatási tárca a Hekmatjár-féle 
Hezb-i Iszlámí párti Karím Kurram kezében van. A törzsi és határügyi miniszter előd-
jéhez hasonlóan ismert drogbáró.24 Ez a koncul vete� tárcák működésképtelenségéhez,
ám a távoli provinciáikból az elnöki palotába összehozo� ellenségek összefogásához és
konspirációihoz, olyan ellenfelek megerősödéséhez vezete�, akik nem képesek politikai
vízióval rendelkező, megoldást kínáló, működőképes, hatékony ellenzéket alkotni, ám 
ártó ellenségeknek bizonyulnak. Az afgán viszonyok közö� az ellenzék ellenséget jelent
és a jelenleg még kormánytag, illetve jelentős parlamenti funkciókat bíró északi hadurak 
és helyi parancsnokok, beleértve Karzaí alelnökét Masz'úd fivérét is, már régen nemcsak
kívül, de paradox módon a kormányon belül is szervezkednek saját kormányuk ellen,
pontosabban Karzaí megdöntésére és idegen támogatói távozásra késztetésére. 

Mindez az egyébként is gyenge állam további szétesését, ismételt (vagy folyamatos) 
működésképtelenségét eredményezte. Annak ellenére, hogy az új alkotmány papíron 
a világon a legdemokratikusabbak egyike és túlcentralizált államot körvonalaz, valójá-
ban az állam, a Rabbání-kormány kártékony, kaotikus zűrzavarát leszámítva, sohasem
volt ilyen gyenge, korrupt, és kizárólag a nemzetközi közösség jelenléte menti meg 
(egyelőre) a teljes széteséstől.

A választások

A 2003. október 11-én napvilágot láto� pár�örvény első az ország történelmében. 1964 és
1973 közö�, „a demokrácia arany évtizedében” törvény nélkül tevékenykedtek a politi-
kai pártok. Az új pár�örvény értelmében túl könnyű pártot alapítani, 700 támogató elég
hozzá. Jelenleg 87 párt van bejegyezve.25 Noha tilos az etnicizmus vagy regionalizmus
talaján és fegyveres kötődéssel pártot létrehozni, ezt nem ellenőrzik. Mindössze csatáro-
zásaikat követően Dosztum és vetélytársa, a másik üzbég parancsnok Malik Pahlaván 
pártjainak betiltását kezdeményezte 2006-ban a belügyminiszter, ám a korrupt és hozzá
nem értő dzsihádí igazságügy-minisztériumban érdemi lépés nem történt. A hadura-
kon kívül a pártok is a régióban vetélkedő országok helye�esítő erőinek tekinthetők.
Dosztum valamint a Hekmatjár nevével fémjelze� Hezb-i Iszlámíhoz tartozó Dzsuma
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Khán Hamdard erőinek 2007 májusi dzsauzdzsáni és baghláni összetűzéseit egyenesen a 
csehországi és lengyelországi terveze� NATO rakétatelepítések elleni orosz reakcióként
értékelik.26

Még ellentmondásosabb a 2003. október 28-án napvilágot láto� választási törvény.
A szakemberek a magyarhoz hasonló, kiegyenlíte� listás és egyéni vegyes rendszert
javasoltak. Az amerikaiaknak Karzaí elnök vétójával valósítha�ák meg a tisztán egyéni
rendszert és akadályozták meg a politikai pártok megerősödését. Ez nem vált be, az új
parlament zöme dzsihádí hadurakból és drogbárókból áll. A pártkötődésű képviselők 
közül a legtöbben a tálibokkal együ� harcoló Hezb-i Iszlámí tagjai. Az új parlament
összetételének kedvezőtlen tapasztalatai alapján;27 a választási törvény változtatás ala�
áll. A következő választásokra a magyarhoz hasonló vegyes rendszerrel a 249 fős alsó-
ház 80 helyét kiegyenlíte� pártlistásra tervezik, országos listát állítani képes pártokkal.
Országos pártokat kevésbé tudnak helyi kötődésű hadurak vagy drogbárók finan-
szírozni, hiszen ők regionális kötődésűek. Hacsak országos frontba nem tömörülnek 
Karzaí ellen.28 A jelenlegi választási törvény másik hibája, hogy, noha tisztán egyéni 
rendszerű, nincsenek egyéni felelősségű körzetek, a képviselők általános tartományi
kvóta alapján jutnak be. A választások közvetlenek és titkosak, mindkét nembeli, 18 
éven felüli állampolgárok részvételével. A törvény pozitív megkülönböztetésben ré-
szesíti a nőket. Mind a parlament mindkét házában, mind a tartományi tanácsokban a 
helyi kvóta legalább egynegyedének nőnek kell lennie mind a parlament két házában,
mind pedig a tartományi tanácsokban.29 Ám a hadurak, az iszlamisták a nők körében
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is beju�a�ák saját helye�esítőiket a törvényhozásba. A kvótákat a lakosság becslése
alapján határozták meg, ezek, akárcsak a járások száma, határai, állandó viták forrásai.
Emia� maradtak el a helyhatósági választások.

Annak ellenére, hogy az eredeti bonni forgatókönyv egyszerre körvonalazta elnöki, 
törvényhozási és helyhatósági választások megrendezését, előbbieket csak külön-külön,
esztendős különbséggel rendezték meg az UNAMA, illetve az UNOPS segítségével. A két
választás közö� eltelt esztendő során a halasztás okait nem sikerült felszámolni. A helyha-
tósági választásokat, amelyet már az afgán kormánynak magának kellene megszervezni, 
mindmáig nem sikerült megtartani. 

A 2004. október 9-én megtarto� elnökválasztás sikeres volt. A nagyszámú szavazó még
hi� a rekonstrukció és az új lehetőségek csalfa ígéretében. Tizennyolc jelölt mére�e meg
magát. Akkor még a modernizáció hívei Karzaíjal és a rekonstrukciós ígéretekkel kapcsol-
ták össze a modernizáló erőket, és Karzaí megkapta a szavazatok többségét. Az összes töb-
bi jelölt a hadurakhoz kötődö�. Kis időre úgy tűnt, hogy a modernizáció hívei kerekedtek 
felül. Ám hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Karzaí sem más, mint az északi hadurakkal
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konkurens, déli pastun drogcsempész hadurak, kábítószer-szindikátusok túsza. 
Az etnikai szé�agoltság még mindig, vagy már megint orvosolhatatlannak bizonyult. 

A Karzaíra leado� szavazatok nemcsak azt bizonyíto�ák, hogy akkor még többségben
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voltak azok, akik hi�ek az új állam sikerében, de meglehetősen pontosan tükrözték
az etnikai arányokat. (A pastun Karzaí a voksok 54,4 százalékát, a tádzsik Qánúní 17 
százalékát, a hazara Mohaqqeq 11 százalékát, az üzbég Dosztum 10,9 százalékát kap-
ta.)30 A szavazatok tartományonkénti megoszlása szinte teljesen lefedte az etnikai ha-
tárokat.31 Ezú�al szavazha�ak a külföldön élő menekültek. (Később, a törvényhozási
választásokon már nem.) Ez volt a történelem legnagyobb külföldön megrendeze�
szavazása. Az etnikai mozgósításra az is utalt, hogy a női részvételi arány a legelma-
rado�abb tartományokban, a hazara lakosságú Bamián és Daikundí, illetve a kelet-
afganisztáni Núrisztán tartományokban és a keleti pastun sávon volt a legmagasabb.
Nagy mértékű volt Balkh és Fariáb tartományokban, az üzbég és türkmén lakosság kö-
rében is. Ugyanez volt megfigyelhető a pakisztáni menekülteknél is, akiknek többsége
pastun: magasabb volt a női szavazók aránya a menekül�áborokban, mint a városi köz-
pontokban. A legalacsonyabb női részvétel a tálibok hátországának számító délnyugati
Zábul, Helmand és Uruzgán tartományokban volt, a nyugati pastun, Durrání lakosság
körében.32 Ellenben a Ghilzaí és a keleti pastun törzseknél a törzsfők utasításba adták, 
hogy a nőket is vinni kell Karzaíra szavazni, ezért keleten és délen Kunar, Nangarhár, 
Laghmán, Logar, Khoszt, Paktia, Paktika tartományokban is nagyon sok nő szavazo�.

A baloldal képes volt törzsi alapon mozgósítani, bizonyítva, hogy a tradicionális struk-
túrák, a dzsirga-demokrácia az iszlám radikálisok legfőbb helyi ellenszere. Így juto� be a
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tálibok fővárosában Kandahárban a királyi Barakzaí törzshöz tartozó Núrul Haq Ulomí 
tábornok volt kandahári kormányzó, valamint Khosztban a rivális Zadrán és Tanaí törzsek 
összefogásával Szajjíd Mohamed Gulábzoí, a Nadzsíbullah kormány belügyminisztere.33

A 2005. szeptemberi 18-i törvényhozási választások nem befolyásolták jelentősen a
körülményeket, hiszen ezú�al már a modernizáló erők szenvedtek vereséget. A jelöl-
teknek mindössze 12,5 százaléka indult pár�ámogatással, és a képviselők alig 30 szá-
zalékának pártkötődése volt nyilvános.34 Alacsony volt a részvétel, addigra az emberek 
már kiábrándultak. Óriásiak voltak a választási csalások. A többnyire hadurakból és
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drogbárókból,35 külföldi ügynökökből álló fegyelmezetlen, szétforgácsolt és alacsony 
hatékonyságú törvényhozás két év ala� csak néhány jelentéktelen törvényt tudo� el-
fogadni. Mivel a tisztán egyéni választási rendszer a szerveze� etnikai kisebbségeket
részesíti előnyben, a parlament összetétele nem tükrözi az etnikai arányokat.35

A frakciók nem politikai platformon, hanem a percérdekek alapján jö�ek létre.3-
6 Tisztázatlan a parlament hatásköre. Noha az alkotmány szerint nem szavazhat le
minisztert és nem zárhat ki képviselőt, a kormányt az elnök nevezi ki, és csakis neki
felelős, a képviselő pedig választóinak, a parlament ezzel ellentétes lépéseket te�.37

A parlament elfogadta a sokat vitato� amnesztiatörvényt, amely kive�e az Egyesült
Államok kezéből az egyetlen eszközt, a Damoklész kardjaként lebegtete� háborús
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bűnte�ekért történő felelősségre vonást, amivel zsarolha�a a renitens hadurakat,
Burhánuddín Rabbánít, Qánúnít, Fahím tábornokot, Dosztumot, Iszmáil Khánt és
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Szajjáfot.38 Meglepetést okozo�, hogy ebben a nemzeti megbocsátásban a tálibok és a
Hezb-i Iszlámí az élén Hekmatjárral is benne foglaltato�. Ez lázadás volt az amerikaiak
által az afgánokra kényszeríte� politikai rend ellen, amely a háború raison d'etre-ét
kérdőjelezte meg. 

A Karzaí-kormány, akárcsak újonnan alakult ellenzéki frontja, valamint a nemzeti
megbékélés nevében amnesztiatörvényt hozó parlament és 2007. május 8-án a felsőház 
is, béke- és később esetleg nagykoalíciós tárgyalásokat szorgalmazo� a tálibokkal és
Hekmatjárral. A parlament olyan törvénytervezetet fogalmazo� meg, amely az afgán
kormánynak rendelne alá minden NATO és koalíciós hadműveletet. Ezek a lépések 
előkészítik a tálibok visszatérését a hatalomba. Az amnesztiatörvény intenzív politikai 
aktivitást hozo�. Az ellenzéki front az elnököt a parlamentáris rendszer felé történő
változásokra akarja rávenni.39

 Az ország elszalaszto� lehetőségei közé tartoznak a politikai pártok. Mivel 2001 után
akadályozták kibontakozásukat, Afganisztánban nincsenek erős pluralisztikus pártok,
koherens politikai ideológiák, elképzelések a jövőre nézve. A kétpólusú (a dzsihádí
tanzímok és a régi baloldal közö� megoszto�), de rendkívül fragmentált skála kö-
zepe üres. Hiányzik az új, középutas erő, a mérsékelt konzervatívok, a szekuláris na-
cionalisták és az új demokrácia pártjai. Nincs kormánypárt sem. Karzaí ellenségének 
kiálto�a ki az összes politikai pártot és támogatóikat. Az új törvénytervezet a rendkívül
alacsony hétszázról eredetileg tízezer támogatóra akarta felemelni a pártalapításhoz
szükséges támogató létszámot, de a dzsihádí irányítású, szakértelem nélküli igazság-
ügy-minisztérium 1400 támogatóval bocsáto�a parlamenti vitára. A pártok zöme etni-
kai alapon szerveze� és a Karzaí-kormány ellenzékét alkotja. A feszültségek a különbö-
ző etnikai csoportok közö� a hatalomért vívo� küzdelemben gyorsan nőnek, és egyre
mélyülnek. Karzaí etnikai alapon a Szajjá�oz kötődő és a kormánya ellen fegyveres
harcot folytató Hezb-i Iszlámí képviselőire kénytelen támaszkodni, noha utóbbi az 
al-Káidával együ� fegyveresen harcol kormánya ellen. A baloldali pártok elidegení-
tése egy frontba hozta őket korábbi ellenségeikkel, az északi mudzsáhid tanzímokkal. 
Utóbbiak kormányon és ellenzéken belüli ténykedése egyaránt a Karzaí-kormány to-
vábbi gyengítését, bukását célozza.40

A kábítószer

A kábítószer-probléma 1979-ig Afganisztánban szinte teljesen ismeretlen volt. 
A mudzsáhídok a szovjetek elleni harc során külső intencióra kezdtek vele a foglalkoz-
ni politikai céljaik elérésére. 2001-ben mind az Északi Szövetség, mind a déli hadurak 
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annak fejében hajto�ák végre a tálib rezsim megdöntéséhez a szárazföldi hadművelete-
ket, hogy ismét részt vehetnek a kábítószer-termelésben, amelyet 1999-ben a táliboknak
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már csaknem sikerült kiirtaniuk. A kábítószer-kereskedelem és a korrupció, az állam
működésképtelensége közö�i szoros korreláció ismeretes. Afganisztánban a kábító-
szer-termelés és forgalmazás részesedése a GDP-ből 2006-ban elérte a negyven száza-
lékot, 2007-ben pedig meghaladta a hatvan százalékot.41 Ez a központi hatalom hiányát 
feltételezi, vagy igen nagy kiterjedésű törvényen kívüli területeket igényel. A béke ve-
szélyezteti a „ragadozó gazdaságot”, ami számos hatalmi tényezőt anyagi forrásokkal
lát el, hogy megtartsa hatalmát és pénzelje milíciáit.

A drogkartellek beépültek a hatalmi struktúrákba. Jelen vannak a Karzaí-kormány-
ban is.42 A 34 tartomány legtöbb kormányzója ugyancsak a helyi kábítószer-kereske-
delem aktív irányítója vagy a drogkartellek túsza. Az afgán parlamentben legalább 80
képviselő, a tartományi tanácsokban pedig a képviselőknek legalább a fele (mintegy
200 fő) közvetlenül kapcsolódik a nemzetközi kábítószer-kereskedelemhez.43

Míg korábban a tálib rezsim volt az egyetlen olyan hatalmi szervezet, amelynek 
1999-re majdnem teljesen sikerült kiirtania a kábítószer-termelést, ma már igen fontos
körülmény, hogy a tálibok a drogjövedelmekből finanszírozzák háborújukat. A rossz
biztonsági helyzet és az ópiumtermesztés közö� szoros összefüggés mutatható ki.

Az ópiumkereskedelem becsült értéke 755 millió dollár, folytatólagosan a GDP 11 
százalékát képviseli. Utóbbi 2006-ban 29 százalékos növekedést mutatva, 5,2 milliárd-
ról dollárról 6,7 milliárdra nő�. Az ópiumtermelés 2006-ban 165 ezer hektár megművelt
terüle�el, 59 százalékkal nő� a 2005-ös 104 ezer hektárhoz képest. Ezt 2007-ben további
17 százalékos növekedés köve�e, 193 ezer hektárra. Ateljes termelést 2006-ban 6629 ton-
nára  becsülték, ami a 2005-ös 4100 tonnához képest 49 százalékos növekedést jelente�.
Ezen a szinten Afganisztán adta a világ ópiumá�ermelésének 92 százalékát, 2007-ben
már 95 százalékát, a korábban várt 7286 tonnánál többet, 8200 tonnát.44 A drámai növe-
kedés elsősorban Helmand tartományból származik, ahol az ópiummák vetésterülete a 
2005-ös 26 500 hektárról 2006-ra 69 324 hektárral gyarapodo�. Az ország ópiummákkal
bevete� területének 42 százalékát alkotja, s így a növekedés 162 százalékos. 2006-ban a
korábbi esztendőhöz képest az ópiumtermelés Afganisztánban 59 százalékkal nő�.45

A mákültetvények területe a következőképpen oszlik meg: Helmand (42 százalék),
Badakhsán (8 százalék), Kandahár (8 százalék), Uruzgán (6 százalék), Farah (5 szá-
zalék), Balkh (4 százalék) és Daikundi (4 százalék). A mákültetvények 65 százaléka 
Helmand, Kandahár, Uruzgán, Farah és Daikundí tartományokban összefüggő terü-
leten található.46

A tálibok átalakulása

A probléma lényege, hogy az amerikaiak és szövetségeseik nem támaszkodtak az iszlám
radikálisok és fundamentalisták természetes ellenségeire: a törzsi dzsirga-demokráciá-
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ra, a szekularizált nacionalistákra47 és a baloldalra. Nem zúzták szét a tálib struktúrákat, 
hagyták őket érintetlenül visszavonulni és újjászerveződni. A tálibok az általuk ellenőr-
zö� területeken, akárcsak annak idején uralmuk idején, megvalósíto�ák az átmenetet a
lokális ragadozó haduraskodásból a gyenge kliensállamba, ahol a hatalom nyíltan kri-
minalizált gazdaságon alapul. A jelenlegi felkelés, amelyet már gyűjtő jelleggel is igen 
nehéz tálib felkelés gyanánt aposztrofálni, egyre inkább helye�esítő háború jelleget ölt az
újra erősödő regionális vetélkedés kontextusában, de alapvetően különbözik az 1990-es
évektől annyiban, hogy ma már nincsenek meg a szovjetellenes dzsihád struktúrái.48

A tálibok és szövetségeseik fejleszte�ék harci kapacitásukat, jelentős mértékben ki-
terjeszte�ék területüket, javíto�ák szervezeti struktúrájukat, új harcosokat toboroztak,
jobb logisztikai és fegyverellátást építe�ek ki. Ezek már nem a Deobandí madraszák
szede�-vede� szabadcsapatai, nem a közép-ázsiai olajkutak olcsó előőrsei. Szervezeti
átalakulásukon túlmenően megragadták a kínálkozó lehetőséget, kitöltö�ék a politikai
vákuumot és az elégedetlenek, a rekonstrukció és béke hazug ígéreteiben csalódo�ak, a
korrupció és jogsértések mia� megcsömörlö�ek, a káoszba süllyedő, széteső állam által
magukra hagyo�ak élére álltak. Táborukat a Tartós szabadság hadművelet légi csapá-
sai, a polgári áldozatok nagy száma, a pastun becsületkódex megsértése a külföldi erők 
által, a politikai vákuum nap mint nap növeli.

