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Az államépítés sorrendisége és az afganisztáni 
bonyodalmak
Marton Péter

Az államépítés célja egy olyan, formálisan szuverén politikai rendszer létrejöttének 
segítése egy adott földrajzi területen, amely végső soron mind az ott élők, mind a 
külvilág számára megfelelőnek mondható. Polgárainak ez az elképzelt állam stabi-

litást kell hogy biztosítson, kímélve őket az önkénytől, a társadalmi konfliktusok kiélező-
désétől, a betegségektől, a széles rétegeket érintő abszolút szegénységtől – általában az élet 
nyomorúságaitól. A külvilág is stabilitást vár, másfajta értelemben. A külvilág nézőpontjá-
ból szemlélve a legfontosabb egyfelől az, hogy az állam mint elvont szereplő magatartása 
kiszámítható legyen, tehát az államok társadalmának alapvető normáihoz igazodjék. Más-
felől fontos az is, hogy az állam elég erős legyen, és a törekvéseivel ellentétben a területén 
jelen lévő más szereplők se árthassanak a külvilágnak. Az államnak meg kell akadályoznia 
például, hogy a polgárai kábítószert exportáljanak a területéről vagy más államok és azok 
polgárai ellen irányuló terrorcselekmények előkészítésében játsszanak szerepet.

A végcélt ma, Kasnyik találó megfogalmazása1 szerint, a működő demokrácia, a 
működő piacgazdaság és a burjánzó civil társadalom „szentháromságaként” szokás 
meghatározni. Ez az az állapot, amelyben a feltételezések szerint a fenti elvárások a 
legkönnyebben teljesülhetnek.

Az államépítés folyamata azonban meglehetősen kifinomulatlanul konceptualizált csupán.
Mielőtt ennek a megállapításnak a jelentését megvilágítanám, először is tisztázni 

kell, mire nem utalok ezen a ponton: nem az homályos, hogy nagyjából minek kell 
az államépítés részét képeznie. Egy konfliktusból kilábaló állam esetében nyilvánvaló-
an szükség van például az állam területének mentesítésére a hátramaradt aknáktól és 
más, fel nem robbant robbanóeszközöktől. Vagy például – ha képviseleti demokráciát 
akarunk – a megválasztandó képviselőket befogadó politikai intézmények kialakítá-
sára és azok minél szélesebb körű konszenzus általi jóváhagyására is szükség van: az 
intézményépítésre, ahhoz kapcsolódóan pedig egyfajta „nemzetépítésre”.2 Egy többé-
kevésbé konszenzusos ellenőrzőlista él tehát az államépítésben részt vevők tudatában 
– ennek tételeit mindenki szeretné kipipálni.

Egyéb kérdésekben viszont vitákat generáló dilemmák vannak.3 Ilyen például, hogy vajon 
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az államépítésben részt vevő sok szereplő tevékenységét milyen mértékig kell koordinálni, 
ha ez szükséges egyáltalán. Sokan firtatják azt is, mennyi ideig szükséges egy állam műkö-
déséhez közvetlen segítséget nyújtani, és milyen mértékben kell a talpra állítani kívánt állam 
terheit ez alatt az idő alatt átvállalni, például segélyezés révén. A rövid és kevés ráfordítással 
járó államépítés mellett érvelők arra utalnak, hogy a politikai konszolidációra irányuló hosz-
szú és költséges kísérletek éppen az önállóságra való képességtől foszthatják meg az önállóan 
is életképesnek remélt államot.4 Vagyis hogy azok kontraproduktívak lehetnek. A kérdést 
úgy is fel szokták tenni, hogy mekkora a nemzetközi közösség kívánatos „lábnyoma”.

Ebben a tanulmányban amellett fogok érvelni, hogy a lábnyomot érintő kérdések va-
lójában irrelevánsak. A koordinációhoz kapcsolódó vitával kapcsolatban viszont nem 
állítom ezt. A legfontosabb, minden más előtt való kérdésnek az államépítési feladatok 
helyes időbeli elrendezését tekintem, amelyet például Rada Péter is igyekszik meg-
határozni.5 Állításom szerint ha a helyes sorrend adott, akkor az egyes feladatok által 
igényelt ráfordítások határozzák meg a „lábnyom” mértékét, magának a sorrendnek a 
logikus volta pedig az eredményességet. Az államépítést tehát addig kell csinálni, amíg 
az egymás után következő feladatokat nem sikerül teljesíteni, és annyi időt kell ezekre 
a feladatokra fordítani, amennyi ahhoz kell, hogy megoldhatók legyenek.

Bizonyos feltételek mellett elképzelhető, hogy olyan államépítési kísérlet is sikerrel 
járhat, amelynek során nem követnek ilyen logikus sorrendet. Ám a helyes szekvencia, 
vagyis a logikus sorrend követése valószínűbbé teheti a sikert. Ahol viszont a megha-
tározó feltételek kevésbé szerencsések, ott a „lábnyom” kívánatos méretét firtató hamis 
viták a lehetséges kudarc legalapvetőbb okairól terelhetik el a figyelmet, s mivel eltere-
lik róla a figyelmet, egyben valószínűbbé is tehetik a kudarc bekövetkeztét.

Ez figyelhető meg jelenleg Afganisztán esetében. Jelen munka, konklúziójának alá-
támasztása végett, egy afganisztáni esettanulmányon keresztül mutatja be a további-
akban, hogy a helyes sorrend be nem tartása milyen ellentmondásokhoz és követke-
zetlenségekhez vezet a gyakorlatban. Ezeket katalogizálja majd, az argumentációban 
vázolt elemzési kategóriák szerint nyújtva áttekintést.

Az államépítéshez kapcsolódó törekvések közötti ellentmondások természetesen 
nem maradtak észrevétlenek más megfigyelők előtt sem, és így már létező forrásokat is 
idézhetek ebben a tanulmányban. Mi több, az ide kapcsolódó diskurzus áttekintése so-
rán még hamis – vagy legalábbis kétes –, mégis sokak által feltételezett ellentmondások 
kiszűrésére is szükséges figyelmet szentelni, mert ilyenek is felmerültek.

Modellszerű elképzelések a helyes sorrendiséget illetően

Az egyszerű intuíciótól a meglévő tapasztalatok szisztematikus összegzéséig számos 
módszerrel produkálhatunk államépítési modelleket, és felvázolhatjuk a már említett 
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helyes szekvenciának valamiféle sémáját. Nekem nem szándékom ez. A Külügyi Szem-
le jelen számában a Rada Péter által bemutatott BIEN-modellt is azért említem meg 
itt, hogy a lehetséges szekvenciáknak egy példáját  említsem. Vita a szekvenciálás mi-
kéntjéről nagyon is lehetséges. A tanulmány csupán azt igyekszik bizonyítani, hogy 
legalább a szekvencia szükségességében – és következésképp a helyes szekvenciának a 
követését szem előtt tartó (és betartató) koordináció szükségét illetően – célszerű lenne 
megállapodni.

Ha vetünk egy pillantást a közelmúltig érvényben lévő ideiglenes afgán fejlesztési 
stratégiára, az i-ANDS-re,6 annak sémája szerint az államépítés szereplőinek egyszer-
re kellett előrelépniük a biztonság megteremtésében – tehát például a gerillák elleni 
fellépésben –, a  kábítószer-termelés visszaszorításában és a gazdasági fejlődés terén. 
Ezeknek a törekvéseknek az érvényesítése együttesen, egy időben és egy helyen, jelen-
tős nehézségekbe ütközhet, mint azt hamarosan bemutatom.