2001 végén a háborítatlanul szétszéledő tálibok az Afganisztán és Pakisztán határán
az iszlámábádi szövetségi kormány központi irányítása ala� álló, autonóm pastun tör-
zsi ügynökségekre húzódtak, ahol szabadon újjászerveződhe�ek, mivel Musarraf pa-
kisztáni elnöknek szüksége van azoknak az iszlám pártoknak a támogatására, amelyek 
az újjászerveződő tálibokat pártfogásukba ve�ék. A nemzetközi terroristák elleni harc
ürügyén a pakisztáni hadsereg 2003-ban megszállta az észak- és dél-vazirisztáni tör-
zsi ügynökségeket,49 ám tétlenül nézték, hogy o� az al-Káida keményvonalas takfíri50

elemekből megszervezte a pakisztáni tálibok szervezetét, akik kiirto�ák a hagyomá-
nyos pastun dzsirgákat, megtűrték az al-Káida-vezetőket, és 2005-ben kikiálto�ák a
dél-vazirisztáni, 2006-ban az észak-vazirisztáni iszlám államot. Ez a támogatás az af-
ganisztáni helyi fragmentált csoportokat egységes tálib parancsnokság alá vonta. 2006-
ban a mozgalom katonai parancsnoka és politikai helye�ese Dzsaláluddín Haqqání51

le�, ugyancsak 2006-tól, afganisztáni visszatérését követően le� a déli frontparancsnok
Dádullah molla.52 Nekik volt köszönhető a tálibok 2006-os igen sikeres offenzívája. Ka-
tonai téren haláluk csapás a tálib mozgalomra, ám nélkülük a tálibok szalonképeseb-
bek le�ek. A 2006-os tavaszi nagy offenzíva után a helyi tálibok korlátozo� tűzszüneti
egyezményeket kötö�ek Kandahár és Helmand tartományokban Músza Qala, Baghran,
Navzád, Szangín, Kadzsakí és Pandzsváí járásokban. Azonban a tálibok terveze� felkelé-
sének megelőzése vége� a koalíciós erők decemberben véget vete�ek a tűzszüneteknek.

2006 elején a tálibok uralma Kandahár és Helmand tartományok kis területeire kor-
látozódo�, és keleten Khoszt, Paktia valamint Kunár tartomány határ menti elszigetelt
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gócaira. Amikor véget ért a tűzszünet, taktikát válto�ak, és erőiket átirányíto�ák észak-
nyugati irányba Farah és Badghísz tartományokba, valamint növelték aktivitásukat ke-
leten Ghazní, Kunar, Paktia Khoszt és Nangarhár térségében. Alig néhány hónap lefor-
gása ala�, a konfliktus á�erjedt nyugatra, tálibok képesek voltak Farah, Nímróz, Ghór
tartományokat és Daíkundí déli területeit is destabilizálni, nyugaton Herát és Badghísz
tartományokat fenyegetik, s kialakíto�ák északi gócaikat Baghlán tartományban. A fel-
kelők a középső régióban is teret nyernek, Vardak és Logar tartományokat kabuli ter-
rortámadások hátországa gyanánt használják.53 A városi központok megtámadásával a 
felkelők azt demonstrálják, hogy képesek kiterjeszkedni tradicionális erőterükön kívül
eső területekre.54 Egyre gyakrabban támadnak Herát városban és északon Kunduzra, 
ahol 2006 június 27-én történt az első öngyilkos merénylet, de 2007 tavaszán azok 
már egymást köve�ék. Ámbár súlyos veszteségeket szenvedtek, Helmand, Kandahár,
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Uruzgán tartományban összefüggő területeken ők látják el az állami szolgáltatásokat. 
Noha általában a tálib stratégiára nem volt korábban jellemző területek megtartása,
2006-ban már napokra elfoglaltak egész járásokat. A gerillahadviselés helye� széles
fron�ámadásokba, regulárisabb hadviselésbe is bonyolódtak, majd a 2006-os évi tava-
szi offenzíva szemtől szemben vívo� sikeres csatái helye� ismét az aszimmetrikus had-
viselés eszközeivel élnek kiválaszto� célpontok, főleg fejlesztési projektek ellen. Míg az
1990-es években nem polgárháború folyt, nem a lakosság harcolt, hanem az egymással
vetélkedő milíciák, ez a felkelés már polgárháborúnak tekinthető, mert egyre szélesebb
körű a lakosság részvétele a harcokban.

A lakosságnak az a benyomása, hogy egyes szomszédos országok azért szítják
a konfliktust, hogy a pastunok lakta területek fejlődését, a pastunok megerősödését
megakadályozzák. Noha a felkelést hagyományosan Pakisztánból segítik, új motívum,
miszerint támogatásának új áramlata Iránból érkezik. Ennek tudható be a rekord kábí-
tószer-termelés és délnyugaton a felkelés eszkalációja.

A tálibok egyezményt kötö�ek az északi hadurakkal is. Első tanácskozásukat már
megtarto�ák Észak-Afganisztánban. Országszerte kisebb-nagyobb szervezetek hálóza
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tát hozták létre. Az al-Káida és a tálibok együ�működése ismét szorosabb, bár előbbi
Vazirisztánból történő kiűzetését követően romlo� viszonyuk. A korábban helyi jellegű
tálib mozgalom ma már kapcsolatban áll az iraki, és a világ más tájainak ellenállá-
si szervezeteivel. Júnusz Khálisz fiával és Hekmatjár erőivel koordinálják harci tevé-
kenységüket.55 Elfoglalták a Tora Bora barlangrendszert, hogy Vazirisztánból kiűzö�
külföldi fegyvertársaiknak menedéket biztosítsanak. Délnyugati, nyugati, majd északi
terjeszkedésüket követően megnyito�ák a keleti frontot is.

Ma már a mozgalomra a globalizációs tendenciák jellemzők. Már a tálibok soraiban 
is találhatók idegen harcosok, és a tálibok is szereznek külföldi tapasztalatokat. Irak-
ban részt ve�ek az Anszár Ul-Iszlám kiképzésében, ahova Iránból találták meg az utat.
Az al-Káida afganisztáni útjai újra átjárhatók.
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Az állam eróziója, illetve az ellenállás népfelkelés jellege emlékeztet a Nadzsíbullah-
rezsim végnapjaira. Ez az ellenállás azonban más, mint a szovjetek elleni dzsihád volt. 
Annak vezetői külföldre menekültek és külső segítséggel szervezték meg a belső el-
lenállást. Ebben az esetben azonban a népfelkelés korábban elkezdődö� az országon
belül, és azt köve�e a vezetői struktúra kialakulása külföldön.

2003-ban Omár molla felállíto�a vezetői tanácsát, hogy dzsihádot folytassanak
Afganisztánban.56 A tálibok vezetési és szervezeti struktúrája egyaránt nagy átalakulá-
son ment keresztül A tízfős tanács tizennyolc tagúra bővült.57

A vezetés három komponensből áll: 1. Emblematikus helyi támogato�ságú parancs-
nokokból, mint Dzsaláluddín Haqqání vagy Dádullah molla, haláluk után utóbbi fivére
Dádullah Manszúr molla.58 2. A pakisztáni hatalmi struktúrákhoz kötődő vezetőkből. 
3. A harmadik csoportot a vezetőség kemény magja alkotja, amelynek tagjai nem kö-
tődnek túl szorosan Pakisztánhoz, de mélyebben beágyazódo�ak az al-Káida transz-
nacionális pályájába.

2001 decemberében, afganisztáni kiűzetésüket követően mintegy hatszáz-nyolcszáz 
tálib maradt. Ma már ötvenezerre becsülik őket. Hála a kábítószer-bevételeknek, a tálib 
vezetés napi öt-kilenc dollárt tud fizetni harcosainak, amikor egy afgán köztisztviselő
havi fizetése negyven-hatvan dollár.

Új taktikájuk a helyi lakosságot bevonni a harcukba. Egyes helységeket, sőt járásokat
gy

elfoglalnak, majd visszaadnak, ismét elfoglalnak, egyre hosszabb időre, míg egyszer csak 
nemcsak éjjel, de nappal is ők lesznek az urak, s a végén ők szolgáltatnak közigazgatást. Jól
felszereltek, hatékony harci kapacitással. Jól működő kommunikációs rendszerük van.

A felkelők kitűnő kapcsolatokat építe�ek ki a nemzetközi fegyver feketekereske-
delemmel. Új, fejle� fegyverekkel és technikákkal rendelkeznek. Az iráni Forradalmi
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Gárda közvetlenül is ellátja őket RPG és Strela–2 vállról indítható rakétákkal, gépka-
rabélyokkal, harckocsik elleni aknákkal.59 A heroinkereskedelemből évente negyven-
milliárd dollárt költhetnek fegyverekre közel-keleti közvetítőkön keresztül is. Iráni 
kiképzőkkel rendelkeznek.60

Szeptember 6-án Farah tartományban iráni gyártmányú páncéltörő aknákat és egyéb
robbanószereket találtak a NATO csapatai. Ennek mértéke, akárcsak a heráti tartomány 
Gurián járásában talált fegyverraktár, kizárja, hogy a beludzs felkelők, kábítószer- vagy
fegyvercsempészek magánakciójáról legyen szó. Április 11-én és május 6-án Helmand 
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tartományban találtak ugyanilyen robbanószerből a szeptemberi hatalmas szállítmány-
nál kisebb, ám ugyancsak jelentős mennyiségű szállítmányokat.61

Az aszimmetrikus és gerillahadviselés, öngyilkos merényletek, útszéli bombák mel-
le� már kemény csatákba bocsátkoznak az amerikai és NATO csapatokkal, és nem
mindig ők a vesztesek. Az öngyilkos merényletek 2003 júniusában, nem sokkal Irak 
amerikai megszállása után jelentek meg Afganisztánban. 2006-ban már 139 öngyilkos 
merényletet köve�ek el, 2007-ben 145-öt.62
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Mindez lehetővé teszi, hogy rendszeresen támadják a NATO erőit és az afgán kor-
mányerőket. 2008-ban várhatóan délen és délnyugaton nagyobb körzetekre is kiterjesz-
tik ellenőrzésüket, és megkísérlik délen és nyugaton elvágni a Kabult a többi nagyváros-
sal összekötő országutakat. A NATO-nak nincs elég katonája szárazföldön a Pakisztán-
nal határos területek ellenőrzésére, a nagyobb városok védelmére összpontosítja erőit,
a felkelők pedig kiterjesztik fennhatóságukat a kisvárosokra és elszigetelt körzetekre.
A NATO szórványos hadműveletei korlátozo�ak és csak rövidtávú hatékonysággal
bírnak. Egy időre kifüstölhetik a felkelőket erődjeikből, majd azok újra felbukkannak
rejtekhelyükből és visszaveszik az ellenőrzést. A koalíciós erők a lomha kutya hátrányait 
szenvedve nem képesek hatékonyan üldözni a felkelők a fürge, láthatatlan, ám kiirtha-
tatlan és mindenü� jelenlévő bolha előnyeit élvező kis csoportjait. A NATO csapatok
létszámának drasztikus növelése nélkül ezen nem lehet változtatni, hiszen az afgán
hadsereg és rendőrség egy-két évtized múlva sem éri el a kívánt létszámot, szakértel-
met, hatékonyságot. Az eredetileg a hadurak milíciáinak lefegyverzését célzó ENSZ 
programok63 révén i� is feloszla�ák a régi erők maradékát is, és írástudatlan, fegyelme-
zetlen szabadcsapatokat kíséreltek a fegyveres erőkbe integrálni. Emlékezzünk rá, hogy 
az összes korábbi afgán kormány nem katonai okokból buko� meg, hanem szociális,
gazdasági, kormányzati problémák és belviszály mia�. 1989, a szovjet csapatkivonás
után a Nadzsíbullah-rezsim csaknem négy évig képes volt védeni az ostromlo� Kabult,
végül 1992-ben különböző frakciók hatalmi harcai, belső árulás következtében omlo�
össze. A NATO képes felvenni a kesztyűt a tálibok katonai fenyegetésével szemben a
kabuli hatalmi közpon�ól legtávolabb is, de nem tudja megakadályozni, hogy a 2006.
május 29-ihez hasonló, a rekonstrukció kudarca, szociális elégedetlenség vezérelte za-
vargások vagy népfelkelés meg ne döntse a kabuli kormányt. Ha a Karzaí-kormány idő
elő� megbukik, az egyetlen alternatíva a tálibok visszatérése.

A „nagy játszma” újra

Ma már a térségre a fokozódó többpólusúság jellemző, a megújuló nagy játszma
intenzifikálódása. Afganisztán különlegesen tarka etnikai és vallási mozaikjával az ál-
lamokon átívelő identitások paradigmatikus esete, amelyek átnyúlnak az egész Közép-
Kelet geopolitikai konfigurációján. Irán, Afganisztán és Pakisztán ennek a stratégiai
földrajznak az elemei, amelyeknek biztonsági, gazdasági és szociális érdekei egymástól
függnek, és geopolitikai sorsuk szorosan kötődik egymáshoz. 

Az nemzetközi erőviszonyok eltolódása, a mozgások dinamizmusának felgyorsulása
változásokat eredményeze� a térség szereplőinek viszonyrendszerében. Irán, Pakisztán,
India, Kína vetélkedik a közép-ázsiai és a Perzsa-öböl menti szénhidrogéneket a világ-
piacra kivezető stratégiai útvonalakért. Ennek a játszmának Pakisztán a kulcsszereplője.
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Nem Afganisztán, hanem Pakisztán léte, megmaradásának kérdése a probléma kulcsa. 
A NATO csapatok logisztikai ellátása a legnagyobb részben Pakisztánon át történik.

Ezért az öböl menti szénhidrogénekért folytato� küzdelem, Irak és Irán sorsának
alakulása létkérdés a friss energiaétvágyú dél-ázsiai régiónak. A nagy játszma színtere 
délebbre tolódik. Ehhez a Pakisztán és Irán közö� megoszto�, öböl menti, beludzsok
által lako� területek geostratégiai jelentősége felértékelődik. Ez India, Irán és az Egye-
sült Államok számára bír különös jelentőséggel. India és Irán geostratégiai érdekeiből 
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adódóan, az Egyesült Államok pedig az iszlám radikalizmussal küszködő ingatag pa
j gg g g

-
kisztáni szövetségesére nyomást gyakorlandó, valamint az iszlám radikálisok térségbe-
li pozícióit s ezáltal az iráni érdekeket is gyengítendő, felhasználhatja a beludzs kártyát,
hogy nyomást gyakoroljon Pakisztánra, s nem utolsósorban Iránra is. Ezáltal némikép-
pen ismét nőhet Afganisztánnak az iraki kaland árnyékában lecsökkent ázsiója.

A kétpólusú világ megszűntét követően az Egyesült Államok az 1990-es években 
g y j

már ambiciózus terveket sző� a közép-ázsiai földgázt és kőolajat a pakisztáni Karacsí
felé kivezető vezetékek építésére. Szeptember 11-ét követően bázisokat létesíte� a
Perzsa-öböl térségében, Pakisztán beludzs területein valamint Üzbegisztánban és 
Kirgizisztánban, Tádzsikisztánban viszont nem.64

2001-ben még az Egyesült Államok akarata érvényesült a térségben. 2002 februárjá
g

-
ban Washington kĳelente�e, hogy olyan érdekeltséggel és jelenlé�el bír a közép-ázsiai
régióban, amiről korábban nem is álmodo�.65 Az iraki kaland egyre nyilvánvalóbb 
kudarcával az Egyesült Államok számára egyre világosabb, hogy nem tudja egyedül 
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átrajzolni a Nagy Közel-Kelet térképét, s nem képes egyedül uralni a tágabb közép-
ázsiai régiót.

Irak megszállását követően 2003-tól az Egyesült Államok elmélyülő konfliktusba bo
g

-
nyolódásának következménye Oroszország, Kína és India felemelkedése a térségben és
Irán pozícióinak erősödése. Az Egyesült Államok és az Európai Unió, a NATO melle�
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egyre markánsabban hallatják hangjukat a térségben.
Washington 2006 februárjában meghirde�e Richard Boucher külügyi helye�es ál-

lamtitkár révén Nagy Közép-Ázsia stratégiáját annak érdekében, hogy a közép-ázsiai 
g j g gy y

szénhidrogéneket az energiaszegény Dél-Ázsiába irányítsa, s ezáltal India és Pakisz
gy p g j gy p

-
tán számára befolyási csatornát nyisson Közép-Ázsia irányába az orosz és kínai be
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folyás visszaszorítására, és arra biztatja a közép-ázsiai országokat, hogy a dél-ázsiai 
térségben keressenek partnereket. Újdelhi, Washingtonhoz közeledése, a nukleáris 
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programjához kapo� amerikai segítség és az amerikai fegyverüzletek ellenére nem
lép kellő asszertivitással versenybe a közép-ázsiai térségben Washington elvárásai 
szerint. Miután Afganisztán már korábban tagja le� a közép-ázsiai országok gazda-
sági együ�működési szervezetének, az ECO-nak,66 ennek ellensúlyozására felvételt 
nyert 2007 áprilisában a dél-ázsiai országok együ�működési szervezetébe a SAARC-
ba.67 A hidegháborús időszak közép-ázsiai fókuszával ellentétben, Afganisztán jelen-
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leg mindenekelő� a dél-ázsiai térségben keresi a helyét, különös tekinte�el a Pakisz-
tán és India közö� a stratégiai, politikai és gazdasági befolyásért vívo� küzdelemre.
Ez a taktikai visszatérés Dél-Ázsiába azt jelente�e, hogy Washington nagyobb figyel
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met fordít Afganisztán stabilizációjára, amely ebben a játszmában nem ütközőzóna, 
hanem az összekötő kapocs lenne a közép- és dél-ázsiai régiók közö�.68 Ez a célkitűzés 
mindazoknak a regionális játékosoknak – Irán, Oroszország, Kína, Pakisztán – az ellen-
kezésébe ütközik, akik nem nézik jó szemmel az Egyesült Államok és a NATO katonai-
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stratégiai jelenlétét Afganisztánban. India az egyedüli kivétel.
Mindez összefügg az iráni földgáz dél-ázsiai export tervével. A Gazprom részvételi 

szándéka az Irán–Pakisztán–India vezeték építésében még jobban bonyolítja az ameri-
kai Nagy Közép-Ázsia politikát, amely a közép-ázsiai államok együ�működését Wa-
shingtonnal új formába akarja önteni, a közép-ázsiai köztársaságok melle� bevonva
Afganisztánt, Pakisztánt és Indiát is. Az Egyesült Államok feleleveníte�e a Türkme
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nisztánból Afganisztánon át a pakisztáni Karacsiig (esetleg később Indiáig) vezető TAP
vezeték tervét, ezú�al egy másik amerikai cég az International Oil Co. Kivitelezésével.
Mindez az afgán-pakisztáni és az indiai-pakisztáni viszony normalizálását, a tálibokkal
béketárgyalásokat, tálib–Hezb-i Iszlámí–Karzaí nagykoalíciót feltételez.

Oroszország, amely tart az iszlám radikalizmus terjedésétől saját területén, kezdet-
ben támoga�a az Egyesült Államok és szövetségeseinek a nemzetközi terrorizmus el
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len folytato� háborúját, ám Irak amerikai megszállásával és a színes forradalmaknak 
megérkezésével a régióba az amerikai befolyás visszaszorítására, saját történelmi befo-
lyási övezetének helyreállítására maga is játszmába kezde�.

2005 márciusában a színes forradalmak Kirgizisztánt is elérték, az üzbegisztáni 
Andidzsánban pedig a Hezb-i Tahrír által szíto� zavargások bontakoztak ki. 2005.
áprilisában az orosz külügyminiszter az Egyesült Államokat a közép-ázsiai régióban
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történelmi gyökerekkel nem rendelkező hatalomnak minősíte�e, s követelte, hogy ha-
tározza meg a NATO csapatok afganisztáni kivonásának ütemtervét. 2005 júliusában
Asztanában a Sanghaji Együ�működés Szervezete hasonló felhívást fogalmazo� meg.
Moszkva fél az Amu-Darján túli területek tálibánizációjától, ellenzi a tálibokkal való 
tárgyalásokat, ellenez regionális konzultációnélküli afgán megoldást, akár a NATO be-
vonásával és ENSZ határoza�al is. Az orosz külügyminisztérium 2007. márciusi elem-
zésében hangsúlyozta az afgán politikai rendezés demonopolizálásának szükségessé-
gét. Az elemzés ajánlása szerint „a regionális szervezetek, így a Sanghaji Együ�műkö-
dés Szervezete és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) pozitív szerepet
játszhatnak az Afganisztán körüli helyzet stabilizációjában a terror- és kábítószer-fe-
nyegete�ség ellen, igazi együ�működést kialakítva az országgal, kivétel nélkül Afga-
nisztán összes szomszédjának bevonásával, interakcióban más, az afgán szektorban ér-
dekelt nemzetközi szervezetekkel.”69 A tálib fenyegetés, illetve az iszlám radikalizmus
oroszországi terjedésén kívül Moszkvát aggasztja a pastun dominancia helyreállítása
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Afganisztánban, ugyanis rájuk van a legkevesebb befolyásuk. Orosz nézőpontból a
nemzeti-nemzetiségi kérdés nem megoldhatatlan, ám hosszabb időt igényel, és a nem-
pastun kisebbségek, akik az utóbbi esztendőkben belekóstoltak a hatalomba, vonakod-
nak azt önként átadni a táliboknak. Ugyanakkor Moszkva azt is elismeri, hogy a tálibok 
a legszerveze�ebb politikai erőt képviselik az országban és Washington támogatása
nélkül nincsen olyan politikai tényező az országban, amely ellentételezné őket.