Az afgán példa alátámasztani látszik a tézist, miszerint a „békeépítés” csupán üres, 
szándékosan körvonalazatlan fogalom, mely éppen tisztázatlansága miatt alkalmas 
arra, hogy az államépítésben szerepet vállalni kívánó legkülönfélébb kormányzati 
szervek, kormányközi szervezetek és NGO-k (nem kormányzati szervezetek) számára 
egyfajta látszólagos konszenzus szlogenje legyen. Ez a „zászló, amely köré gyülekezni 
lehet”, miközben saját szervezeti „DNS-ének” megfelelően mindenki legszívesebben 
csak azt csinálná, amihez a legjobban ért, és ez ekképp kialakuló, esetleges, a kínálat 
vezérelte program végrehajtásától várná az eredményességet.

Rövidlátó kőszívűség

Az államépítés céljából következő feladatok teljesítésére irányuló törekvéseket sokszor 
az államépítők helyesen vagy tévesen felfogott, de mindenképpen rövidlátó módon 
számított érdekeiből következő lépések akadályozzák.

Az államépítők gazdasági érdekei vs. egy önállóan is életképes gazdaság talpra 
állítása
Az egyik ilyen ellentét rögtön a gazdasági fejlődés alapvető igénye kapcsán adódik. 
A liberális demokráciák diktálta államépítési programok a világgazdasági integráció 
címén kellő védelem nélküli gazdaságot és áramvonalasan költekező államot kívánnak 
látni „építkezésük” eredményeként. Afganisztán esetében például annak dacára cél az 
ország mihamarabbi WTO-integrációja, hogy az átlagos afgán vámszint már jó ideje 
alacsonyabb a környező országokénál.7 Az afganisztáni fegyveres konfliktus miatt az 
országban minden termék árában egyfajta prémium jelenik meg – mivel a jelen körül-
mények között egyaránt probléma a finanszírozás, a termelés és a szállítás logisztikája. 
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Ennek tudható be, hogy Afganisztánban esetenként még a szőnyegek importja is kifi-
zetődő lehet egy-egy kereskedőnek. Afganisztán fő támogatója, az Egyesült Államok 
eközben pártfogoltjának egyoldalú kereskedelmi preferenciákat csakis az úgynevezett 
nem kereskedelemérzékeny termékek esetében kész biztosítani. Még a közelmúltban, 
kifejezetten konfliktuskezelési eszközként, a Maria Cantwell, Orrin Hatch, Kit Bond, 
Joe Lieberman és Chuck Hagel szenátorok által előterjesztett Újjáépítési lehetőségöveze-
tek című kezdeményezés is csak ilyen termékekre vonatkozóan kínálna lehetőségeket 
Afganisztánban és Pakisztán törzsi területein.8

A gazdasági kapcsolatok alapvető strukturális meghatározói tehát kedvezőtlenül 
alakulhatnak a „segítségnyújtásban” részesülő állam számára. Az iparfejlesztés lehe-
tőségével Afganisztán esetében a Nyugat nem különösebben számol. Mindez nem fér 
bele a fenntartható növekedésről, illetve a harmadik világbeli ipar menedzsmentjének 
elkerülhetetlenül silány minőségéről alkotott elképzelésébe. Ironikusnak mondható, 
hogy a 2007. november 6-i, az új-bagláni cukorgyárnál elkövetett véres merénylet mö-
gött álló terroristák részben éppen az ipar fejlődését igyekeztek akadályozni merényle-
tükkel: ennek a robbantásnak a vélelmezhető céljai között ugyanis nagy valószínűség-
gel az Észak-Afganisztánban befektetni szándékozók elrettentése is szerepelt.