Iszlám Karimov üzbég elnök felmondta a karsi-khánábádi bázis használatát, és kor-
látozta a NATO termezi légi szállításait. Kirgizisztán hosszas tárgyalások után mintegy 
évi 150 millió dollárra emelte a manaszi légibázis bérleti díját a korábbi kétmillióról. 
Az ugyancsak kirgizisztáni Kantban nagy orosz bázis épül.70

Az Egyesült Államoknak nem tetszik Moszkvának az elmúlt hónapokban Kabul 
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irányába megélénkült aktivitása. Afganisztán és Oroszország felújítják kapcsolataikat. 
2007 februárjában Moszkva megnyito�a kabuli nagykövetségét. Moszkva elengedte 
Afganisztán szovjet időszakbeli adósságát. Ennek az a feltétele, hogy orosz vállalatok
is kapcsolódhassanak a rekonstrukciós projektekbe. Lavrov orosz külügyminiszter au-
gusztus elején látogatást te� Kabulban. Oroszország segítséget nyújt katonai, közigaz-
gatási kérdésekben.

A CSTO küldö�ségének 2007. márciusi kabuli látogatásán, amely nagy riadalmat
kelte� Washingtonban, a legfőbb téma az egyre aggasztóbb észak-afganisztáni bizton-
sági helyzet volt. Washington továbbra sem veszi figyelembe Moszkva három évvel ez-
elő�i és most is megismételt javaslatát, hogy a CSTO és a NATO koordináltan, közösen
tevékenykedjen Afganisztánban.

A szervezet küldö�ségének kabuli látogatása során a 2007. március 5-i nyilatkozat
tanúsága szerint „az egyre erősebb tálib és al-Káida tevékenység fényében a Karzaí-
kormány kérte a 2005-ben megszakadt fegyverszállítások és alkaltrész-utánpótlás 
felújítását”. Az orosz külügyminisztérium áprilisban megjelent dokumentumában71

Putyin elnök követelte az afganisztáni politikai rendezés demonopolizálását Afganisz-
tán összes szomszédjának kivétel nélküli bevonásával.

Igen figyelemreméltó a Gazprom egyre érdekérvényesítőbb energetikai politikája. 
Azáltal, hogy Oroszország 2028-ig felvásárolja a türkmén földgáz 85 százalékát,72

az ambiciózus Türkmenisztán–Pakisztán–India vezeték terveknek kisebb a realitása.73

Ugyanez a helyzet Kazahsztánnal, amely kőolaj- és földgázának zömét Oroszországon
át exportálja. 2007 áprilisában az orosz, a kazah és a türkmén elnök megállapodo� a
hagyományos vezetékeken Oroszországon át európai irányba történő földgázszállítá-
sokról.74 Iszlám Karimov üzbég elnök is csatlakozo� e megállapodáshoz.

A térség gordiuszi csomója Irán. Felmerül a kérdés, elvágás helye� nem kell-e in-
kább kibogozni?

Paradox módon az afganisztáni és iraki események a teheráni héják hatalmának 
megerősödéséhez veze�ek. 2003-ban, alig másfél évvel az Afganisztán elleni háború
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után, Irak megszállását követően hamarosan a bekeríte�ség érzése a nemzetállami ér-
zések konszolidációjához, a radikálisok győzelméhez, Ahmadinezsád hatalomra jutá-
sához vezete�. Teherán tradicionálisan érzékeny nemzeti szuverenitására, amelynek fő
eleme a bekeríte�ség már a 19. századi brit–orosz vetélkedés óta jelentősen hat kül- és
biztonságpolitikai döntéseire. Ehhez járulnak nagyhatalmi és az iszlám világban veze-
tő szerepre törekvő ambíciói.

Irán is erősíti jelenlétét a közép-ázsiai térségben. Tádzsikisztánnal védelmi megállapo-
dást írt alá. Afganisztánnal és Tádzsikisztánnal trilaterális kereskedelmi ést kulturális egyez-
ményt kötö�, és az együ�működés további területeit bővíti (pl. közös regionális televíziót
tervez). Szeretne vásárolni a türkmén földgázból és vezetéket építeni észak-déli irányban. 
A 2007. július 17-én megkötö� megállapodás értelmében a tádzsikisztáni, Dusanbe melle�i
Ajní légibázist Oroszország haderő állomásoztatására használhatja a CSTO együ�műkö-
dés keretében. SU–25 vadászgépekkel és Mi–24 és MI–8 harci helikopterekkel.

India jó kapcsolatot ápolt a Nadzsíbullah-rezsimmel. A tálibok ala� az afgán–indiai
kapcsolatok mélypontra juto�ak. 2001 után támogato�jai – mind az Északi Szövetség,

g

mind a Karzaíhoz hasonló pastunok – közül többen kormányra kerültek. Újdelhi
g j

ismét 
megnyito�a kandahári és dzsalálábádi konzulátusait, és Herátban valamint Mazár-i
Sarí�an új képviseleteket létesíte�. Oktatási, egészségügyi, gyógyszeripari, hírközlési,
közlekedési, polgári légi közlekedési, mezőgazdasági, vízügyi, energetikai és számos
más területen nyújt segítséget. Buszokat, repülőket ajándékozo� az afgán kormány-
nak, kórházakat nyito� és szerelt fel, ismét afgán fiatalok tanulnak indiai felsőoktatá-
si intézményekben, a hagyományos (orvosi, hírközlési) szakok melle� diplomatákat,
rendőröket és katonákat is képeznek.75 A katonai és egyéb fegyveres szervezeti együ�-
működést is felújíto�ák. Iszlámábád azzal vádolja Újdelhit, hogy afgán táborokban in
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diai kiképzők képezik ki a pakisztáni beludzs felkelőket.76

Újdelhit aggasztja Musarraf 
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uralmának erodálódása és az amerikai elnökválasztások 
közeledte. A két ország fennállásának hatvan esztendeje során Bush volt Indiával a leg-
barátságosabb amerikai elnök, különösen, amióta amerikai–indiai stratégiai partnerség
jö� létre. A kasmíri kérdés békés úton rendezésének lehetősége karnyújtásnyira került.
Újdelhi aggódik a tálibok szalonképességét célzó amerikai–pakisztáni erőfeszítések mi
j g y j y

-
a�. Az indiai stratégák úgy vélik, ha Iszlámábád visszanyeri befolyását Kabulban, India
kiszorul abból a politikai térből, amit Afganisztánban az utóbbi hat évben teremte� ma-
gának. Biztonságpolitikai téren meggyőződése, hogy a tálibok teljes mértékben a pakisz-
táni titkosszolgálatok teremtményei, és Washington naivan Iszlámábád kezére játszik a
táliboknak a kabuli kormányzatba visszasegítésével. Újdelhi tisztában

g y g
van azzal, hogy

ma már lehetetlen tálibellenes szövetséget összekovácsolni, mint az 1990-es években.
Korábbi támogatóik, India, Irán és Oroszország közö� egyre mélyül a diszharmónia.

Mindez a regionális dinamikák felgyorsulásához vezete�. Az iráni–orosz érdekek 
nem mindenben egyeznek. Oroszország befolyása nő Kabulban. Irán tárgyalni akar,
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de még nem most, energetikai és geostratégiai téren is tovább akar erősödni, akárcsak
Oroszország. Moszkva és Iszlámábád, végül pedig egyedül Pakisztán marad a játszma
tengelyében. 2007 májusában 38 év után először látogato� orosz miniszterelnök Iszlá-
mábádba. India megerősödésével, amerikai kezdeményezésre Kína ellensúlyozására
pakisztáni–indiai közeledés jöhet létre. Ám Kína nemcsak Oroszországgal kerül egy 
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gyékényre, Pakisztán mögö� is o� áll. Ami a Nagy Játszma afgán szereplőit illeti, jelen-
leg Oroszország és Pakisztán helye�esítőié a kulcsszerep. Irán helyi erői csendestársak,
ám úgy érzik, számukra is közel a lehetőség. Mindenesetre, nem a NATO ér el katonai 
sikereket, hanem a regionális hatalmak aknázzák ki az afganisztáni politikai küzdelmet -
ket.

A változó nemzetközi erőterekben felgyorsuló mozgásokra ma már az afgánok is
egyre sokoldalúbban és aktívabban igyekeznek reagálni. Felismerték, hogy a háború-
nak nincs konkrét célja, semerre sem tart, és az Egyesült Államok számára a győzelem
gy gy g gy

esélye, ami sohasem volt nagy, gyakorlatilag elillant. Azt is felmérték, hogy ez a harc 
megosztja a NATO- tagállamokat, amelyek nem lelkesednek azért, hogy NATO-zászló 
ala� egyre nagyobb véráldoza�al és mérhetetlen, soha meg nem térülő tőkebefektetés-
sel Afganisztán olyan kliensállam legyen, ahonnan az Egyesült Államok kiterjeszthe
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ti hatalmát a Perzsa-öböl térségére, a közép-keleti, dél-ázsiai és közép-ázsiai régióra. 
Az afgánok belá�ák, hogy akárcsak Irakban, i� is elkerülhetetlen regionális kontextus-
ban a dialógus, a szomszédok és az összes érdekelt állam bevonásával a megbékélés és
a hatalommegosztás.

Az amerikai–kínai kapcsolatok romlása tapasztalható, amely az Egyesült Államo-
kat a gazdasági protekcionizmus melle� dél-ázsiai helye�esítő erői megszervezésére
ösztönzi. Kína, noha a térségben az egyetlen amerikai szövetségessel, Pakisztánnal jó 
kapcsolatokat ápol, ugyancsak nagy aggodalommal figyeli a közép-ázsiai és a Perzsa-
öböl menti amerikai jelenlétet.77 Míg korábban Irán, Oroszország és India érdekei es-
tek számos tekintetben egybe a térségben, és Szaúdi Arábia, Pakisztán és az Egyesült 
Államok állt a másik oldalon a há�érben Kínával, ma már az energetikai szükségletek
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mentén átrajzolódtak a frontok. Peking az iszlám radikalizmus afganisztáni meggyöke-
resedését olyan biztonságpolitikai kockázatnak tekinti, amely kedvezőtlenül hat Kelet-
Turkesztán stabilitására.

A Sanghaji Együ�működési Szervezet – az unilateralizmus
megkérdőjelezése

A hidegháború utáni időszakkal ellentétben, Közép-Ázsiáról á�evődö� a stratégiai küz-
dőtér a dél-ázsiai régióba. Oroszország nyíltan szembehelyezkede� az amerikai „Nagy
Közép-Ázsia” politikával amelynek célja a Kaszpi-menti országok eltérítése a Sanghaji



Hat évvel a bonni konferencia után: merre tart Afganisztán?

932007. tél

Együ�működés Szervezetétől a dél-ázsiai régióval való együ�működési megállapodás
irányába. A Sanghaji Együ�működés Szervezete, amely eredetileg a gazdasági együ�-
működés jegyében alakult az amerikai protekcionista gazdaságpolitika visszaszorításá-
ra, egyre markánsabb biztonságpolitikát követ. A NATO-hoz hasonló szupraregionális
szövetség van kibontakozóban, amely egyre inkább az EBESZ-hez hasonló funkciókat
igyekszik kialakítani az ázsiai térségben, és tagjai közé fogadta az ENSZ.

A hét CSTO-tagból öt a Sanghaji Együ�működési Szervezetének is tagja és utóbbi
hat tagjából öt a CSTO tagja. Rahmanov tádzsik elnök a két szervezet egybeolvadását
szorgalmazta. 2007. augusztus 9–17 közö� első ízben közös hadgyakorlatot hajto�ak
végre, amelynek során vezetőik kinyilváníto�ák, hogy nincs vákuum Közép-Ázsia
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stratégiai térségében, amelyet a régión kívüli biztonsági szervezetek tölthetnének be.
A 2007. augusztus 16-i biskeki nyilatkozat elítélte az unilateralizmust. A tanácskozás új 
világrend iránti igényt fogalmazo� meg, ahol a multilateralizmus és a nemzetközi jog
alapján közösen oldják meg a globális, regionális és egyéb problémákat. Nyilatkozata
elítélte az unilateralizmust.

Mindennek következtében az orosz–kínai együ�működés szorosabbá válik a tér-
ségben. Irán, India, Mongólia és Pakisztán megfigyelőként vesznek részt a szervezet
tevékenységében. A 2007. augusztus 16-i biskeki tanácskozás nem tárgyalta Irán teljes 
jogú tagságát, ám szorgalmazta Türkmenisztánét. Figyelemre méltó India passzivitá-
sa. Következésképpen India és Pakisztán nem vetélkedik a közép-ázsiai posztszovjet
térségben. Az amerikai kül- és biztonságpolitika erőfeszítései arra irányulnak, hogy
Afganisztán se legyen indiai–pakisztáni vetélkedés színtere.

A Sanghaji Együ�működés Szervezete igyekszik visszaszorítani az amerikai Nagy
Közép-Ázsia stratégiát Afganisztánban is, amelyet Washington Közép-Ázsiát Dél-
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Ázsiával összekötni szándékozó politikája központjának tart. A szervezet által ugyan
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csak megfogalmazo� saját Nagy Közép-Ázsia stratégiájával párhuzamosan, a Sanghaji
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Együ�működés Szervezete immár megkérdőjelezi az Egyesült Államok monopóliumát
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az afganisztáni konfliktus megoldásában. 2005. november 5-én Afganisztánnal kontakt
csoportot hozo� létre. A csoport összes tagja biztonságpolitikai kockázatnak tekinti Af-
ganisztán instabilitását. 

A 2007. augusztus 16-i biskeki tanácskozásán – a júliusi, ugyancsak Biskekben meg-
tarto� külügyminiszteri értekezlet ajánlásainak megfelelően – döntés születe� a meg-
figyelő országokkal, különösen Pakisztánnal, valamint a Sanghaji Kontakt Csoport
keretében Afganisztánnal való szorosabb együ�működésről a regionális biztonság
és stabilitás vége� a kölcsönös érdekek alapján. Megfogalmazták, miszerint a közép-
ázsiai térség stabilitása közvetlenül kapcsolódik Afganisztán stabilizációjához. Kritikát
gyakoroltak azzal kapcsolatosan, hogy a nemzetközi közösség Afganisztán-politikája
az ország néhány specifikus szektorális problémájának tüneti kezelésére korlátozó-
dik.” A Sanghaji Együ�működés Szervezete ezzel szemben komprehenzív megközelí-



94 Külügyi Szemle

Katona Magda

tést szorgalmaz, amely nemcsak az afganisztáni rekonstrukcióban vagy a kábítószer és 
terrorizmus elleni küzdelemben való részvételt jelenti, hanem a nemzeti konszenzuson 
alapuló tényleges hatalommegosztást és hatékony társadalmi módszerek kidolgozását, 
azoknak a tálib vezetőknek és haduraknak a kizárását a hatalomból, akik az al-Káida
támogatásával a jelenlegi helyzetért felelősek” – mondta Lavrov orosz külügyminiszter 
a 2007. július 9-i külügyminiszteri tanácskozáson.78

Putyin orosz elnök a biskeki tanácskozáson elhangzo� beszédében kĳelente�e,
hogy „az Egyesült Államoknak és a NATO-nak nem sikerült megakadályoznia, hogy
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Afganisztán Közép-Ázsia fekélyévé váljon.” Afganisztán körül kábítószer-ellenes biz
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tonsági övezet kialakítására szólíto� fel a sanghaji szervezet megfigyelésével. A biskeki 
nyilatkozat megfogalmazása szerint: „a tagországok részt kívánnak venni Afganisztán
politikai helyzetének normalizálásában a regionális biztonság és stabilitás érdekében…
valamint javítani kívánják az afganisztáni kontaktcsoport munkáját”.

A biskeki tanácskozáson új kezdeményezéseket fogalmaztak meg Afganisztánnal 
kapcsolatosan:

1. A csoport és a tagok szorosabbra fűzik bilaterális kapcsolataikat Kabullal. 
2. Multilaterális megközelítést keresnek a CSTO bevonásával. A CSTO és a Sanghaji

Együ�működési Szervezet célja, hogy megakadályozza a tálibok ismételt hatalomra
jutását. Az afganisztáni fegyveres erők és igazságszolgáltatás reformja, a kábítószer
elleni küzdelem területein kíván elsősorban együ�működni a két szervezet.79

A biskeki tanácskozás jövőre Afganisztánnal kapcsolatos nemzetközi konferencia 
rendezését határozta el.

A Sanghaji Együ�működési Szervezet Iszlámábáddal is szorosabb együ�működést
kíván, és szembehelyezkedik azzal az amerikai megközelítéssel, amely távol akarja tar-
tani Oroszországot Afganisztántól, és meg akar akadályozni az országgal kapcsolatos
bárminemű orosz–kínai koordinált politikát az országgal kapcsolatosan. Egyrészt a 
Sanghaji Együ�működési Szervezet legitimált érdeke, hogy stabilizálódjon Afganisz-
tánban a helyzet, mivel ez ezernyi szállal kötődik a közép-ázsiai térség biztonságához. 
Másrészt ha Afganisztán a Sanghaji Együ�működési Szerveze�el szorosabbra fűzi
kapcsolatait, Washington pozíciói gyengülnek Kabulban és csapatjátékra kényszerül, 
ami sem geostratégiájának, sem egyedüli szuperhatalmi helyzetének nem felel meg. 

Washington elfojto�a a NATO 2006-os rigai tanácskozásán elhangzo� kezdeménye-
zést, hogy hozzanak létre kontakt csoportot az afganisztáni rendezésben érdekelt or-
szágokból. 

Az amerikai ellenstratégia a Sanghaji Együ�működés Szervezete afganisztáni sze-
repvállalásának visszaszorítására Pakisztán szorosabbra fűzése a NATO-hoz. Ám ez 
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Washington afgán stratégiáját még inkább kiszolgáltatja Iszlámábád együ�működésé-
nek. Mindez dupla hátulütőt jelenthet az Egyesült Államoknak a

g g g j g g j
 térséggel kapcsolatos

politikájára nézve. Míg Washington harci cselekményeit a NATO többi tagja is növekvő 
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rosszallással nézi,80 az amerikai és NATO csapatokat az afgánok egyre inkább meg-
szállóknak tekintik, Oroszország nagy visszatérésbe kezde� a Hindukus térségébe,
és a Pakisztánnal jó kapcsolatokat ápoló Kína és Oroszország nemzetépítést elősegítő
szerepben léphet a régióba. Az orosz–kínai érdekközösség jele a volt Moszkva-barát
ANDP utódpártok és a maoista pártok újdonsült szövetsége az afganisztáni politikai
küzdőtéren. Míg Washington Moszkvát semmiképp sem szeretné bevonni az afganisz-
táni rendezésbe, Kínával bilaterális amerikai–kínai, kínai–pakisztáni, illetve kínai–af-
gán kapcsolatok révén kíván foglalkozni. E politikába illeszthető közvetlenül a biskeki 
tanácskozást követően Szpanta afgán külügyminiszter 2007. augusztus 21–25. közö�
Kínában te� látogatása.

Az iráni–afgán kapcsolatok

Irán 2001 óta nagyobb szerepet játszik Afganisztánban, és érdekében áll növelni be-
avatkozásának mértékét. Teheránnak 2001-ben jól jö� ellenfelének a tálib rezsimnek a
megdöntése, amelynek bukása lehetőségek széles skáláját nyito�a meg, hogy kiterjesz-
sze befolyását afgán szomszédjára. Az iráni–szaúdi (pakisztáni) regionális vetélkedés-
ben a tálib rezsim bukásával Pakisztán meggyengült, az iráni érdekek helye�esítő erői
pedig ismét hatalomra kerültek.