A menekültek visszatérítésének sürgetése vs. a politikai stabilitás igénye + 
a gerillák elleni fellépés 
A 2001. októberi invázió után számos gazdag állam igyekezett az afganisztáni helyzetet 
a területén tartózkodó afgán menekültek visszaküldésére feltűnő gyorsasággal alkal-
masnak találni. Ausztrália például már 2002 májusában egyetértési megállapodást írt 
alá a kérdésről az akkor még csak ideiglenes státusú Karzai-vezetéssel.9

Irán – Pakisztán után a második legjelentősebb befogadó ország – menekültek és 
más, a területén tartózkodó, regisztrálatlan afgánok olykor tömeges visszaküldésével 
játszott politikai futballt 2007-ben. Ezzel: 1. vitákat kavart a kormány (Hámed Karzai 
elnök és külügyminisztere) és a parlamenti ellenzék között; 2. elrettentő jelzést adott 
az Egyesült Államoknak, egyfajta bajkeverő potenciált szemléltetve; 3. a visszaérkező 
pastu menekültek egy részét közben a gerillaháború szívta fel, és legalább egy forrás 
szerint10 részben ennek tudható be a fegyveres incidensek gyakoribbá válása a tavalyi 
év során Sindánd járásban, Herát tartományban.

A terrorizmus elleni fellépés vs. az államépítés
Itt említhető még az a feltételezett érdekellentét is, amelynek kapcsán – a 2001. szeptember 
11-i támadásokat közvetlenül követő néhány évben – egyfajta „antihumanitarianizmus” 
jellemezte az Amerikai Egyesült Államok fellépését. Értendő ez elsősorban az afga-
nisztáni államépítésre, melyre az Egyesült Államok (és Európa) nem áldozott elegendő 
erőforrást. Ennek hátterében többek között az a megfontolás érvényesült, hogy a terro-
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rizmus elleni fellépés prioritásától ne vonja el a pénzt és a figyelmet a nüánszokra érzé-
keny, költséges államépítés. Az eredmény mára az, hogy újra reális a terrorizmus egyik 
potenciális jövőbeli bázisát látni Afganisztánban – ezzel számolhatunk az államépítés 
kudarca esetén. Ez a „könnyű lábnyom” néven aposztrofált megközelítés következmé-
nye, amelyet a rövidlátás szült.

Rövidlátó elefánt módjára a porcelánboltban

A legalábbis aszimmetrikusan előnyösre szabott gazdasági kapcsolatok vagy a me-
nekültek visszatelepítése kapcsán, ha erről adódik nyilvános vita egyáltalán, aligha 
kételkedne bárki az érdekellentétek tényében. Bizonyos kérdésekkel összefüggésben 
viszont éppen a sokak által közösnek feltételezett érdekek alapján kerül sor olyan intéz-
kedésekre, amelyek végső soron senki számára nem lesznek előnyösek – az államépítés 
alanyának különösen nem.

A kábítószerek elleni fellépés vs. a gerillák elleni fellépés
Az angolszász kifejezéssel counterinsurgency-ként, illetve counternarcoticsként aposzt-
rofált törekvések ütközése a kábítószer-termelés elleni ügyetlen fellépés egyik kelle-
metlen következménye. A látszólag magától értetődő „terményirtás” elsődleges és 
kellemetlen következménye, hogy emberek maradnak megélhetés nélkül, s ők így a 
gerillákhoz csatlakozva kereshetnek alternatívát, akár színtiszta gazdasági szükségsze-
rűségből adódóan is.

A rangos Charney Research Group megkérdezéses vizsgálata szerint Helmánd tarto-
mányban (mely az afganisztáni kábítószer-termelés és egyben a gerillaháború egyik köz-
pontja) a megkérdezettek 25 százaléka tudott a környezetében olyanról, aki eladósodott-
sága miatt egy vagy több gyermekét is eladni kényszerült.11 Ilyen körülmények között 
éppen a bevételt ígérő aratás előtt elpusztítani egy-egy szegényebb földművelő terményét 
kegyetlenség. És még csak előnyökhöz sem vezet, mivel Afganisztán máktermésének egé-
sze ilyen módon nem számolható fel – csupán annyit lehet elérni, hogy a mák termesztése 
még inkább a gerillák tevékenysége által érintett területekre összpontosul.

Három fontos fogalmat tanulságos lehet ezzel összefüggésben megvilágítani.  
Az egyik az afgán Nemzeti kábítószer-ellenőrzési stratégiában12 is megjelenő „fenntartható 
terménycsökkentés” (sustainable crop reduction). Ezt, mint célt, csakis az „alternatív meg-
élhetés” valódi lehetősége biztosíthatja. Nem elegendő hozzá csupán a terményhelyet-
tesítés szempontjából megfelelő ösztönző struktúra kialakítása a földművelők számá-
ra. Afganisztán egész gazdasága egyfelől, az elszigetelt kis, helyi gazdasági rendszerek 
másfelől, függenek a kábítószer termeléséből származó bevételtől. A földművelők a 
gépezet kis fogaskerekei csupán. Egy egész alternatív gazdaságot kell tehát megala-
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pozni valahogyan. Itt nem csupán fejlesztésről van szó, és nem is deviáns földművelők 
korrigálásáról. A máktermesztés elleni fellépés, még ha gazdasági ösztönzők révén tör-
ténik, akkor is csupán ellenfejlesztésnek (counterdevelopment) fogható fel: a megélhetés 
létező formáját kívánja felváltani a közösnek ítélt érdekek alapján előnyösebbnek vélt 
berendezkedéssel. Az államépítők számára persze a saját kábítószerpiacuk felszámolá-
sa elvben a legfőbb cél – miközben ez még hosszú távon is túlzott ambíciónak tűnik –, 
a helyiek előnye pedig az afgán ópiátfüggők számának a csökkenéséből és a drogmilí-
ciák térvesztéséből származhatna ezzel párhuzamosan, az általános vélekedés szerint. 
Az utóbbiak, a csempészmilíciák, ez idő tájt viszont jelentős munkaadók, és nem iktat-
hatók ki észrevétlenül a gazdaság működéséből.

A terménypusztításon alapuló fellépés a kábítószerek ellen nem biztosíthatja az alter-
natív megélhetést. Különösen a gerillaháború által érintett területeken igaz ez. Itt a mező-
gazdaság termelési (öntözési), szállítási és értékesítési (piaci) infrastruktúrának a helyre-
állítására rövid távon nincs lehetőség. Ugyanakkor a biztonsági helyzet sem teszi lehetővé 
a jellemzően alacsonyabb profitrátával és viszonylagosan magas likviditási igénnyel mű-
ködő licit gazdaság megerősödését. Az utóbbi tényező külön figyelmet érdemel: Afga-
nisztánban a bankrendszer általában is fejletlen, és a földművelők számára az egyetlen hi-
telforrást a drogbárók jelenthetik egyes vidékeken. A déli Uruzgán tartományban például 
egyetlen bank működik, a tartományi központ Tárin Kótban – ennek is beázik a teteje.13

Az erők védelme vs. a gerillák elleni fellépés
A gerillák támadásainak elhárításában rövid távon kétségtelenül kifizetődő lehet tech-
nológiai újításokkal, kemény biztonsági eljárásokkal és az adott területeken élőktől való 
elszigetelődéssel próbálkozni. Hosszú távon azonban ez nem feltétlenül segít. A mű-
veleti biztonságát így megteremteni igyekvő haderő hírszerzési képességei általában 
megsínylik az ilyen megközelítést, és a katonák kiválthatják a bázisuk környezetében 
élő népesség ellenszenvét. Ritkábban szereznek előzetes tudomást az ellenük készülő 
támadásokról. Ennek hiányában pedig járműveik páncélozottságának javítása sem se-
gít rajtuk. A gerillák, ha lehetőségeikben nem korlátozzák őket, megtehetik, hogy egy-
szerűen több robbanóanyagot használnak fel a konvojok elleni robbantások alkalmával. 
Ha tűzharc alakul ki, és a saját védelmében egy őrjárat jelentős tűzerőt alkalmaz, vagy 
nagy sebességgel menekül lakott területen, az szinte garantáltan civil áldozatokhoz 
vezet, amit a gerillák tudatosan igyekeznek a maguk javára fordítani.