Karzaíjal Teherán azóta jó kapcsolatokra törekszik, amióta hozzájárult hatalomba se-
gítéséhez azzal, hogy meggyőzte a makacskodó Rabbání korábbi elnököt, hogy álljon 
félre Karzaí javára. Az iráni vezetés is segíte� rávenni az északi parancsnokokat, hogy
végezzék el a tálibok elleni szárazföldi hadműveleteket a nyugati szövetségesek oldalán, 
és meggyőzte a síita politikusokat, hogy támogassák Karzaít. Ezzel együ�, korábban Af-
ganisztánban a tálibok, illetve azok pakisztáni és szaúdi támogatói ellen helye�esítői ré-
vén vívo� háborújára tekintet nélkül, 2001 után számos al-Káida vezetőt befogado�.81

Teherán – Iszlámábáddal ellentétben – nem bírálja Karzaí kormányát, miszerint nem 
hatékony, ám korrupt, noha Teherán is aggódik, hogy Afganisztánban számára ellen-
őrizhetetlenül súlyosbodhat a helyzet Afganisztánban. Karzaí is úgy tekint Iránra, mint
a Pakisztánnal egyre romló kapcsolatait egyensúlyozó tényezőre. Újdelhi melle� Tehe
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ránnal tart fenn szívélyes politikai kapcsolatokat. Kabul többször hangsúlyozta, hogy
baráti kapcsolatokat akar Iránnal, tekintet nélkül a Washington és Teherán közö�i fe-
szültségre. Az iráni vezetők ezzel szemben tudomásul veszik, hogy a Karzaí-kormány-
nak igen korlátozo�ak a lehetőségei arra, hogy befolyásolja a területéről iráni érdekek
elleni amerikai tevékenységet.

Az igazi lehetőséget azonban 2003-tól Irak megszállásával nyerte. Másik ősellensé-
ge, a mindenféle vallási szélsőségességgel szemben keményen fellépő Szaddám-rezsim
megdöntése révén katonailag szendvicshelyzetbe került, immár nemcsak keleti, de
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nyugati határainál is amerikai katonák állomásoznak. Teherán nem fogadja el azt a
forgatókönyvet, hogy Afganisztánban és Irakban hosszú távon külföldi csapatok állo-
másozzanak, és be legyen kerítve. Különösen nyugtalanítja amerikai bázisok léte a ré-
gióban, az erőteljes amerikai jelenlét a Perzsa-öböl térségében és a 2005-ben aláírt ame-
rikai–afgán egyetértési memorandum. A bekeríte�ségből való kitörés, sőt regionális
felemelkedés nagy lehetőségét úgy biztosíto�a a maga számára, hogy kereste a kitörési
pontokat. Afganisztánban nagy játszmába kezde�. Akik az iszlámábádi beavatkozás-
ra mutogatva halványítani igyekeznek az iráni beavatkozás mértékét, azzal érvelnek,
hogy Afganisztán Teherán számára nem elsőszámú prioritás. Ez kétségtelenül így van. 
Ezzel szemben azok, akik a teheráni beavatkozás veszélyeire hívják fel a figyelmet,
azt hangsúlyozzák, hogy Afganisztán az iráni globális stratégia egyik kulcsfontosságú 
kapcsolódási pontja.

Irán afgánpolitikája három pilléren nyugszik. Először is, Teherán az afganisztáni
amerikai katonai jelenlét megszüntetését sürgeti. Másodszor, újdonsült taktikai szö-
vetségük ellenére mindent megtesz, hogy a tálibok ne jussanak hatalomra Kabulban.
Harmadszor, Irán történelmi, kulturális és geopolitikai érdeke annak biztosítása, hogy 
Nyugat-Afganisztán érdekszférája maradjon.82

Teherán afganisztáni stratégiáját strukturális ellentmondásosság határozza meg. 
Ez főleg a relatív stabilitás, vagy stabilitás-instabilitás kérdésében nyilvánul meg. Saját
biztonságát akarja megteremteni nyugati határain, amit ő irányít. A szilárd Afganisztán
csak addig érdeke, hogy a túl nagy zűrzavar ne terjedjen túl határain, a drogkartellek
pedig az iszlám gárdisták ellenőrzésén. Valódi érdeke a diszkrét és kézben tartható 
káosz, ami elre�enti az amerikaiakat Irán megtámadásától, hosszabb távon viszont
alacsony intenzitáson állandósulva, a nyugati erőket Afganisztánból kivonulási stra-
tégiára készteti. Nem Afganisztán hirtelen szétesését szeretné, hanem egy működés-
képtelen, soknemzetiségű föderatív politikai struktúra lassú agóniáját, amelynek révén 
megszerezheti a heráti régiót.

Kétségtelen, hogy az afgánok egyre fokozódó Amerika-ellenes érzelmeinek a legfőbb
szítója Irán. Az eltelt hat év során gondosan kiaknázo� minden adandó lehetőséget be-
folyásának és ideológiájának terjesztésére. Annak ellenére, hogy felemelkedő regioná-
lis hatalomnak tekinti magát, Irán puha taktikát alkalmazva, ám annál céltudatosabban
halad politikai céljainak érvényre ju�atásában.83 Egymilliárd dollárral járult hozzá az
afganisztáni újjáépítéshez. Kifinomultan árnyalt stratégiát alkalmaz a politikai eszközök
– rekonstrukció, oktatás, ösztöndíjak, munkalehetőségek, propaganda, jószomszédság,
kereskedelem, beruházások, kölcsönös gazdasági függés, út és vasútépítés, határ menti 
régiók bekapcsolása az iráni energetikai hálózatba, vallás és etnicitás – különféle ele-
meinek optimális összjátékában, nyíltan építi gazdasági és kulturális kapcsolatait, bur-
koltan és diplomáciai eszközökkel is politikai kötődéseit és közben igyekszik, akárcsak 
Irakban, Afganisztánban is nyomást gyakorolni a Karzaí-kormányra, hogy tárgyaló-
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asztalhoz ülhessen az amerikaiakkal, megkerülhetetlen tényező legyen az afganisztáni
rendezésben. Teherán be akarja bizonyítani, hogy Washington nem dönthet egyedül a
térség sorsa felől. Akárcsak Irakban, Afganisztánban és regionális dimenzióban egy-
aránt elkerülhetetlen a dialógus, a megbékélés és a hatalommegosztás.

Iráni állampolgárok tízezrei jö�ek Afganisztánba Iránból visszatelepült afgán me-
nekültként, szavaztak a síita jelöltre Mohaqqeqre az elnökválasztáskor, Irán beju�a�a
ügynökeit a parlamentbe (iráni állampolgárokat is)84 a kormányba, a fegyveres erőkbe, 
politikai pártokat alapíto�. A Teherán és Moszkva segítségével 2007 márciusában létre-
jö� afgán Nemzeti Egységfront fő célja az alkotmány megváltoztatása, a működéskép-
telen föderatív struktúra Afganisztánra erőltetése. 

Ha az ENSZ szankciókat vezet be érvénybe Irán ellen, szomszédja, Afganisztán 
gazdaságilag alá lesz aknázva, és újabb konfliktussal szembesül. Afganisztán Irán és
a Nyugat harcának helye�esítő terepe le�. Az Afganisztánba irányuló iráni export
meghaladja az évi 500 millió dollárt. Az exportkapacitás korlátozása Afganisztánban
munkahelyek elvesztéséhez, az élelmiszer-, építőanyag- és lakásárak drasztikus növe-
kedéséhez vezet. Szankciók esetén mintegy kétezer iráni céget kell bezárni. Ez esetben
az iráni kormány kénytelen lenne kiűzni az Iránban élő afgán munkásokat és menekül-
teket. 2006-ban félmillió, zömmel munkavállalói vízumot állíto� ki afgánoknak. A me-
nekültekkel együ� mintegy másfél millió afgán munkavállaló tevékenykedik Iránban.

2006 szeptemberében az iráni szociális- és munkaügyi miniszter figyelmezte�e a 
munkáltatókat, hogy kemény büntetésnek néznek elébe, ha afgán munkaerőt vesznek
igénybe.85 Az afganisztáni munkanélküliség növekedése igen kedvezőtlenül hat a biz-
tonsági helyzetre. Irán áprilistól kétszázezer menekültet toloncolt vissza Afganisztánba,
humanitárius válságot idézve elő az egyébként is ingatag délnyugati tartományokban,
nyomást gyakorolva a kormányra, az Egyesült Államokra és szövetségeseire. Ennek
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hatására az afgán parlamentben lévő iráni ügynökök keresztülvi�ék a menekültügyi
miniszter, de főleg a Karzaí belső köréhez tartozó külügyminiszter törvénytelen me-
nesztését, amelynek a Legfelsőbb Bíróság nem ado� helyt.

Teherán közvetlen akciókat is foganatosít, hogy még forróbbá tegye a talajt az ame-
rikaiak és szövetségeseik talpa ala�. Az iráni diplomácia hosszú esztendők óta kiépí-
te�e azokat a kapcsolatait, amelyek révén Amerika-ellenes tevékenységet szít. Azok a
kulturális, vallási és politikai intézmények, amelyeket Irán Afganisztánban létesíte�,
az amerikaiak ellen fognak kampányolni, a kormány és a parlament Irán-barát tagjai
pedig a kormány és az amerikaiak ellen lépnek fel, s mindennek következtében tovább
romlik a biztonsági helyzet. A 2006-os karikatúralázadások86 afganisztáni szításában is 
te�en érhető volt az iráni kéz. A 2007 áprilisában alakult Dzsabha-i Mu�ahid-e Millí
(Nemzeti Egységfront) az összes Irán-barát északi hadurat tömöríti, akik Karzaí-kor-
mány egykori és jelenlegi tagjaiból előre megjósolhatóan nemcsak ellenzékbe, de ellen-
ségbe fordulnak. Ezeknek az északi haduraknak a Karzaí-kormány jelenleg is tárcát
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birtokló pastun minisztereivel való rivalizálása az Észak–Dél ellentét87 köntösében a
politikai vetélkedés melle� a nemzetközi drog-kartellek konkurenciája gyanánt írható 
le. A volt ANDP-s politikusok közül köztük találjuk Núrul Haq Ulomí tábornok, je-
lenlegi kandahári képviselőt, akinek révén Teherán 1999-ben a régi karmalista tisztek
segítségével hadsereget szerveze� a tálibok megdöntésére Szultán Alí Uruzgání (jelen-
legi daikundíi kormányzó) vezetésével, valamint a pastun, volt khalqí Szajjíd Moha-
med Gulábzoít, Nadzsíbullah egykori belügyminiszterét. Ez a szövetség emlékeztet az 
egykori Egyesült Iszlám Frontra (Északi Szövetségre), de nemzeti megbékélést sürge
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a tálibokkal és kiegyezést Hekmatjárral, miután ma már mindke�ő legalább annyira
Teherán, mind Iszlámábád helye�esítőjének tekinthető.

Teherán Afganisztánban messze túllép kulturális, vallási és politikai kapcsolati háló-
ja kiépítésén. Akárcsak az iraki síita szélsőségeseket, az idegen megszállók ellen küzdő
afganisztáni felkelőket is támogatja, és mindazokat, akik kiábrándultak a Karzaí-kor-
mányból. Iránnak érdeke, hogy mind nyugati, mind keleti szomszédjánál állandósul-
jon a(z általa ellenőrizhető) káosz, és az ő területén épüljenek meg a kőolaj- és föld-
gázvezetékek, Beludzsisztán területén a Mudzsáhidín-e Khalq és a szekuláris beludzs 
nacionalisták ne leljenek menedéket, és a térségen átvezető kábítószer-kereskedelem 
busás jövedelméből ne a beludzs felkelők, hanem a teheráni héják húzzanak hasznot.
Az afgán menekültek hazatoloncolása összekapcsolódik Szísztán-Beludzsisztán tarto-
mány külföldiek elő� tilos öveze�é nyilvánításával. Ez a térség régóta fede� amerikai
tevékenység színtere. Az amerikai szolgálatok afganisztáni táborokban képezik ki a
Dzsundullah beludzs szervezet harcosait, akik rendszeresen összetűznek az iráni iszlám 
forradalmi gárdistákkal. Vezetőjüknek, Abdul Malik Rigínek azonban nincs  olyan po-
litikai jövőképe, mint a pakisztáni marxista beludzs vezetőknek, A�aullah Mangalnak,
Khaír Mohamed Marrínak vagy akár a vitato�abb, néhai Akbar Bugtínak.88 Rigí al-
káidás kapcsolatokkal rendelkező szunnita radikálisból, Robin Hood reputációjú úton-
állóból le� beludzs nacionalista. Washington az ő támogatásával a beludzs nacionalista 
mozgalom korábbi „kommunista” vezetőit akarja felváltani. 

Teherán az afganisztáni síita közösségek, a hazarák, fárszivánok, qizilbasok hagyo-
mányos támogatója. Az 1980-as években ezt kibővíte�e tádzsik csoportokra, a Rabbání
és Masz'úd és Iszmáíl Khán nevével fémjelze� Dzsamí'át-i Iszlámí szervezetére, majd
más csoportosulásokra is. Később felkarolt minden olyan erőt, amelyik fellépe� a
tálibok ellen. Míg korábban a nem pastun kisebbségek támogatójának szerepében tet-
szelge�, később pastun pártfogoltakra is szert te�, s ma már Afganisztánban „minden
lóra tesz”. Szárnyai alá ve�e Hekmatjárt és a korábban rivális al-Káida több vezetőjét,
akik 2001 végén Iránban leltek menedékre. Hekmatjár már 1996-tól Iránban élt, ahon-
nan 2002-ben tért vissza harcolni Afganisztánba. Mindazok a szomszédos országok, 
amelyek ellenzik a NATO erők afganisztáni jelenlétét, erőszakos etnikai zavargásokat 
igyekeznek kelteni, különösen Irán. 
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Ami a tálib és más afgán felkelőknek ju�ato� iráni, kínai és más gyártmányú fegy-
vereket, robbanószereket illeti, 2007 júniusában R. Nicholas Burns külügyi politikai
államtitkár jelente�e ki első ízben, hogy „cáfolhatatlan bizonyíték”áll rendelkezésre, 
hogy az iráni Forradalmi Gárda látja el fegyverekkel az afgán felkelőket. Ugyanak-
kor McNeil tábornok, az afganisztáni NATO–ISAF-erők főparancsnoka óvatosabban
nyilatkozo�, szerinte nem találtak arra nézve konkrét bizonyítékokat, hogy az iráni
kormány látná el fegyverekkel a tálib felkelőket. Robert M. Gates amerikai védelmi
miniszter azonban kĳelente�e, hogy figyelembe véve a fegyverszállítmányok mennyi-
ségét ami kizárja hogy csempészcsoportok saját üzlete legyen, az iráni kormánynak 
legalább is tudomással kell bírnia róluk. A védelmi miniszter kĳelentésével egy időben
a NATO illetékesei első ízben hozták nyilvánosságra, hogy az iráni fegyveres erők által
használt EFP robbanószert találtak Afganisztánban. Karzaí igyekeze� cáfolniezeket a 
kĳelentéseket, vagy legalábbis enyhíteni az élüket.

Teheráni kormánykörök szerint ezeknek az állításoknak annyi a valóságtartalmuk, 
mint Szaddám Husszein állítólagos tömegpusztító fegyvereinek, s valójában Irán meg-
támadásának előjátéka, akárcsak annak fontolgatása, hogy az iráni Forradalmi Gárda a 
terrorszervezetek amerikai listájára kerülne. Mohamed Alí Dzsa'farí, az iráni Forradal-
mi Gárda újonnan kineveze� parancsnoka szeptember 12-én kĳelente�e: „A Forradal-
mi Gárda beazonosíto�a az ellenfél gyenge pontjait mind Irakban, mind Afganisztán-
ban, és ennek alapján rendezte az ország védelmi képességét. Ha az ellenség kalandor
akcióba bocsátkozik, határozo� lépéseket teszünk, amibe beletörik a foga.”89

Teherán másik hatékony fegyvere a térségben a felekezeti zavargások, síita-szunnita 
ellentétek szítása, nemcsak Irakban, de a pakisztáni-beludzsisztáni Que�ában és az afga-
nisztáni Herátban is. Teherán arcul csapásként élte meg, hogy a 2004-es afgán alkotmány 
a szunnita iszlám hanbalita (legszigorúbb és Afganisztánban a hanafi iskolával szemben
nem is a legelterjedtebb) ágát mondta ki államvallásnak. Ebben a szaúdi-pakisztáni befo-
lyás érvényesülését látja. A vahabi-szalafi ideológiát hosszú távon ellenségének tekinti.

Az Anszár Ul-Iszlám iszlám radikális mozgalmat90 a kurd tálibokat a szekuláris kurd
nacionalista pártok által kormányzo� Észak-Irakba és Afganisztánba segíte�e. Hason
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lóan Kurdisztánban a nyugat-barát kurd pártokat (Barzání, Talabání) az antiiperialista
retorikájú szervezetekkel (a PKK utódjával), illetve az iszlám radikálisokkal (az Anszár 
Ul-Iszlám szervezetével) szeretné felváltani, noha utóbbi révén az al-Káida túlzo�
megerősödésétől is tart.91 Hekmatjár melle� ez a szervezet volt a katalizátor a teheráni
rezsimnek az al-Káidával való taktikai szövetségében.

Teherán a tálibokkal kapcsolatos politikájában 180 fokos fordulatot hajto� végre. E te-
kintetben engedményeket te�, ma már nem ellenzi bevonásukat a hatalomba, ám csakis
olyan nagykoalícióba, amelyben saját támogato�jai is jelentős szerephez jutnak. A rövid
távú taktikai szövetségen túlmenően nem szeretné, hogy ha a külföldi csapatok elhagynák 
Afganisztánt, és visszatérnének a tálibok. Ezért saját politikai alternatívája kidolgozásán 
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és helyzetbe segítésén fáradozik. Teherán érdeke, hogy az újtálibok felkelését Nyugat-Af-
ganisztánban számára ellenőrizhetőbb régiókra kiterjessze. Ghór és Badghísz tádzsik és 
hazara parancsnokai megegyeztek a helmandi tálib felkelőkkel. Iráni ügynökök ma már a
helmandi és kandahári régióban is jelen vannak, akik Beludzsisztánból és a heráti térség-
ből érkeznek. Hekmatjár révén a teheráni stratégák egyre több pastun kapcsolatra tesznek 
szert. Teherán afganisztáni önálló síita fegyveres csoportokat is támogat.

Az iráni hatóságok a kormányból kiábrándult, munka- és perspektíva nélküli egykori 
Északi Szövetség harcosokat képeznek ki Mashad melle�i táborokb
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an Szepáh-i Mohammad

(Mohamed Hadserege) néven, akik vállvetve harcolnak a tálibokkal a nyugat-afganisztáni 
térségben, sőt már a Kabultól északra elterülő (Somálí) területeken is.92 Ma már a felkelők 
Kabultól északra, a Tagab és az Aszaí völgyében is folytatnak hadműveleteket.

Az afganisztáni felkelők iráni fegyverei több forrásból származnak. Az 1990-es évek 
polgárháborújából az Északi Szövetségnek szovjet fegyverzete melle� iráni fegyverei is
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voltak. Az északi parancsnokok titokban eladják felhalmozo� készleteiket a déli felke-
lőknek, kialakíto�ák az észak-déli csempészfolyosót, de a heráti régióból is szereznek
fegyvereket. A kandahári tartományban talált harci eszközök, például a C–14-es plasz-
tik robbanószer, a legújabbak. Kizárólag az iszlám forradalmi gárdisták rendelkezhet-
tek velük. Ugyanilyeneket Irakban is találtak. 

Ennek ellensúlyozására Karzaí és a példátlanul gyenge kormány kénytelen a tárcát 
birtokló pastun tagjainak, a déli pastun drogmaffiának az érdekeit védeni az Irán-ba-
rát konkurens drogbárókkal szemben, és akkor bocsátkozo� tárgyalásba a tálibokkal,
amikor azok ismételten összefogtak az al-Káidával, amelyet már Irán is támogat. 
A Kabulban hivatalosan regisztrált Hezb-i Iszlámí új vezetője Abdul Hádí Arghandivál 
(nemrég még a harcoló Hekmatjár helye�ese) országszerte irodákat nyit. Teherán az
ellenzéki Nemzeti Egységfront támogatásával olyan helyzetet teremte�, hogy annak
ellenében Karzaí az ő másik támogato�jához, a Hezb-i Iszlámíhoz forduljon.