Hosszú távon tehát nem feltétlenül ez a megközelítés a helyes. Az államépítést segí-
tő külföldi katonák túlzott védelme – vagyis az erők védelme (force protection) – nagyon 
is ellentétes lehet az államépítésnek a céljával, sőt még a védekezésre irányuló kísérlet 
maga is kontraproduktív lehet.

A gerillák elleni fellépés lényegbe vágó kérdéséről van szó. Utóbbinak két alapvető 
iskoláját tartják számon, az ellenségcentrikus és a népességcentrikus megközelítést.14 
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A fentebb leírt hibák elkövetése nem feltétlenül azonos az ellenségcentrikussággal – 
ami ebben az esetben látható, az a legszerencsésebben talán egy új, a pontosabb leírást 
szolgáló fogalommal ragadható meg. Műveletibiztonság-központú megközelítésről 
van szó, amely éppenséggel az ISAF-koalíció tagjainak nagy többségét jellemzi. Vesz-
teségeiket igyekeznek – rövidlátó módon – így minimalizálni a koalíció számos tagor-
szágának fegyveres erői.

A civilek számára ennek kapcsán nehézségekbe ütközik – éppenséggel etikailag el-
fogadhatatlannak tűnhet – a népességcentrikus megközelítés melletti érvelés, mely a 
katonákat látszólag több kockázatnak teheti ki. Mára viszont amerikai katonaszerzőkre 
lehet hivatkozni, akiknek a körében a gerillaháború véres iraki iskolapadjában született 
meg egy sor, az intuícióknak ellentmondó felismerés. Szép példa ezzel kapcsolatban 
Lyall és Wilson esettanulmánya az Amerikai Hadsereg 101. légi szállítású hadosztályá-
nak és 4. (gépesített) gyalogsági hadosztályának a tanulságosan kontrasztba állítható 
tapasztalatairól.15 Az utóbbi egység az iraki háború kezdetén Ray Odierno tábornok 
parancsnoksága alatt állt, aki a gerillák fokozódó támadásaira reagálva arra utasítot-
ta alárendeltjeit, hogy „fokozzák a halálosságot”, azaz vágjanak vissza keményen, 
ha támadás éri őket, részben azért, hogy a további támadásoknak is elejét vegyék.16  
A 4. gyalogsági hadosztály ezek után jóval több tűzharcot vívott a maga műveleti terü-
letén, mint az ugyancsak a Szunnita Háromszögben, vele szomszédos műveleti terüle-
ten járőröző 101. légi szállítású hadosztály. A két egység műveleti területét elválasztó 
vonal Sárkát városát kettéosztotta, és az ottani polgármester idővel kifejezetten azt kér-
te, hogy a 101. vegye át a 4. gépesítettől a város egészét. A 101. légi szállítású több vesz-
teséget szenvedett ugyan a műveletei során, mint a 4. gépesített, valójában azonban 
kevesebbszer támadták meg. Hosszú távon aligha kétséges, hogy egy gerillaháború 
megnyerése az, ami összességében (nem csak az egyes alakulatok szintjén) minimalizálja 
a veszteségeket – ezt figyelembe véve mindenképpen a 101. légi szállítású megközelíté-
se volt a célravezető: hosszú távon még az erők védelme szempontjából is.

Különösen tanulságos lehet ezzel összefüggésben a német példa Afganisztánban. 
Németország katonáinak a túlnyomó részét az ISAF Északi Regionális Parancsnoksá-
gának műveleti területén állomásoztatja, hogy véletlenül se kelljen részt venniük az 
ország más részein zajló gerillaháború megvívásában. Ez azonban nem tette lehetővé 
számukra a veszteségek elkerülését. A gerillák az Észak-Afganisztánban nekik jóval 
kedvezőtlenebb társadalmi közeg dacára energiát áldoznak arra – fokozott műveleti 
kockázok vállalása árán is –, hogy merényleteket hajtsanak végre a német egységek 
ellen, és német katonákat öljenek. Németország több katonát vesztett Afganisztánban 
jelen állás szerint, mint a déli Uruzgán tartományban Tartományi Újjáépítési Csoportot 
működtető és annak támogatására ott harccsoportot állomásoztató Hollandia.
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Vérző szívű rövidlátás