Az amerikai külügyminisztérium Karzaí elnököt a tálibokkal és Hekmatjárral is tár-
gyalásra biztatja, közben iszlámábádi szövetségesei révén igyekszik őket leválasztani
az al-Káidáról. Esetleg az Egyesült Államok Irán elleni akcióihoz kísérli meg semlege
gy j g gy
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síteni az afganisztáni hadszínteret a tálibok hatalomba bevonásával, mielő� síita rivá-
lisukkal való újsütetű taktikai együ�működésük stratégiai szövetséggé válna, vagy az
Egyesült Államok már a kivonulási stratégia lehetséges útjait keresi? Karzaí minden
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képpen összes külső- és belső ellenfelének keresz�üzébe került.
Ha kivonják a külföldi csapatokat Afganisztánból, Teherán felhasználhatja helye�e-

sítő erőit, hogy az ország sorsának eldöntésében meghatározó szerepet játsszanak. Ha
az Egyesült Államok elhatározza, hogy megtámadja az iráni nukleáris létesítményeket, 
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Teherán afganisztáni beavatkozása révén üt vissza. Irán nézőpontjából visszafordítha-
tatlan az a folyamat, amelynek révén nagyobb szerepet készül játszani Afganisztánban 
és nem hagyja, hogy félrelökjék a jövőt illető elhatározásoktól Kabulban. 
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A pakisztáni–afgán kapcsolatok

Pakisztán Afganisztánnal kapcsolatos külpolitikája azon a feltevésen alapul, hogy a
NATO csapatok előbb-utóbb elhagyják az országot, s a magára maradó Karzaí-kor-
mány nem képes a túlélésre.93 Az iszlámábádi afgán politika három pilléren alapul. 
1. Az afgán ügyek iránti szoros érdekeltsége, intervenciói az India általi körülzártság-
tól való félelemből erednek. Pakisztán nem a terrorizmus elleni háború prizmáján ke-
resztül, hanem az Indiával a hatalomért és befolyásért folytato� vetélkedés során saját
sérülékenységének kontextusában tekint Afganisztánra. Mivel háromszor vívo� Kas-
mír birtoklásáért háborút Indiával, az iszlámábádi politika alaptétele, hogy Kabulban
baráti kormány legyen hivatalban .Indiával esetleges katonai konfliktus esetén straté-
giai mentési övezetet szeretne létrehozni Afganisztánban.94 2. Iszlámábád kihasználja, 
hogy a pastun etnolingvisztikai közösség zömét a Durand-szerződés Brit-Indiához jut-
ta�a, és a pastunok többsége a mai Pakisztán területén él. Különböző pastun csopor-
tok támogatása annak az iszlámábádi politikának a része, hogy a pastun és beludzs
nacionalizmus vagy baloldaliság a jobban ellenőrizhető, India-ellenes iszlamistákkal
legyen kioltható. 3. Afganisztán a pakisztáni áruk legnagyobb felvevő piaca, különösen 
1992 óta. Jelenleg a kereskedelmi import 80 százaléka Pakisztánból származik. Ráadá-
sul Pakisztán Afganisztánon keresztül szeretné elérni a közép-ázsiai piacokat. Olyan
kormányt szeretne Kabulban, amely megépíti a Gvadar kikötőjéhez vezető kőolaj- és
földgázvezetékeket.

Az afgán tálibok alkalmas fegyvernek bizonyulnak a barátságtalan kabuli kormá-
nyok ellen. Ezért Iszlámábád inkább megőrizte, mintsem legyőzte őket. Mivel a Karzaí-
kormány erősen Pakisztán-ellenes, Iszlámábádnak szüksége van az afgán tálibokra
mint olyan erőre, amely a következő kormányt alkothatja. Sőt, egy Iszlámábád-barát
tálib típusú kabuli kormány segít Pakisztán északi törzsi vidékein megteremteni a bé-
két, ellentételezi a pastun és beludzs nacionalizmust.95

Miközben a NATO-erők helye�esítő háborúba bonyolódtak olyan harcosok ellen,AA
akik egy szomszéd országból kapják az instrukciókat, a pakisztáni terrorellenes szer-
vek szemet hunynak afele�, hogy mi történik a pastun törzsi sávon az országon belül és
kívül. Pakisztánban a tálibok elleni küzdelem legfőbb akadálya a Dzsamí'át-i Ulema-i
Iszlám (JUI), amely a helyi tálibok felkelését támogatja a törzsi ügynökségeken, ahol
a tálib harcosokat toborozzák és kiképzik. Musarraf elnök a legutóbbi választásokon
ennek a pártnak a keményvonalas vallásos választóira támaszkodo�. Pártja, a PML-Q a
JUI-F-fel és annak vezetőjével, Maulana Fazlur Rahmánnal választási szövetséget alkot.
A JUI-val a megegyezés része volt, hogy a Musarraf-rezsim különbséget te� az al-Káida
és a tálibok közö�, mivel a JUI támogatja a tálibokat. A pastun törzsi ügynökségekkel
ellentétben, Beludzsisztánban éppen a beludzs törzsi ügynökségekbe nem tudja beten-
ni egyik radikális iszlám szervezet sem a lábát. 
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Következésképpen az iszlámábádi vezető körök azt várják, hogy a tálibok mikor lesz-
nek ismét helye�esítő erőik az indiai befolyás visszaszorítására Afganisztánban. Bush
elnök 2006. márciusi afganisztáni, indiai és pakisztáni látogatása során értésre adta, 
hogy másként ítéli meg az indiai atomprogramot, mint a pakisztánit. Ezt egyre élesedő
afgán–pakisztán szóváltás köve�e. Beludzsisztánban a törzsi ügynökségeken naciona-
lista törzsi felkelők fogtak fegyvert a pakisztáni hadsereg ellen, míg ellenlábasaik, az 
iszlám szélsőségesek és újtálibok az egykori brit-beludzsisztáni régióban és a pastun 
törzsi ügynökségeken szabadon szervezkednek, ahol kiirto�ák a szekularizált modern 
nacionalizmus melegágyának tarto� törzsi tanácsokat, és a vazirisztáni törzsi ügynöksé-
gekben „iszlám emirátust” kiálto�ak ki. A pakisztáni hatóságok a korábban szövetségi
irányítású törzsi területeket, vagyis a hét pastun törzsi ügynökséget az Északnyugati 
g p g g

határtartománnyal egyesíte� kormányzás alá vonták. A tálibokat támogató törzsi har-
cosokkal kötö� vazirisztáni megállapodásokat arra szánták, hogy alapjául szolgáljon a
felkelésnek véget vető, és a tálibokat a kabuli kormányzatba bevonó megállapodásnak. 
A dél-vazirisztáni szerződést azonban 2007 tavaszán, az észak-vazirisztánit pedig július-
ban felmondták. Nem vált be a paktumok és dzsirgák brit-indiai politikai ügynöki gya-
korlata. A két ország vezetői közö� egyre durvább pengeváltások bontakoznak ki.96

2006 szeptemberében Bush elnök a protokollban példátlan módon közös ebéden lá�a
vendégül Karzaí és Musarraf elnököket, ahol megállapodtak közös békedzsirga rende-
zésében, ám erre a két ország közö� nem csökkenő feszültség mia� csak 2007. augusz-
tus 9–12-e közö� került sor. Az Egyesült Államok annak elismeréséből indult ki, hogy
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Pakisztán, ellentétben a kabuli kormánnyal, képes befolyást gyakorolni a tálibokra, s
annak érdekében szponzorálta az afganisztáni–pakisztáni közös békedzsirgát, hogy új 
játékosokat vezessen be a játszmába, mielő� a „terrorizmus elleni háború” Afganisztán 
és Pakisztán hadszíntereit egyaránt magában foglaló, új szakaszába lép. Musarraf első 
ízben ismerte el, hogy a tálibok és külföldi iszlamisták a pakisztáni hatóságok szemet 
hunyása nélkül nem járkálhatnának szabadon keresztül-kasul a határokon.97

A dzsirga intézménye ez esetben a határ mindkét oldalán élők képviseletével szé-
lesebb körű dialógus, Afganisztán és Pakisztán közö� konfliktusmegoldás eszköze,
Oroszország és a Sanghaji Együ�működési Szervezet törekvéseit ellentételező kulcs-
mechanizmus Délnyugat-Ázsia konfliktusainak megoldásához. 1893, a Durand-szer
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ződés óta első ízben került sor összpastun, sőt még ennél is szélesebb körű tanácsko-
zásra, hogy a dzsirga tradicionális intézményének felhasználásával intézményesíte�
együ�működés jöjjön létre a két ország közösségei közö�. A 700 küldö� közül az afgán
350 közö� különböző nemzetiségek és nők is képviselte�ék magukat, míg a pakisz-
táni delegáció az Északnyugati határtartomány, Beludzsisztán és a hét pastun törzsi 
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ügynökség pastun törzsi vezetőiből állt. A Washington által finanszírozo� tanácskozás
célja szélesebb körű regionális megoldás a pastun területek problémáira, ahol a tálibok 
hadműveleteiket végzik. Következésképp Washington részvételre bizta�a a korábban
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marginalizált szekularizált nacionalista pastun pártok, a Mahmud Khán Acakzaí ve-
ze�e Pakhunkhva Millí Avámí Párt és az Aszfandĳár Valí Khán szenátor által vezete�
Avámí Nemzeti Párt (Awami Milli Party) képviselőit, akik Pakhtunkhva Nemzeti De-
mokratikus Szövetség néven választási szövetséget hoztak létre, de az felbomlo�. Míg
az előbbi bojko�álja a 2008-as választásokat, az utóbbi megmére�eti magát. Washing-
ton végre megérte�e, hogy az iszlamisták természetes ellenfelei a szekuláris pastun
nacionalisták, akiknek bázisa a hagyományos törzsi intézményekben van, amelyek a
pakisztáni madraszák több évtizedes radikalizálódása következtében lerombolódnak. 
A pakisztáni hatóságok, az indiai befolyás visszaszorítására, támoga�ák a szélsőséges
iszlám mozgalmakat, hogy lenullázzák a tradicionális pastun pártokat, vezetőiket.
A pastun és beludzs törzsi struktúrák meggyengítése mind Afganisztánban, mind Pa-
kisztánban hossztávú, súlyos következményekkel jár. Ezek enyhítésére Afganisztán-
ban újra etnikai egyensúlyt kell biztosítani a közigazgatásban, meg kell szűntetni a
pastunok kormányzati alulreprezentáltságát, a biztonsági erőkben az északi túlsúly
helye� újra biztosítani kell a pastunok hangsúlyos jelenlétét és újra fel kell fegyverezni
a törzsi milíciákat, integrálva őket a határőrség struktúrájába (akiknek lefegyverzése a
Nadzsíbullah-rezsimtől a Rabbání-kormányon át a Karzaí-kormány DDR programjáig
több fázisban történt). Ráadásul mindkét országban a szövetséges légicsapások és a
pakisztáni hadsereg támadásai pastunok lakta területeket érinte�ek, igen nagy számú
polgári áldoza�al. Mindezek következtében az iszlamisták, bár a nacionalizmus ellen-
lábasai, (csak törzsi és vallási tudatszintig juto�ak, de a nemzeti szintig nem) a pastun
etnicizmus tényleges, és a pastun nacionalizmus politikai látszatmonopóliumához ju-
to�ak.

A békedzsirga hatpontos határozatot hozo�, ötvenfős bizo�ságot hozo� létre a tálibok,
illetve az afgán ellenzék egyéb elemeivel való tárgyalásokra, és a kábítószer-kereskede-
lem, valamint a terrorizmus elleni harcra. Ilyen köteleze�ségvállalás 2001. szeptember 
11-e óta nem hangzo� el pastun vezetők részéről. A tálibokkal folytato� tárgyalások-
nak az első fordulója Que�ában titokban lezajlo�.98 A következő forduló Pesávarban
lesz. A tárgyalások célja helyi, majd országos békekötés és a tálibok bevonása valami-
lyen formában a kormányba vagy legalábbis a helyi közigazgatásba. A Hezb-i Iszlámí 
Arghandivál-csoportja feltétel nélkül, Hekmatjár pedig a külföldi csapatok kivonásának 
feltételével ugyancsak támogatásáról biztosíto�a a békedzsirgákat. Musarraf elnök, aki a
békedzsirga kezdetére, augusztus 9-re még rendkívüli állapotot akart kihirdetni,99 részt 
ve� a tanácskozás utolsó napján, országa minden belpolitikai problémája ellenére az
afgán válság és a nemzetközi terrorizmus elleni harcban nélkülözhetetlen szövetséges
gyanánt növelve személyes ázsióját. Első ízben ezen a tanácskozáson ismerte el, hogy az 
iszlám szélsőségesek és az afgán tálibok Pakisztánból kapnak támogatást.

A dzsirga megrendezése a nyugati szövetségesek részéről annak elismerését jelentet-
te, hogy az afgán probléma csak Pakisztán hosszú távú nemzeti érdekeinek figyelembe
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vételével lehetséges. A nyugati hatalmak nyomást gyakorolnak a Karzaí-kormányra,
hogy ismerje el államhatárként a Durand-vonalat. A dzsirga határozata az afgán–pa-
kisztáni határ biztonságának és stabilitásának megerősítésére a Durand-vonal sértet-
lenségének összpastun kvázi elismerésével egyenértékű.

Ma már világos, hogy az afganisztáni probléma megoldása katonai eszközökkel nem
lehetséges. Az afgánok közö�i megegyezés a tartós béke szükséges előfeltétele.A pastun
törzsi struktúrák helyreállítása (az 1980-as években kezdődö� radikalizáció elő�i ál-
lapotokhoz való visszatérés), valamint a pakisztáni törzsi területek talibanizációjának 
visszafordítása csak a tálibok az afganisztáni hatalmi struktúrákba történő rehabilitá-
ciója révén lehetséges.

A dzsirga számos tagja kifejezésre ju�a�a, hogy támogatja a tálibok felhívását, hogy
vonuljanak ki a külföldi csapatok Afganisztánból, helyüket iszlám országok katonái ve-
gyék át. Ez a színfalak mögül Iszlámábád sugallata. 2007. április 8-án a londoni Daily
Telegraph arról tudósíto�, miszerint Iszlámábád sürge�e a briteket és az amerikaiakat,
hogy mielőbb távozzanak Afganisztánból. Egy nappal a Telegraph tudósítása elő� jelen-
te�e ki Kaszurí akkori pakisztáni külügyminiszter, hogy a NATO-nak tárgyalnia kell a
tálib vezetőkkel. „Nagy-Britanniának történelmi tapasztalata okán tudnia kell, hogy a 
tisztán katonai megközelítés mennyire korlátozo� lehetőségekkel bír Afganisztánban”
– jelente�e ki.100 Iszlámábád úgy véli, a nyugati katonai jelenlét ősellensége, India po-
zícióinak megerősödéséhez vezete� Kabulban. A békedzsirga felhívása, hogy a NATO
csapatokat váltsák fel iszlám országok katonái, a Sanghaji Együ�működési Szervezet au-
gusztus 16-i biskeki nyilatkozatára és 2005-ös asztanai felhívására is reflektált, amelyek az
afganisztáni amerikai és NATO katonai jelenlét határidejének megszabását követelték.

Az intraafgán, intrapastun és afgán–pakisztáni dialógus időzítése olyan időszakra 
esik, amikor Pakisztán történelmének legválságosabb időszakát éli. A pakisztáni ál-
lam destabilizációja kiszélesíti az al-Káida támogatási bázisát a tálibok körében, akik
akcióikkal igyekeznek befolyásolni a pakisztáni választásokat. A 2007. október 18-án 
Benazir Bhu�o ellen Karacsíban, 168 életet kioltó merénylet, a Szvát völgyében a pa-
kisztáni fegyveres erők ellen indíto� tálib offenzíva, az Északnyugati határtartomány
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politikai ügyek minisztere Amir Muqam pesávari házánál végrehajto� támadás és a
hat parlamenti képviselő és 75 gyermek életét kioltó 2007. november 6-i baghláni rob-
bantás mind ennek a befolyásolási szándéknak az elemei.101 Az eredetileg 2008. január
8-ára terveze� választások legfőbb esélyese, Benazir Bhu�o a halála elő� két órával
tanácskozo� az Iszlámábádban tartózkodó Karzaí afgán elnökkel. Az amerikai hírszer-
zés a törzsi ügynökségeken folyó katonai műveleteinek védelmére hiába erősíti meg 
azt a dezinformációt, hogy az újsütetű egyesíte� tálib mozgalom vezetője öle�e meg
2007. december 27-én Benazir Bhu�ót, az ellenzéki politikus gyilkosai azok körében
keresendők, akik a Bhu�o család több tagját elte�ék már láb alól, és akik Musarraf elnö-
köt nem demokratikusan választo� civil kormányza�al, legfeljebb egy másik katonára
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– uniformisban vagy akár civilben – cserélnék fel, aki valójában nagyobb engedmé-
nyeket tenne az iszlamistáknak, és nem engedne amerikai speciális egységeket a törzsi
ügynökségek területére. A kivitelezés leginkább a pakisztáni titkosszolgálatok, az ISI 
által szponzorált, az al-Káidához is kötődő, felekezeti zavargásokat kiváltó és a síitákat 
különös figyelemmel gyilkoló pandzsábi Laskar-i Dzsangví szervezetnek tulajdonít-
ható.102 Afganisztán sorsának alakulása igen nagy mértékben Pakisztán politikai jö-
vőjének alakulásától függ. Amennyiben Pakisztánban demokratikusan választo� civil
kormányzat alakulna, a tálib hadműveletek támogato�sága csökkenne. Ennek azonban
csekély az esélye. Ha Pakisztánban a dezintegrációs folyamatok felgyorsulnak, az ame-
rikai–iráni feszültség eszkalálódik, mind Irakban, mind Afganisztánban a háború új
intenzitást nyer. 

Iszlámábád kétségtelenül kulcsfontosságú, ám korántsem az egyetlen játékos a
térségben. A beludzsisztáni helyzet különösen válságos le� Irán atomprogramjának
terítékre kerülésével. A NATO főtitkárának 2007. májusi és a koalíciós erők amerikai 
parancsnokának júniusi iszlámábádi látogatása is azt a célt szolgálta, hogy rávegyék a
pakisztáni vezetést, szüntesse meg a terroristák átjárását az afgán határon. A NATO és
a koalíciós erők logisztikájának zöme Pakisztánon át jut el Afganisztánba.

A tálibok fele� aratandó stratégiai győzelem érdekében, a nyugati hatalmaknak
mindenekelő� erősebb nyomást kell gyakorolniuk Iszlámábádra, beleértve az összes
katonai és gazdasági segély felfüggesztését mindaddig, amíg meg nem semmisíti a
tálibok pakisztáni bázisú parancsnoki struktúráit.

A Bush-kormányzat korábbi elemzéseivel ellentétben kĳelente�e, hogy a nemzet-
közi terrorizmus központja Pakisztánban, az afgán–pakisztáni határon van, ami nagy
veszély a világbékére és biztonságra nézve. Valójában nem Afganisztán, hanem Pa-
kisztán mint önálló állam túlélése a térségben a tét. Ehhez képest másodlagos a tálibok
legyőzése.

Teherán és Iszlámábád, a hajdani regionális vetélytársak közös érdekeik mentén 
koordinálják tevékenységüket.103 Intenzifikált iráni–pakisztáni–afgán konzultációk
folynak. Irán és Pakisztán Iszlámábád összehangolta azon akcióját is, hogy az afgán
menekültek hazazavarásával gyakorolnak nyomást Karzaíra és az amerikaiakra.
Mo�aki iráni külügyminiszter május közepén Iszlámábádba látogato�, Musarraf el-
nök bizalmasát Seikh Rasíd vasútügyi minisztert május közepén Teheránban maga
Ahmadinezsád elnök fogadta. 