Ha az államépítők érdekeit szembeállítjuk a helyiekével, különbséget téve az államépí-
tés kihívásának biztonságpolitikai és humanitárius szemléletmódjai között,17 a közvé-
lemény részéről olykor éppen a saját érdekek hátrébb sorolását tapasztalhatjuk, leg-
alábbis a hiedelmek szintjén. Az ilyen típusú altruizmus a következményeit tekintve 
gyakorta rövidlátó. A rövidlátás, avagy a saját érdekek sérelmével kapcsolatos vakság, 
abból fakad, hogy a külpolitika iránt alig érdeklődő, ugyanakkor bizonyos alapvető ér-
tékeket fontosnak érző polgár az egyébként valóban kívánatos célok megvalósításának 
követelésekor nem számol a célok és a megfelelő eszközök összekapcsolásának szük-
ségességével. Tehát nem stratégiai módon foglal el egy – humanitárius vagy morális 
értelemben – helyesnek vélt álláspontot. Hihet például az oltalmazás kötelességének 
elvében (R2P, responsibility to protect), de általánosságban inkább azt preferálja, ha or-
szágának egyetlen katonája sem kell, hogy külföldön állomásozzon.

A humanitárius segítségnyújtás vs. a fejlesztés lehetősége + a gerillák elleni 
fellépés
Miután a NATO-vezetésű ISAF-koalíció 2006 augusztusától kezdődően kiterjesztette a 
tevékenységét Dél-Afganisztánra, ebben az országrészben jelentős mértékben megnőtt 
a külföldi katonák száma. A tálibok beszivárgása ezekre a területekre már évek óta 
tartott, de különösen 2005 óta még fokozódott is. A gerillák feltartóztatása végett tehát 
szükség volt az ISAF lépésére. Az elkerülhetetlenül gyakoribbá váló harcok és fegyve-
res incidensek közepette viszont a humanitárius segítségnyújtásban részt vevő NGO-k 
és kormányközi szervezetek (mint például a World Food Programme) tevékenysége egy-
re nehezebbé vált, mert egyre több terület vált számukra megközelíthetetlenné.18

Nem teljes mértékben alaptalan a humanitárius segélyezés szereplőinek a feltéte-
lezése, hogy a tevékenységük a külföldi katonák jelenlétének hiányában, ha nem is 
a korábbi intenzitással, de folytatható lett volna. Az új helyzetben ehhez képest a fej-
lesztések – még a humanitárius segélyezés is – az ISAF-erők által stabilan ellenőrzött 
területekre korlátozódnak: ezek az afgán kormányzati megjelölés szerint az „afgán fej-
lesztési övezetek”, a gerillák elleni fellépés stratégiai nyelvezetében pedig a „tintapaca-
ként” említett területek.19