A NATO számára szakítópróba az afganisztáni szerepvállalás. Az Egyesült Államok 
g

pedig elveszíti konfliktusmegoldási monopóliumát Afganisztánban. A regionális ha-
talmak ellenzik a NATO jelenlétét. Afganisztán szomszédai közül az iszlamistáknak
te� kényszerengedményei ellenére az iszlámábádi kormány az egyetlen egyértelműen
nyugati szövetséges. Bármennyire nagy legyen a belpolitikai zűrzavar Pakisztánban,
Washington óvakodik bármilyen rezsimváltozástól.
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Összegzés

Mindazok az elképzelések, amelyek Afganisztán demokratizálódásához vagy akárcsak 
stabilizálódásához fűződtek, illúziónak bizonyultak. Afganisztán még igen sokáig nem 
lesz képes normális államként működni, ahol sem a közeljövőben, sem hosszabb távon
a helyzet számo�evő javulása nem várható, ám rohamos romlása könnyen lehetséges.
Az ország sorsa még sokáig külső tényezőkön múlik.

Az afgán állam újra lefelé tartó spirálban sodródik, ahonnan sem a hagyományos 
fejlesztéssel és segélyezés, sem katonai támogatás révén nem képes feltápászkodni.
Csakis a helyi társadalmi struktúrák és a politikai intézményrendszer megértésével, 
a helyi szövetségesek megválasztásának alaposabb átgondolásával, a tradicionális in-
tézményekre való támaszkodással lehet a kedvezőbb belső folyamatok ösztönzésével
ezt a folyamatot kívülről némiképp mérsékelni. A társadalmi struktúrák, a politikai
intézményrendszer, a központi hatalom, a kormányzás támogatása, a központi hata-
lom és a helyi tradicionális kisközösségek interaktív kapcsolatának helyreállítása az 
a tévékenységi kör, ahol a nemzetközi közösség valóban használhat. Ez a fokozatos 
stabilizáció legalább fél évszázados folyamat.

Nemzetközi téren alapvető kérdés, hogy az Egyesült Államok mikor és milyen feltéte
y

-
lekkel, milyen fokú tekintélyveszteséggel tud kihátrálni az iraki kalandból? Hogyan ala-
kulnak az iráni–nyugati kapcsolatok? Mi lesz Pakisztán sorsa? Hogyan hat a régióra egy
esetleges indiai–pakisztáni közeledés? Felértékeli-e Afganisztánt, mint a közép- és dél-
ázsiai régiót összekötő energetikai folyosót, vagy a leértékelődéséhez vezet? Milyen sors 
vár Afganisztánra, ha Pakisztán a káosz és szétesés szélére sodródik? Oroszország együ�
nem működése vagy obstrukciója mennyiben rontja a NATO afganisztáni pozícióit?

Ami mindezek politikai és katonai következményeit jelenti, megállítható-e Afga-
nisztánban az országot a káoszba sodró spirál vagy ismét elvész a nemzetközi közös-
ség számára? A legrosszabb forgatókönyv szerint az ismét erősödő etnikai feszültsé-
gek fegyveres konfliktusba torkollnak. Az első forgatókönyv azon a feltevésen alapul,
hogy a NATO–ISAF-erők nem képesek megbirkózni a felkelés terjedő spiráljával. 
Veszteségeik elérik azt a szintet, amely már elviselhetetlen a hazai döntéshozóknak, és 
több parlament újragondolja országa afganisztáni jelenlétét. Az északon is egyre gya-
koribb támadások hatására a közvélemény a német csapatok visszavonását követeli
északról, míg Hollandia és Kanada alacsonyabb szintre redukálják tevékenységüket. 
A parlamentek a harci tevékenységek tilalmát követelik, egyes pártok már felvetik a 
teljes csapatkivonást is. A csapásmérő erők hiánya Nagy-Britanniát és az Egyesült Álla
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mokat arra készteti, hogy katonák ezreit csoportosítsák át Irakból, de a harcképtelenség 
és a túlterjeszkedés rontja a fegyveres erők hatékonyságát. A britek pedig kénytelenek 
feleleveníteni a gyarmati idők sokat vitato� politikai ügynöki gyakorlatot, ahogy leg-
utóbb Músza Qalában történt.
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A második forgatókönyv azon a feltételezésen alapul, hogy az iraki stílusú terro-
ristataktikák egész Afganisztánban elterjednek. Öngyilkos merénylők kimeríthetet-
len utánpótlása válogatás nélkül támad nyilvános helyeket, katonai erőket, állami 
intézményeket. Az út széli bombák hatékonysága nő, a felkelők föld–levegő rakéták-
kal lelőnek NATO Chinook helikoptereket. Országszerte rendszeressé válnak az em-
berrablások, és a szabad mozgást országszerte korlátozzák. A NATO-t fokozatosan 
kimeríti a felkelőknek ez a modus operandĳa, csapatai alig mozdulnak ki bázisaikról,
járőrkapacitásuk és harcérintkezési szándékuk erősen korlátozo�. E szerint a forgató-
könyv szerint végül radiológiai fegyvereket vetnek be Afganisztánban a NATO-erők
ellen, ez országszerte aszimmetrikus hadviseléshez, végül a szövetség összeomlásá-
hoz vezet.

A harmadik forgatókönyv abból indul ki, hogy a felkelők taktikai egysége felbomlik, 
felújítják régi ellentéteiket, és az ország az 1990-es évekhez hasonlóan teljes polgár-
háborús káoszba süllyed a nemzetközi közösség figyelmének elfordulásával. Pakisz-
tánban a végrehajtó hatalom változása elkerülhetetlen. A legrosszabb lehetőség, hogy
egy új vezető annak érdekében, hogy konszolidálja hatalmát, engedményeket tesz a
tálibbarát elemeknek. E legkevésbé kedvező forgatókönyv szerint az ország ismét etni-
kai konfliktusokba sodródik, etnikai törésvonalak mentén fragmentálódik, a területén
pedig nemzetközi bűnözői szindikátusok tartják fenn a káoszt (esetleg még később a
rendet, érdekeiknek megfelelően).

 Ez a forgatókönyv a 2007. november 6-i baghláni merényleten alapul, amelynek 
célpontja ismert északi, síita vezető volt, és a Hezb-i Iszlámí vállalt érte felelősséget. 
A baghláni merénylet e feltevés szerint annak is jele, hogy a tálibok és a Hekmatjár-féle
Hezb-i Iszlámí még mindig főleg pastun érdekeltség Afganisztánban, és teljes kiterje-
désű polgárháborúra készül mostani taktikai szövetségese, de stratégiai ellenfele, az
Északi Szövetség (főleg tádzsik érdekeltség) csapatainak hadba hívására a Karzaí-kor
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mány és az alkotmány megdöntése vége�. Felújul a tádzsik–pastun etnikai konfliktus,
mobilizálják a régi hadurak seregeit, etnikai csoportok célzo� gyilkosságokat hajtanak
végre, a tálibok és a Hezb-i Iszlámí egységei északon is hadba lépnek régi sérelmeik
megtorlására, a tálib tevékenység kiterjed Farah, Herát, Fariáb és Kapisza térségébe.
A felkelők dzsihádot hirdetnek a NATO–ISAF-erők ellen, régi erődjeikbe visszatérnek 
a külföldi harcosok, ismét működnek a kiképzőtáborok, délen és keleten újra meg-
figyelhető lesz a külföldi jelenlét, több tartományban tálib uralom létesül, ad-hoc sarí'át 
bíróságok alakulnak szélsőséges vallási interpretációkkal, nyilvános kivégzésekkel, be-
zárják a lányiskolákat, a mozgalom feléleszti civil gyökereit, beágyazo�ságát, az afgán
fegyveres erők egységei átállnak a felkelőkhöz, támadások indulnak a síita közösség 
ellen, a határon romlik a biztonsági helyzet a törzsi ügynökségeken, állandósulnak a
támadások a pakisztáni hadsereg ellen az Északnyugati határtartományban és a törzsi 
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területeken. 
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2007. november 3-án Musarraf elnök rendkívüli állapotot hirdete� ki, felfüggeszte�e
az alkotmányt, és csak erős nemzetközi nyomásra oldo�a fel és írta ki 2008. január 8-ra
a választásokat. A választások elodázása ezután nem a rendkívüli állapot bevezetése, 
hanem az iszlám szélsőségesek által meggyilkolt ellenzéki politikusok mia� történt:
2007. december 27-én merénylet áldozata le� Benazir Bhu�o, és a tanulmány zárásakor
az sem biztos, hogy február 18-án megtartják a választásokat. Lehet hogy más ellenzéki
politikust is meggyilkolnak, esetlek megdöntik Musarraf elnök hatalmát, és egy ke-
vésbé ismert katonai vezető vagy a katonák civil bábja kerül hatalomra Pakisztánban. 
Ebben az esetben a hadsereget kivonják az Északnyugati határtartományból, engedmé
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nyeket tesznek a helyi iszlamistáknak, és erősödik a pakisztáni hadsereg iszlámizációja.
A haderő egyes elemei már most is támogatják az al-Káida ideológiáját és taktikáját, a
tálibbarát erőknek lehetővé teszik, hogy részt vegyenek a következő választásokon. 
Míg az Egyesült Államok és a NATO-tagországok vezetői arról vitatkoznak, hogy a 
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teljes kiterjedésű polgárháború mikor következik be Afganisztánban és Pakisztánban, 
sokan úgy tartják, hogy e folyamat már megkezdődö�.

Politikai téren leginkább a következő lehetőségekkel számolhatunk.
A Karzaí-kormány vagy utóda (Asraf Ghání Ahmadzaí, Alí Ahmad Dzsalálí vagy 

az amerikaiak által visszacsábíto� Musztafa Záhir vezetésével) a leggyengébb lánc-
szem kiesésével fennmaradhat. A változás létrejöhet békésen politikai mesterkedések-
kel vagy viszonylag békésen palotapuccs révén.104 Washington ilyen megoldást keres.
Iszlámábád a legjobban ezt a variánst szeretné, ha ehhez a tálibok és a Hezb-i Iszlámí 
Hekmatjárral vagy Hekmatjár nélkül is csatlakoznának.

A Karzaí-kormány teljes bukása is lehetséges politikai (parlamenti) eszközökkel 
vagy a fővárosban a 2006. május 29-i zavargásokhoz hasonló felkelés révén. Utóbbi
bármikor kitörhet, és könnyen a külföldiek ellen fordulhat.105 A szövetséges erők ka-
tonailag képesek leverni a felkelést, ám a következményeit politikailag kezelni annál 
kevésbé. Ez szakítást idézhet elő a NATO és az amerikaiak, az amerikaiak és az EU
közö�, valamint a NATO-n belül. Ezt a tálibok és régi-új bajtársaik, az afgán hadurak
szövetsége vinné végbe, az utcai mészárlást pedig inkább Baccse Szaqao örökösei és 
más, teheráni támogato�ságú csoportok. Ha az afgán hadurak a Nemzeti Egységfront
színeiben lépnek e szövetségbe, hamarosan durván kiszorítják a régi marxistákat, mi-
után a puccsban felhasználták katonai tapasztalataikat. Teheránnak ez a változat lenne 
a leginkább kedvére való. 

Oroszországnak és Indiának az lenne a legkedvezőbb, ha a Nemzeti Egységfront, az
északi hadurak a régi marxistákkal alakítanának kormányt, ahol Qánúní lenne az állam-
fő és Dosztum a védelmi miniszter. Ez a megoldás sem Pekingnek, sem Teheránnak nem 
lenne ellenére. Ennek az afgán kormánynak romlanának kapcsolatai az amerikaiakkal,
távozásra késztetné a NATO-t, de konszolidálná viszonyát Oroszországgal, és rendeze�
kapcsolatban maradna az Európai Unióval. Iszlámábádnak ez kevésbé lenne ínyére.106
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Létrejöhet a legszélesebb koalíció a tálibok, Hekmatjár és a Nemzeti Egységfront 
bevonásával. Elképzelhető a tálib mozgalom megosztása az al-Káida kontra pakisztáni 
hatalmi körök törésvonal, nem pedig a mérsékelt tálibok kontra kemény mag mentén.

A katonai jövőkép egyöntetűbb. Ma már világos, hogy ez a háború nem megnyer-
hető. A NATO számára elkerülhetetlen a konfliktus „irakizációja,” a Karzai-kormány 
(vagy bármilyen afgán kormány) számára pedig a válság „szovjetizációja”. Minden-
képpen bekövetkezik a NATO presztízsvesztesége. Mindazonáltal a Nyugat-barát
kormány feltehetően nem katonailag, hanem népfelkelés vagy palotapuccs révén bu-
kik majd meg, ahogyan ezt a tanulságot már az előző afgán kormányok, különösen a
Nadzsíbullah-rezsim sorsából levonha�uk.

A legkevésbé kedvező forgatókönyv szerint az ország ismét etnikai törésvonalak 
mentén fragmentálódik, etnikai konfliktusokba sodródik, ahol később nemzetközi bű-
nözői szindikátusok tartják fenn a káoszt (esetleg még később a rendet, érdekeiknek
megfelelően).

Arra a kérdésre, hogy fenntarthatjuk-e ilyen kontextusban és perspektívában afga-
nisztáni elköteleze�ségünket vagy egyáltalán érdemes-e gazdaságilag és politikailag
ebben az instabil övezetben bármilyen befektetést eszközölnünk, a fentiek ellenére
mégis igennel kell válaszolnunk. Elköteleze�ségünket a realitások tekintetbevételével 
saját biztonságunk, a nemzetközi terrorizmus, a proliferáció, a kábítószer-kereskede-
lem és a nemzetközi szerveze� bűnözés megakadályozása vége� a lehető leghosszabb
ideig fenntartható mértékben továbbra is fenn kell tartanunk.

Jegyzetek
1 Az afgán baloldal etnikailag és szociálisan ke�ős eredete állandó vetélkedés, frakcióharcok forrása

volt, amit külső erők igyekeztek kihasználni, végül ez idézte elő a Nadzsíbullah-rezsim bukását, 
nem a szovjet katonai segélyek leállítása vagy a mudzsáhídok sikerei.

2 Nézetünk szerint nem polgárháború, hiszen a lakosság aktívan nem harcolt, csak szenvedő alanya
volt a mudzsáhíd milíciák háborújának.

3 Amikor a helyi milíciák harca a regionális hatalmi érdekeknek megfelelően táborokba, frontokba
rendeződik, ahol a külföldi hatalmak helye� harcukat a helyi erők vívják.

4 Eredetileg udvar, udvari kihallgatás. A mai afgán politikai gyakorlatban a legkisebb vezető is egy-
szerre fogadja a hozzá folyamodókat, így a klientúra egymással is kapcsolatot ápol az ügyintézés
közben.

5 Törzsi vagy faluközösségi tanács.
6 Nem arról van szó az egyezmény első függelékében, hogy a különböző afgán fegyveres csapatok

demilitarizálják Kabult, hanem hogy be sem vonulnak, hiszen a tálib erők 2001. november 12-én 
éjjel teljes mértékben önként elhagyták az afgán fővárost, ahol más afgán csapatok a tálibok uralma 
ala� nem tartózkodtak. A függelék szövegének megfogalmazása szerint „A nemzetközi közösség
által az ENSZ irányításával kĳelölendő nemzetközi erők tartják fenn a demilitarizált városban a ren-
det.” Akkor még kéksisakos, klasszikus békefenntartó misszióra történt a nem túl világos utalás.
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7 Ezt kiegészíte�e 2003-ban Berlinben a biztonsági erők reformjáról szóló megállapodás. Ennek ér-
telmében négy év ala� 70 ezer fős afgán nemzeti hadsereg felállítására került volna sor amerikai
felügyele�el, 35 ezer fős rendőrség kiképzésére német irányítással, a kábítószer elleni küzdelem
megszervezésére brit vezetéssel, az igazságügyi szektor körülhatárolatlan reformjáról olasz kez-
deményezéssel. (Ekkor még nem körvonalazódo� az államforma, s benne az iszlám és a világi
törvénykezés szerepe, a bírói és ügyészi struktúra, mindmáig nincsenek büntető és polgári törvény-
könyvek). A DDR programért a helyi viszonyokat az amerikaiakhoz hasonlóan kevésbé ismerő Ja-
pán viselte a felelősséget. A legnagyobb kudarc ez a reformcsomag volt. A DDR óriási visszaélésén
kívül (amelynek valós célja a fegyveres erőkben „a kommunista elemektől való tisztogatás”) teljes
egészében papíron maradt. Lefegyvereztek azonban olyan szekuláris törzsi milíciákat, a törzsi ha-
tárőrség maradványát, amelyik sikeresen felve�e volna a harcot az al-Káidával szemben. 2006-ban
DIAG néven új program indult az illegális fegyveres csoportok lefegyverezésére.

8 A2004. júniusi isztambuli konferencia döntö� arról, hogy az atlanti szövetség átveszi a már meglévőA
tartományi újjáépítési csoportokat az északi tartományokban a koalíciós erőktől, Mazár-i Sarí�en
a britek ve�ék át az amerikaiaktól, Maimanában a norvégek a britektől, Baghlán tartományban a
hollandok, Kunduzban és Badakhsánban a németek létesíte�ek PRT-t.

9 Mazár-i Sarí�en már o� voltak az amerikaiak, és Maimanában a britek helyezkedtek el. A baghláni
Pul-i Khumríban a hollandok, a badakhsáni Fáizábádban a németek létesíte�ek PRT-t.

10  Helyükre a svédek kerültek.
11 A magyar PRT hivatalosan 2006. október 1-jén kezdte meg működését Baghlán tartományban, ahol 

a legveszélyesebb etnikai milíciák működnek. A választások során háborús bűnökért és fegyveres 
csoportokhoz kötődés Baghlán tartományban volt a legtöbb kizárás. A tartományban az iszmáilita 
milíciától a dzsamí'áti andarábi milícia ve�e át az uralmat a legveszélyesebb tömeggyilkos, Dídár
parancsnok vezetésével. Ezek az etnikai szervezetek nyíltan kihívást intéznek a Karzaí-kormány 
ellen. A tartomány pacifikálása sem katonai, sem klasszikus fejlesztés révén nem lehetséges, kizá-
rólag politikai stabilizációs eszközökkel, a centripetális erők egymás általi semlegesítésével, okos
taktikával, a politikai intézményrendszert erősítő projektek révén. A humanitárius tér katonai meg-
szállása kockázatos, ám politikai kitöltése kívánatos. A hagyományos jótékonysági, főleg egyházi 
segélyszervezetek térítési szándékai és a helyi politikai viszonyokban járatlansága a helyi hatalmi
harcok keresz�üzébe sodorhatja, vagy a helyi hadurak kétes céljainak játékszeréül degradálhat-
ja őket. 2007. november 6-án Baghlán tartományban a Baghlán-i Dzsadíd-i cukorgyár avatásakor 
a parlament gazdasági bizo�sága volt a célpontja az ország történelmének legnagyobb szabású 
öngyilkos merényletének, ahol hat országgyűlési képviselő, 75 kivezényelt iskolás gyermek, hét
pedagógus, öt rendőr és a merénylő veszte�e életét, több képviselő és mintegy száz gyermek meg-
sebesült.

12 Egy évig az OEF-től automatikusan átve�ék a PRT-ket. A tisztán pastun lakosságú, békés Logar
tartományban, ahol urániumbányászat folyik, a csehek létesítenek PRT-t a 2007. augusztus 26-i 
határozat alapján.

13 A 2006. május 29-i kabuli zavargásokat is az válto�a ki, hogy karambolozó amerikai katonák a
tömegbe lő�ek. 2007. március 4-én Dzsalálábádban amerikai katonák egy öngyilkos merénylet
folytatásaként megtorló akciót folyta�ak a lakosság ellen. 2007. június 29-én Nangarhár tartomány
Khugiání térségében 85 éves ember és unokája is áldozatul ese� a szövetségi erők bombázásának.
Forrás: az ISAF 2007. július 2-i sajtótájékoztatója.

14 A szovjetek elleni harc során megszerveze� katonai-politikai szervezetek. A DDR program a biz-
tonsági szektor 2003-as biztonsági reformcsomagjának része volt japán irányítással. (Disarmement,
Demobilization and Reintegration) A hadurak régi fegyvereik leadására, a harcosok élet beindítási
segélyeiből és a leado� fegyverekért kapo� pénzből új, működő fegyvereket ve�ek. A hadurak
milíciái helye� leszerelt 45 ezer fő zömmel a szocialista országokban tanultakból áll. A statisztikák
szerint 60 ezer önkéntes jelentkezőt szereltek le, ám a fegyveres erők leépítése nem önkéntes alapon 
történt. A régi szakemberek leszerelése révén a családtagokkal együ� mintegy 250 ezer, kezdetben
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feltétlen támogatótól foszto�ák meg a Karzaí-kormányt. A régi tisztek időnként tüntetnek a fővá-
rosban. Ugyanakkor a különféle informális milíciákba a DDR tőkéből új belépők száma 115 ezer. 
A program folytatása 2006-tól az illegális milíciák lefegyverzését célzó DIAG program. A törzsi
határőrség azonban nem azonos előbbivel. A pastun törzseknek Abdurrahmán emír idejéből (1883-
tól) szerződésük van a központi kormánnyal saját kötelékeikben fenntartani a rendet és ellátni a 
határvédelmi feladatokat (arbakaí rendszer).

15 Kandahári Popalzaí törzsfő. Az indiai Simlában nemzetközi kapcsolatok szakon diplomázo�,
majd Szibghatullah Mudzsaddedí királypárti mudzsáhíd vezető titkára. 1992-ben Mudzsaddedí és
Rabbání kormányának külügyminiszter-helye�ese. Fahím tábornok titkosszolgálata letartóztatja.
Később az Egyesült Államokba távozik. O� a Halliburton–Cheney-érdekeltségű, a türkmenisztáni
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földgázt afgán területen Karacsí kikötőjébe vivő vezeték megépítésének gigantikus tervét dédelge-
tő UNOCAL olajkonszern tanácsadója. Kezdetben a tálibok támogatója.L

16 J. Ingalls: The US and the Afghan Loya Jirga: A Victory for the Puppet Masters. Z Magazine,
September 2002.

17 2007 áprilisában ennek ellenére ezt te�e az iráni menekültválság kapcsán a menekültügyi és Rangin 
Dádfar Szpanta külügyminiszterrel. A parlament döntését alkotmányellenesnek és semmisnek
nyilváníto�a a Legfelsőbb Bíróság. A parlament bizalmi szavazása a kormány tagjai ellen iráni
gyakorlat. A kormánytól független bizo�ságokat, az emberjogi és a választási bizo�ságokat nem
szavazhatja le a parlament. Csak kinevezőjüknek, az elnöknek felelősek.

18 Pastunok, tádzsikok, hazarák, üzbégek, türkmének, beludzsok, pasaiak, pamíri népek, arabok, kir-
gizek, kizilbasok, brahuík, gudzsárok. 

19 Nazif Shahrani: „The State and the Future of Local Self-Governance in Afghanistan: A Peaceful
Strategy for Structural Resolution”. Critique and Vision. An Afghan Journal of Culture, Politics, History
No. 7–8. (Spring, Autumn) 1998. 7–64. o.

20 Ahogy Nazíf Sahrání állítja. Nazif Shahrani: „State Building and Society in Retrospect.” In: The
Cultural Basis of Afghan Nationalism (szerk. Edwan W. Anderson–Nancy Hatch Dupree). Lon-
don–New York: Pinter Publishers, 1990. 41–49. o.

21 A kulturális és a felsőoktatási tárca is baloldaliak, a parcsamí Haníf Athmar és a maoista Azam 
Dádfár, a pénzügyi, a gazdasági és az egészségügyi tárcák az Egyesült Államokban tanult király
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párti kvalifikált pastun nacionalisták kezében vannak, akiknek azonban nincs erejük fellépni a
mudzsáhídként a tárcájukhoz helyeze� nem szakemberekkel szemben. Minden tárcánál dúl a harc
a régi szakemberek és a mudzsáhídok közö� vagy etnikai alapon, és ez megbénítja a munkát. Ezért
Dzsalálí 2005 októberében lemondo�, helyét a belügyi tárca élén ismét egy északi harcos, Zarar
Muqbil foglalta el.

22 A kormány tagjai az elnöknek felelősek, nem a parlamentnek.
23 A minisztériumban összesen két jogász dolgozik.
24 A kandahári Árif Núrzaí, a Szajjáf-féle I�ihád-i Iszlámí parancsnoka, majd a beludzs (brahuí
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nemztiségű Karím Brahuí, dzsamí'áti parancsnok. Árif Núrzaí jelenleg a parlament alsóháza, a
jj p j ( )

Voluszí Dzsirga alelnöke.
25 Az afgán igazságügy-minisztérium 2007. november 15-i listája szerint.
26 Dosztum Oroszország, Hekmatjár pedig jelenleg Irán támogatását élvezi.
 Armán-e Millí Kabul: 1387. Dzsauza 28. (2007. június 20).í
27 A tálibok közül is éppen a keményvonalasok, Abdul Szalám Raketí molla, a bamiáni kormány-

zóként az óriás Buddhák felrobbantásához asszisztáló Maulaví Mohammadí Iszlámí (szamangáni
képviselőként, azóta meggyilkolták), Arszala Rahmání molla, Khákszár molla (azóta meggyilkol-
ták) juto�ak be.

28 Az északi hadurak, valamint egyes iráni illetve orosz kapcsolatokkal rendelkező volt ANDP-s, jelen-
legi parlamenti képviselők, a 2007. február 20-án alakult Nemzeti Egységfront (Ulomí és Gulábzoí) 
szövetsége erre utal, amennyiben tartósnak bizonyul. Szakértők szerint e különös házasság nem
tart ki a 2009-ben esedékes következő választásokig. Váhid Muzsda cikke a Hevád 1387. Szaratán 5-i 
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(2007. június 26-i) számában. A legtöbb elemző a 2007. november 6-i, országgyűlési képviselők elle-
ni baghláni öngyilkos robbantást a Nemzeti Egységfront egyik vezető egyénisége, a síita Musztafa
Kazemí elleni támadásként értékel. Mohammad Ilyas Dayee-Wahidullah Amani: Helmand Buries 
Politician Killed in Suicide Blast, Institute for War and Peace Reporting (ARR No. 273. 15. Nov. vv 07.).

29 Ily módon az afgán parlamentben több női képviselő van, mint a legtöbb nyugati országban. Ám
f p g ( )

a férfi képviselők palackokkal dobálnak, az ülésen megerőszakolással fenyegetnek, törvénytelenül
kizárnak soraik közül női képviselőket. A tálibok korát idéző törvényjavaslatot terjeszte�ek be, hogy
női kollégáik a parlament üléseit csak férfi hozzátartozói engedéllyel és kísérle�el látogathassák.

30 A pastunok aránya az ország lakossága körében: 55 százalék, a tádzsikoké: 19 százalék, az üzbége-
ké 9 százalék, a hazaráké 8 százalék, az ajmakoké 4 százalék, a türkméneké 3 százalék, a beludzsoké
1 százalék. Katona Magda: A soknemzetiségű Afganisztán. Budapest: Bíró, 2002. 46. o. Mohaqqeq az
Iránban élő afgán menekültek körében Karzaí után a második le�. Az ő szavazataikkal haladták
meg a rá ado� voksok a hazarák országon belüli arányát.

31 Qánúní Parván, Kapisza, Baghlán tartományokban szerze� többséget, szűkebb pátriájában 
Pandzssírben elnyerte a voksok 95 százalékát. Mohaqqeq Bamián, Daikundí tartományokban
valamint Ghazní tartomány Dzsagúrí és Dzsagatúi járásaiban juto� többséghez. Ő Karzaíjal holt
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versenyben megszerezte az Iránban szavazó afgán menekültek voksainak 44 százalékát, így le�
harmadik. Az országon belül Dosztum megelőzte, az üzbégek által lako� Fariáb, Szaripul, Takhár
tartományokban többséggel, szűkebb pátriájában Dzsauzdzsán tartományban pedig elsöprő több-
séggel, a szavazatok 73 százalékával.

32 Paradox módon Karzaí is Durrání.
33 Ulomí tábornok pártját a Hezb-i Mu�ahid-e Millí (Nemzeti Egység Pártot) 18 hónapig nem jegyezte

be az igazságügy-minisztérium, mivel eredeti programjában szerepelt a marxizmus. Gulábzoí Abdul
Rasíd Ariánnal, Tarakí igazságügy-miniszterével alapíto� pártot Millí Gund (Nemzeti Párt) néven a
ANDP Khalq szárnyához tartozókkal, majd összevesze� Ariánnal, mivel utóbbi nem akart szövet-
kezni a Karzaí-kormány külső és belső ellenségeivel, az északi hadurakkal, o�hagyta Arián pártját.
Ulomíékkal együ� csatlakozo� az ellenzéki Nemzeti Egységfronthoz (Dzsabha-je Mu�ahid-e Millí).

34 Citha D. Maass: Afghanistan without Political Parties: Can the New Parliament Function? Sti�ung
Wissenscha� und Politik (SWP) Comments, 2006. március. 34-en kötődnek a baloldali rezsimekhez,
mintegy negyvenen a Hezb-i Iszlámíhoz. Pajám-e Mudzsáhíd, Kabul, 1385. Szaur 3. (2006. április 24.)

35 A pastunok az alsóház, a Voluszí Dzsirga 249 helyéből mindössze 113-at szereztek meg, a tádzsikok 
és ajmakok hatvan helyet. Ezzel szemben a hazarák 42, az üzbégek 22 helyhez juto�ak, ami messze
meghaladja arányukat a lakosság körében. A kisebb etnikai csoportok közül négy képviselő türk-
mén, három arab, ke�ő pasai, egy núrisztáni, egy kirgiz és egy fő beludzs-brahuí.

36 Először a 2007. november 6-i baghláni robbantásnál életét veszte� Szajjíd Musztafa Kazemí hazara
Hezb-i Vahdat parancsnok, a Karzaí-kormány korábbi kereskedelmi minisztere, az Iqtidár-i Millí 
(Néphatalom) párt vezetője és Szajjíd Mohamed Gulábzoí a Nadzsíbullah-rezsim belügyminisztere
vezetésével az Isztiqlál-i Millí (Nemzeti Függetlenség) frakció alakult meg, majd Rabbání és Núrul 
Haq Ulomí vezetésével az Iszláh Talabán (Reformkövetelők), később a Hat-e Szevom (Harmadik 
Út), amelynek egyik vezetője Sukría Barakzaí. Április elején alakult a negyedik az Afganisztáni 
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Parlamenti Csoport Mírveísz Jászíní nangarhári képviselő vezetésével.
37 A parlament az Iránból kitoloncolt afgán menekültek mia� megvonta a bizalmat a menekültügyi és

a külügyminisztertől, valamint kizárta soraiból a hadurakat éles szavakkal bíráló Farah tartomány-
beli maoista képviselőnőt, Malalaí Dzsoját.

38 Iszmáíl százados lázadó katonái élén átállt 1979. március 15-én a baloldali kormány elleni, Iránból 
szíto� zendüléshez, és középkori kegyetlenséggel mészároltato� le mindenkit, aki a kormányhoz
kötődö�. A citadella ormára, karókra tűze�e ki a fejeket, közte nőkét és egy csehszlovák geológus
expedíció tagjaiét is. Dosztum, Masz'úd, Szajjáf és a hazara milíciák 1992 és 1996 közö� váltakozó
szövetségben hadat viseltek egymás ellen, és romba döntö�ék Kabult, Hekmatjár pedig rakéták
ezreit zúdíto�a a fővárosra.
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39 Gulábzoí 17 évet töltö� Moszkvában, őt az orosz katonai hírszerzés, a GRU emberének tarto�ák,
és a keze puccsista társa, a Pakisztánban élő Sahnaváz Tanaí volt védelmi miniszter révén elér a
tálibokig. Gulábzoí a Demokratikus Front sok kis pártját egy pár�á szervezte, beleértve a maoistá-
kat is, és létrehozta egységnyilatkozatukat a karmalistákkal, Ulomí és Bázgar pártjaival, de bom-
lasztani akarta a volt khalqíak (Arián, Dzsalílí, Tanaí és a Demokratikus Front korábbi szóvivője, a 
frontból kilépe� Miagul Vásziq) pártjainak egységtörekvéseit, hogy ennek révén azon orosz szán-
dék jusson érvényre, hogy Pakisztán ne hozhassa vissza a tálibokat a kabuli kormányba. Tanaí
nyilvánvaló pakisztáni kapcsolatain kívül a Demokratikus Front kis pártjai közül a volt parcsami
Bektas pártját, illetve a volt khalqí Miagul Vásziq pártját és Dzsalílíéket társítják a pakisztáni tit-
kosszolgálatokhoz. I� jönnek a képbe a Gulábzoíhoz, Tanaíhoz hasonlóan a GRU-val kapcsolatba
hozo� Hekmatjár iráni kapcsolatai, aki hat évet iráni száműzetésben töltö�.

40 Dzsabha-i Mu�ahid-e Millí (Nemzeti Egységfront), benne Ulomí és Gulábzoí.
41 Az ENSZ kábítószer és szerveze� bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó szervezete, az UNDOC

2007. évi jelentése.
42 Narcotics and State Building. Berlin: October 26. 2005
43 International Crisis Group: Afghanistan's New Legislature: Making Democracy Work. Asia Report 

No. 116. May 15. 2006. 6. o.
44 UNDOC Opium Survey 2007. 12. o.
45 The Times of India September 03. 2006.
46 Felbab-Brown, Vanda: „Kicking the Opium Habit? Afghanistan's Drug Economy and Politics”. In: 

Conflict, Security and Development (London), 6. (2006) 2. 127–149. o.
47 A Durand-vonal túloldalán ilyen volt Ghaffar Khán, fia Valí Khán majd unokája veze�e Nemzeti

Avámí Párt, 1979-től Avámí Nemzeti Párt és a Mahmúd Khán Acakzaí veze�e Pakhtunkva Millí
Avámí Párt. Utóbbi két párt választási szövetséget kötö�, ám a ANP nem bojko�álja a 2008-as pa-
kisztáni törvényhozási választásokat. A törzsi alapon szerveződő, de modern tartalmú beludzs pár-
tok, az Akbar Bugtí veze�e Dzsomhúrí Vatan Party (Köztársasági Hazai Párt), a Marrí törzsfők által
vezete� Baludzs Haq Tavar és a Baluch National Party, a Beludzs Nemzeti Felszabadítási Front, a
Beludzs Népi Felszabadító Hadsereg, az afgán oldalon a modern baloldali pártok elődeinek tekint-
hető Vís Zalmĳán (Ébredő I�ak) mozgalom, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt Khalq szár
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nya, az Afghán Millat (Afgán Nemzet vagy Afgán Szociáldemokrata Párt), a kezdetben a tálibokkal 
is kapcsolatban álló Da Szóleí Ghorzang Gund (Békemozgalom).

48 Népfelkelésnek tekinthető, mert ebben az esetben a lakosság harcol, vagy hátországot biztosít a
felkelőknek.

49 A törzsi ügynökségeken ezt megelőzően 56 évig, Pakisztán megalakulása óta nem állomásozo� a
központi kormány katonája, mint ahogy korábban brit katona sem. Ezt mind a Durand-szerződés,
mind az Act of Independence tiltja. A törzsek saját kötelékeikben látják el a védelmi és rendészeti 
feladatokat.

50 Állam és világi politikai hatalom ellenes.
51 Dzsaláluddín Haqqání 1950-ben születe� Khoszt tartomány Zadrán törzsi körzetében. 1979-től

harcolt a baloldali kormány, majd a szovjetek ellen először a Hekmatjár, később a Júnusz Khálisz
veze�e másik Hezb-i Iszlámí kötelékében. 1987 novemberében blokád alá helyezte Khoszt vá-
rosát, amelyet csak a nagyszabású Magisztrál hadművele�el sikerült a szovjet és afgán erőknek
felszabadítaniuk. Másodszor a szovjet csapatkivonás után, 1991-ben támadt Khosztra. Ez volt az
első város, amelyet a mudzsáhídok elfoglaltak a Nadzsíbullah-rezsimtől. Ötezer embert halomra 
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gyilkoltato�. 1996-ban ő hívta be Szudánból Afganisztánba Bin Laden társait, és rendelkezésük-
re bocsáto�a paktiai és nangarhári táborait. 1996-ban a tálibok mellé állt. 1997 telén északi tálib
frontparancsnok, nevéhez fűződik a Kabultól északra elterülő északi fennsík felégetése. 1998-tól
a tálibok törzsi és határügyi minisztere és Paktia kormányzója. 2001 októberében átállása fejé-
ben az amerikaiak miniszterelnöki posztot kínáltak neki az új kormányban. De ő kitarto� Bin
Ladenék melle�, a menekülésüket is elősegíte�e, majd maga is Vazirisztánba szökö�, ahol két
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vazirisztáni törzsi ügynökségen kiirto�a a rivális Vazirí törzs törzsi tanácsait, és tálib kormányzást
hozo� létre. Rémte�ei mia� kiérdemelte a khoszti mészáros nevet, a helyi Zadrán törzs elpártolt
tőle, és Gulábzoít támoga�a a 2005-ös választásokon. A tálib mozgalom főparancsnoka és politi-
kai helye�ese volt. Amikor al-káidás barátait kifüstölték Vazirisztánból, öngyilkos merényleteket
szerveze� pakisztáni vezetők ellen. 2007. június 13-án májgyulladásban hunyt el egy Abu Dhabi-i
kórházban. Bővebben lásd: Katona Magda: „A khoszti mészáros halála”. Magyar Honvéd, 2007. 30. 
sz. (július 18.).

52 Dádullah molla a kandahári Kakar törzsbeli veterán mudzsáhíd a szovjetek elleni harcban veszte�e
el a fél lábát. 1997-ben az ő segítségével foglalták el a tálibok Mazár-i Saríf városát. A hazaradzsáti 
jakaolangi vérfürdő után há�érbe szoríto�ák. 2001 novemberében Kunduz ostrománál embereit
hátrahagyva menekült. 2001-ben Sáhí Kótnál ő veze�e az újjászerveződő tálibokat csatába a koa-
líciós erők ellen. 2003-tól a tálib vezető tanács tagja. Feladata toborzás és újjászervezés, valamint
öngyilkos merénylők telepítése volt. 2006 nyarától déli frontparancsnok. Közvetíte� a vazirisztáni
tálibok és a pakisztáni hatóságok közö�. 2007. május 13-án a NATO-erőkkel vívo� csatában ese�
el. Bővebben: Katona Magda: „A nagy harcosok alkonya?” Magyar Honvéd, 2007. 23. sz. (június 08.)
18–19. o.

53 Helmand, Kandahár, Zábul és Uruzgán tartományok a que�ai tálib súra, Khoszt, Paktia, Paktika a
Haqqání-féle hálózat, Nangarhár, Laghmán és Kunár tartományok felkelői a Khálisz fia vezetésével
újjáalakult Tora Bora front, illetve a Hezb-i Iszlámí irányítása ala� állnak.

54 2008. január 14-én telepíte� bomba, öngyilkos merénylő és fegyveres támadás kombinációjával raj-
taütö�ek a főváros szívében a Szerena ötcsillagos szállodán.

55 Az al-Káida és a tálibok viszonya hűvösebb le� a vazirisztáni békekötést, majd az afganisztáni pak-
tumok után. Előbbi nem ismer el világi államokat, és tilt velük mindennemű paktumot, míg a tálib
vezetés több rétege kötődik különböző módon a pakisztáni hatalmi struktúrákhoz. Parancsnoksá-
gaik Észak-Vazirisztán, Dél-Vazirisztán, Badzsaur, Nuskí, Que�a térségében, pakisztáni területen a
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pastun törzsi ügynökségek, illetve az egykori Brit-Beludzsisztán területén találhatók.
56 Az eredeti tíz tag a következő volt: Dzsaláluddín Haqqání, Szaifur Rahmán Manszúr, Akhtár Moha-

med Oszmání, a tálib kormány korábbi vezérkari főnöke, Akhtár Mohamed Manszúr, Obaidullah 
molla korábbi tálib védelmi miniszter, Háfiz Abdul Madzsíd, a tálib érában Kandahár tartomány
volt rendőrfőnöke, Mohamed Raszúl molla, Nímróz tartomány egykori tálib kormányzója, Berádar 
molla, a tálib katonai erők északi övezetének parancsnoka, valamint Abdul Razzáq Akhundzáde 
molla. Dádullah 2007. május 13-i, valamint Haqqání június 13-án bekövetkeze� halála következ-
tében új frontparancsnokokat neveztek ki; Amír Khán Mu�aqít, a tálib kormány volt szóvivőjét a
keleti zóna élére, Kabír mollát Khoszt, Paktia és Paktika tartományok ellenállásának koordinálá-
sára, Berádar mollát a nyugati zóna, Farah, Herát, Ghór és Badghísz tartományok élére, aki 2007.
augusztus 29-én veszíte�e életét.

57 A belső tanácsot Omár molla, Dádullah molla, Dzsaláluddín Haqqání, valamint Gul Mohamed 
Dzsangví molla alko�ák. Omár mollának három katonai helye�ese volt. Az elsőt, Obaidullah
Akhund mollát 2007. március 1-jén Que�ában tartózta�ák le a pakisztáni hatóságok. Másik helyet-
tese, Akhtár Oszmání molla 2006. decemberben Helmand tartományban légitámadás áldozata le�.
A harmadik helye�es Akhtár Mohamed Manszúr molla. Dádullah molla déli frontparancsnok 2007.
május 13-án Helmand tartományban a NATO-erőkkel vívo� csatában veszte�e életét. A mozgalom-
nak 2006-tól politikai helye�ese is volt Dzsaláluddín Haqqání személyében. Ő állt a tálib vezetők
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közül a legközelebb az al-Káidához, az afgán hadurak közül pedig Szajjá�oz kötődö�. Dádullah
helyére öccsét, Bakht Mohamed Manszúr mollát nevezte ki a tálib vezető tanács déli frontparancs-
noknak Dádullah Manszúr néven. A veszteségeket pótolták, a nímrózi és helmandi tálib parancs-
nokokkal a tanács ismét tizennyolc fősre bővült.

Kandahár, Uruzgán, Helmand tartományokat a tálibok que�ai súrája (tanácsa) ellenőrzi. A ke-
leti parancsnokság Nangarhár és Laghmán tartományok, Dzsaláluddín Haqqání haláláig Khoszt és 
Paktia tartományok ellenállásáért, a dél-vazirisztáni Vana Tanács az afganisztáni Paktika tartomá-
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nyért valamint a tálibok délkeleti parancsnokságáért volt felelős. Önálló parancsnok a keleti övezet-
ben Szaifullah Manszúr, aki, akárcsak Haqqání, illetve utóbbi halála után fiai, saját hálóza�al ren-
delkezik. A törzsi ügynökségekről menekülő al-káidás külföldi harcosokat első ízben a mozgalom
történelme során Khálisz fia integrálta a tálib katonai struktúrákba. Hekmatjár, a tálibok korábbi
ellenfele és szövetségese egyre önállóbb. Núrisztán és Kunar tartományokban végez hadművele-
teket, de csapatainak hatósugara Laghmán, Ghazní és Logar tartományokig ér, és befolyással bír 
északon Kunduz tartományban és Baghlán tartomány északi részén. Hevád (Kabul) 1387. Dzsauza
7. (2007. május 28.).

58 2008 januárjában kizárták a tálib mozgalomból, mivel kegyetlenségével és öntörvényűségével a
béketárgyalások akadályává vált.

59 Anísz (Kabul), 1387. Szaur 27. (2007. május 19.).
60 Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Laskar-i Mohammad-i Raszúlullah néven hozta létre afgán felke-

lők táborát Jahja Khortarak vezetésével Masadtól keletre azzal a céllal, hogy harcoljanak a külföldi 
csapatok ellen. Emia�, valamint az iráni iszlám forradalmi gárdisták iraki tevékenysége mia� az
amerikai hatóságok fontolják, hogy a State Department terroristalistájára teszik e szervezetet.

61 Robin Wright: „Arms Destined for Taliban Seized in Afghanistan, Officials Say”. Washington Post, 
2007. szeptember 16. A19.

62 Bővebben: Katona Magda: „Út Allah paradicsomába”.
p

Magyar Honvéd, 2007. 28. július 13.
63 DDR, majd DIAG.
64 Pakisztánban Paszní, Dalbandín és Jacobabad, Üzbegisztánban Karsi-Khánábád, Kirgizisztánban 
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Manasz.
65 Ahmad Wais Wardak: „The Afghan Conflict: Foreign Intervention and Ideological Competition.”

Regional Studies/Szímaíz Mutáliát. Kabul: No. 3. (Fall 2006.) 13–38. o., főleg a 34. o.
66 Az ECO tagjai: Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Afganisz
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tán.
67 Washington a Dél-ázsiai Országok Együ�működési Szervezetével kívánja ellensúlyozni a sanghaji

csoportot, amelyben megfigyelő státusért folyamodo�. A SARRC tagjai India, Pakisztán, Banglades,
Srí Lanka, Nepál, a Maldiv Köztársaság, Bhután és 2007 áprilisától Afganisztán.

68 Kuzmits, Bernd: „Vom Pufferstaat zum interregionalen Transitland?„ ” INAMO (Berlin), 12. (Winter 
2006) 48. 4–9. o.

69 Idézi: M. K. Bhadrakumar: Deep Flawns in Afghan Peace Drive NATO, 2007. szeptember 15.
 70 Részletesebben. Zdislaw Lachowski: Foreign Military Bases in Eurasia. SIPRI Policy Paper No. 18.

2007. június, 49–52. o.
 71 Idézi az Anísz 1387. Szaur 9-i (2007. április 30-i) száma.
72 2007 márciusában Türkmenbasiban a türkmén, a kazah és az orosz elnök megállapodása.
73 Noha Karzaí elnök 2007 július 7-i asqábádi látogatásán a türkmén elnök a sajtótájékoztatón hangsú-

lyozta, hogy Türkmenisztán nem mond le az Afganisztánon átívelő Daulatábád–Karacsí földgázve-
zeték megépítésének tervéről. Idézi: Kabul: 1387. Szaratán 18. (2007. július 18.).

74 Részletesebben lásd Zdislaw Lachowski: Foreign Military Bases in Eurasia. SIPRI Policy Paper No. 18. 
2007. június, 49–52. o.

75 Saifullah Ahmadzai: „Second Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan in New 
Delhi.” Regional Studies/Szímaíz Mutáliát, Kabul: No. 3. (Fall 2006) 39–46. o., főleg a 44. o.

76 Részletesen lásd Katona Magda: „A Nagy Játszma beludzs kártyája”. Új Honvédségi Szemle,
g

 2006. 11. 
sz. 34–47. o. E kérdésről lásd a 24. oldalon.

77 Baraki, Matin: Afghanistanpolitik der VR China. INAMO (Berlin), 12. (Winter 2006) 48. 22–24. o.
78 Idézi a Hevád 2007. július 13-i száma. 
79 A CSTO tagállamai: Oroszország, Belorusszia, Örményors

j
zág, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbe-

gisztán, Tádzsikisztán. A sanghaji csoport tagjaival közös katonai gyakorlatot tartanak egy időben 
Oroszország uráli körzetében és a kínai–turkesztáni Urumcsiban, nem messze az afgán és pakisz-
táni határtól.
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80 A sok polgári áldozat és az emberrablások mia� Massimo D'Allema olasz külügyminiszter követeli
az amerikai hadműveletek szorosabb NATO-ellenőrzés alá vonását vagy beszüntetését. Hasonló 
kritika fogalmazódo� meg a német parlamentben is.

81 Zalmay Khalilzad, illetve maga Bush elnök már 2002 elején figyelmezte�ék Teheránt, hogy ne
nyújtson menedéket az al-Káida vezetőinek, és ne avatkozzon Afganisztán belügyeibe. BBC, 2002.
január 19.

82 Wilde, Andreas: „Irans neue Politik in Afghanistan” INAMO (Berlin), 12. (Winter 2006) 48. 4–29. o.
83 Hunter, Shireen: „Iran's Pragmatic Regional Policy”. Journal of International Affairs, 56. évf. 24. sz. 

133–148. o., főleg a 137. o.
84 Ráhila Kobra Álamsáhí Ghazní tartománybeli képviselőnő hamis afgán okmányokkal rendelkező 

g

iráni állampolgárnak bizonyult. Az ezt igazoló okmányokat Hószeí Andar képviselőjelölt, az egyik 
ANDP Khalq utódpárt, az Abdul Rasíd Arián veze�e Millí Gund (Nemzeti Párt) jelöltje muta�a
meg e tanulmány szerzőjének és az UNAMA képviselőjének. Fellebbezése a Legfelsőbb Bíróságon
vár tárgyalásra. A nímrózi tartományi tanácsból kizártak két iráni állampolgárt. Az afganisztáni 
politikai pártok közö� számos pártot alapíto�ak Iránban élő igazi vagy álafgánok felhasználásával.
Ezek főleg síita, iszlám arculatú, hazara etnikai színezetű pártok.

85 Idézi az iráni televízió 2006. szeptember 23-i nyilatkozata alapján az Anísz afgán állami, országos 
napilap 2006. szeptember 25-i száma.

86 2005. szeptember 30-án egy dán lapban az iszlám vallást a nácizmushoz hasonlító karikatúrák mia�
csak fél év múlva, akkor robbantak ki zavargások, amikor a nemzetközi közösség megszoríto�a Te-
heránt nukleáris politikája mia�. Úgy támado� délen a zábuli amerikai, északon a norvég PRT-re a 
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felhergelt csőcselék, ahogyan 1979 márciusában a heráti helyőrségre. A 2006. május 29-i zavargások 
is ugyenezt a lenyomatot viselték. 2007. augusztus 18-án egy norvég lapban jelent meg egy Moha-
med prófétát kutyates�el ábrázoló karikatúra, de a muszlim világ csak Bush elnök Teheránt támadó
beszédét követően kezde� szerveze� formában tiltakozni.

87 A Hindukustól északra elterülő területek vegyes nemzetiségű, többségében dari nyelven beszélő 
lakói és a déli pastun területek ellentétére történik az afgán politikai kifejezéssel utalás.

88 Katona Magda: „A Nagy Játszma beludzs kártyája.” Új Honvédségi Szemle,
g p jg

 2006. 11. sz. 34–47. o.
és Selig Harrison: In Afghanistan's Shadow: Baluch Nationalism and Soviet Temptations. Washington: 
Carnegie Endowment for International Peace, 198. o. 

89  Pajám-e Emrúz. Teherán, 2007. szeptember 12.
90 Az Anszár Ul-Iszlám 1996-ban Észak-Irakban az iráni határ mentén alakult a szekularizált, Nyugat-
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barát kurd nacionalista pártok (a Barzání veze�e Kurdisztáni Demokrata Párt és a Talabání veze�e
Kurdisztáni Hazafias Unió) ellensúlyozására. Szunnita szervezet, kurd táliboknak nevezik követőit, 
mégis megalakulásától fogva Irán támogatását élvezi. Irak 2003-as megszállása óta együ�működik
az al-Káidával. Harcosai jelen vannak Afganisztánban.

91 Azért játszo�a az al-Káida iraki összekötőjét, az Anszár Ul-Iszlám tagját, a moszuli Abdul Hádí Al-
Iraqít az amerikaiak kezére.

92 Debra Sanders: „Could Afghanistan be next Iraq?” The San Francisco Chronicle, Sunday, April 22.
2007.

93 Hassan Khan, Brigadier Feroz: „Rough Neighbors: Afghanistan and Pakistan. Strategic Insights.” 
Center for Contemporary Conflict (CCC). h�p://www.ccc.nps.navy.mil/srepResources/si/jan03/
SouthAsia.asp.

94  Lieven, Anatol: „The Pressures on Pakistan.” Foreign Affairs, 81. (1). 106–118. o. Különösen a 109. o.
95 Uo. 110. o.
96 Karzaí és Musarraf elnökök 2006 szeptemberében a fokozo� szintű tálib aktivitásra reagálva szó-

váltásba keveredtek. Az afgán elnök azzal vádolta pakisztáni partnerét, hogy nem foganatosít 
megfelelő intézkedéseket a felkelés megfékezésére, amely pakisztáni területről támad. Musarraf 
viszonvádakkal reagált, miszerint Afganisztán támogatja a pakisztáni beludzs felkelőket. A feszült-
ség enyhítése vége� Musarraf szeptember 6–7-én Kabulba látogato�.
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  Ezután azonban a pakisztáni elnök szeptember 12-én az Európa Parlamenten elhangzo� beszé-
dében korábbi álláspontjához képest 180 fokos fordula�al élve már a tálibokat okolta az afganisz-
táni biztonsági helyzet drámai romlásáért. A tálibok újjászerveződésének a pakisztáni elnök szerint
nem az az oka, hogy Pakisztánban nyertek menedéket, hanem a Karzaí-kormány gyengesége. Még
tovább ment, azt állítva, miszerint „az igazi veszély… a tálibok további erősödésében rejlik, mivel 
egyre nagyobb tömegeket vonz, népfelkeléssé, majd a pastunok nemzeti háborújává eszkalálódik
az idegen erők ellen.” Idézi a Hevád kabuli állami pastu nyelvű országos napilap 2006. szeptember
13-i (1386. Szumbula 20.) száma.

  A felkelés határon átnyúló jellege aggodalommal tölti el a NATO-t is. Musarraf elnök kĳelentet-
te, hogy az afganisztáni szövetségi erők forró nyomon átléphetik a határt a törzsi területekre. Ezt 
követően egy rakéta landolt az Ajub Parkban, Ravalpindi katonai kolóniáján, nem messze Musarraf 
rezidenciájától. A következő napon mobiltelefon által működésbe hozo� rakétákat lő�ek ki Iszlá-
mábádban a parlamentre.Miután bebizonyosodo�, hogy nem működik a paktumok és dzsirgák bé-
kéje, az US Special Forces az afganisztáni Khosztban Vazirisztánhoz közel High Mobility Artillery
Rockets 300 km hatósugarú rendszerét működtetik. Ennek segítségével bombáztak 2006. október-
ben és 2007. januárban a Badzsaur törzsi ügynökségen madraszákat (vallási szeminárium fedéssel
működő katonai kiképzőtáborokat) és egy madraszát ez év júniusában az észak-vazirisztáni Mírán
Sáhban.

  Miután február 28-án Cheney figyelmezte�e Musarrafot, a pakisztáni hadsereg lezárta a határt. 
Nem sokkal később a helyi pastun törzsek kiűzték Dél-Vazirisztánban a külföldi, főleg üzbég har-
cosokat, Táhir Juldasev embereit. A helyi törzsek féltek tőle, hogy az al-Káida és a pakisztáni tálibok
(akik az afganisztániakkal ellentétben már teljes mértékben a menekül�áborok és a madraszák ter-
mékei) tovább irtják a hagyományos vezetőket, a pastun társadalom tradícionális szerkezetét, a
törzsi tanácsokat, és ellenük fordultak. A viszonválasz pakisztáni területen öngyilkos merényletek
hulláma volt. Április 28-án A�ab Serpao, a pakisztáni dzsirgabizo�ság vezetője a Pesávar melle�i
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Csarszaddában megsebesült egy öngyilkos merényletben, és 28-an életüket veszte�ék.
  Ankarában április 29-én Sezel kormányfő közvetítésével Musarraf és Karzaí elnök tárgyalóasz-

talhoz ült, és hármasbizo�ság felállításáról döntö�.
97 Carlo�a Gall: „Afghan Rebels Find a Haven in Pakistan, Musharraf Says.” The New York Times, 12. 

August 2007.
98 Augusztus 28-án megölték Berádar mollah nyugati tálib frontparancsnokot is, s ezáltal a béke- és

koalíciós tárgyalások útjában álló keményvonalas vezetők közül az utolsó is eltávozo�.
99 Condoleeza Rice telefonos rábeszélésre gondolta meg magát. Erre nézve közvete� bizonyíték, hogy 

a 350 pakisztáni küldö�ből augusztus 9-ére még csak 175-en érkeztek meg Kabulba.
100 Idézi: Tarique Niazi: „A stumble over the »W« word in Afghanistan”. NATO, August 17. 2007.
101 Ha a célpont Matin mérnök helmandi képviselő, egy volt khalqí volt, a tálibok műve. Ők azonban, 
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akárcsak a Hezb-i Iszlámí, elítélték. Ha a kormányon belül vagy kívül az északi hadurak műve, a
kormány- vagy éppen az ellenzéki erők meggyengítése a cél. Az ellenzéki front síita vezéregyénisé-
gének likvidálása azonban nemcsak a kormány (a biztonsági erők a volt Északi Szövetség kezében
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vannak) érdekében állhato�, vagy az ellenzéki fronton belüli hatalmi harcoknak tudható be, de a
síita politikusok likvidálása az al-Káida és a tálibok ellentéteit is tükrözheti.

102 A szerző uniós választási megfigyelőként a helyszínen tartózkodo�, helyszíni tapasztalatai, helyi
politikusokkal, elemzőkkel való konzultációi révén juto� erre az eredményre.

103 Mindkét ország saját muszlim közvéleményének, illetve saját iszlám radikálisai Nyugat-ellenessé-
gének kielégítésére hozza létre ezt a közös nevezőt, ugyanakkor továbbra is a gazdasági érdekek 
ellentétessége figyelhető meg. Mindkét ország saját területén, saját kikötőjénél (az iráni oldalon
Csáhbahar, pakisztáni területen Gvadar) szeretné megépíteni a közép-ázsiai szénhidrogéneket az 
Indiai-óceánhoz kivezető vezetékeket. Afgán területen a Pakisztán által támogato� felkelőcsopor-
tok a Zábul–Zarandzs-Zahedán–Csábahar útépítést végző indiai cégeket támadják, míg Irán azokat
a felkelőcsoportokat támogatja, akiknek révén a pakisztáni Que�a–Gvadar vasút kandahári elága-
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zásának megépítése hiúsul meg. Az India által támogato� beludzs felkelők is a pakisztáni, gvadari
kikötőépítési projektek ellen intéznek támadásokat. Katona Magda: „A Nagy Játszma beludzs kár-
tyája”. Új Honvédségi Szemle,

p pp j
2006. 11. sz. 34–47. o.

104 Az egyes számú potenciális utód, az erőskezű Dzsalálí a lemondo� belügyminiszter két év után
2007 novemberében Kabulba érkeze�.

105 Winkler, Rainer: „In der afghanischen »Falle«? Die internationale Gemeinscha� mass vor allem ihr
Engagement füff r den zivilen Wiederau�au verstarken; es gilt das in letzter Zeit verspielte Vertrauen
der Afghanen zurückzugewinnen.”Die politisce Meinung (Osnabrück), 52. (Februar 2007) 447. 33–38. o.

106 Rauch, Andreas M.: „Sind neue Strategien für Afghanistan notwendig?” Europeische Sicherheit
(Hamburg) 53. sz. (December 2004) 12. 16–20. o.
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Résumé 

Six Years A�er Bonn – Where Is Afghanistan Heading For?

A�er six years of the Taliban regime's fall, in Afghanistan peace or even stabilization
still a far dream. Besides the military conflict, drug economy, the centripetal influence
of the warlords, Afghanistan faces new challenges due to lack of law and order, lack of 
the central government's writ, rampant corruption, erosion of the weak state, no results
of reconstruction, widespread insurgency, intensified play of regional powers into a
multi-polarized world with their local proxies. Political chaos and popular unrest are 
posing greater danger to the country's stability than the regrouping Taliban.TT

The Taliban regime was toppled with the ground operation of the old warlords 
who are the roots of the conflict. The relevant political forces who could have run the
state affairs or keep law and orders – neither the Najibullah era's professionals, nor
the Taliban -- were not involved the Bonn process. On paper Afghanistan has an over-
centralized state, democratic constitution, elected parliament with female quota, law 
of political parties, mushrooming media. Only the capital is under the government's 
control. In territories under their control, both the warlords and the regrouped Taliban 
are implementing a strange transition from local spoiler warlordism to weak client
state, based on criminalized economy. The correlation is well known between drug 
trade, corruption and state failure. The recent low intensity armed conflict is difficult
to characterize as a Taliban insurgency, rather ge�ing the shape of proxy war in the
context of increasing regional competition.

Only effective, genuine democratization, strengthening of political institutions could
save Afghanistan from chaos and disintegration. We must keep our commitment in the 
rebuilding, democratization and even in peacekeeping of Afghanistan for the sake of 
our national security interests.