Politikailag rendkívül rövidlátó azonban erre hivatkozva az ISAF-et hibáztatni a 
dél-afganisztáni népesség alapvető igényeinek ellátatlansága miatt. Mindez intuitíven 
is belátható, de az 1990-es évek alapvető tapasztalataival is igazolható. Szomáliában 
például a humanitárius szállítmányokat milíciaparancsnokok csapolták meg rendsze-
resen, hosszú időn keresztül, és ez által rendszeres bevételhez jutottak. Ez hozzájárult 
az országot feldúló konfliktusok elhúzódásához.
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Az igazságtétel vs. a politikai stabilitás igénye
A közvélemény külpolitika iránt érdeklődő szegmensét 2001 óta makacsul befolyásoló 
kérdés azoknak a haduraknak a sorsa, akik az új afgán politikai rendszerbe integrá-
lódhattak, és azóta fontos helyi vagy akár központi kormányzati pozíciókat szereztek. 
Az elszámoltatásra, a háborús bűnökért való felelősségre vonásra irányuló követelés-
nek afgán szószólói is vannak, így például az afgán parlament ülésein való részvételtől 
2007 óta eltiltott Máláláj Dzsója képviselőnő. Az alapvető emberi igazságérzet – még ha 
megalapozott is lehet bizonyos egykori parancsnokok esetében – nem vesz tudomást 
az afganisztáni politikai viszonyok komplexitásáról. Az értékítéletet is magában foglaló 
hadúr kifejezéssel illetett emberek valójában nem feltétlenül csupán harcosi–parancsno-
ki képességeik alapján legitimitással bíró vezetők (amint ezt a kifejezés sugallná). Ko-
optálásuk pedig annak idején alapvető jelentőséggel bírt. Az Afganisztánban 2001-ben 
beavatkozó államok tizedannyi katona mozgósítására sem voltak eddig képesek, mint 
amennyi akár a szovjet vezérkar, akár a RAND Corporation becslései szerint Afga-
nisztán közvetlen ellenőrzés alá vonásához szükséges lenne. Ilyen körülmények között 
minden korábbi parancsnoknak – így például a tálibok leverésében jelentős szerepet 
játszott Északi Szövetség korábbi parancsnokainak – a maradéktalan lefegyverzése, ez 
után pedig az erkölcsi tökély rajtuk való számon kérése, nem volt lehetséges.20

Közös érdek képviseletében, bizonytalanul

Az antiterrorizmus vs. a terrorizmus elleni aktív fellépés
A szembeállítás magyarázata, hogy a NATO-terminológia megkülönbözteti az angol 
anti-terrorism és counter-terrorism kifejezéseket.21 Előbbit „védelmi intézkedések alkal-
mazása az erők, személyek és vagyon terrorizmus általi sebezhetőségének csökkentése 
érdekében”, míg utóbbit „támadó katonai akció a terroristák képességeinek csökken-
tése érdekében” jelentésben használja. Nem érezve kötelezőnek a támadó akció katonai 
kivitelezésére vonatkozó kitételt az utóbbi esetben, itt lényegében a passzív és az aktív 
megközelítés szembeállításáról van szó. A vita pedig ennek kapcsán bontakozik ki ar-
ról, hogy lehet-e ellentmondás a kétféle fellépés között.

A passzív(abb) védekezés, tehát az „antiterrorizmus” szükségében mindenki egyet-
ért, még ha az ehhez kapcsolódó intézkedések tartalmát illetően adódnak is olykor 
jelentős nézeteltérések. A counter-terrorism ezzel ellentétben olyasmi, amelynek még a 
létjogosultságát is sokan megkérdőjelezik, és potenciális kontraproduktivitására utal-
nak – vagyis azt állítják, hogy utóbbi alááshatja az antiterrorizmust szolgáló lépéseket, 
illetve általában drágítja a hatékony antiterrorista fellépést. A katonai eszközök haszná-
latát különösen parázs vita övezi ezzel összefüggésben. Ezt az ellentétet szokták – félre-
vezető módon – egyfajta európai–amerikai ellentét forrásaként is említeni. Ez elsősor-
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ban a counter-terrorism szükségét elutasító, államfői-kormányfői szinten kisebbséginek 
nevezhető állásponthoz támogatást mozgósító retorikai eszköz.

A vita nagy jelentőséggel bír, hiszen azt az alapvető kérdést érinti, hogy szükség 
van-e a közös biztonságunk, mindannyiunk biztonsága érdekében az afganisztánihoz 
hasonló vállalkozásokra. (Álláspontom szerint igen. Ezt itt azonban nem kívánom iga-
zolni, csupán a premisszáim tisztázása érdekében jelzem.)

Önérdekkövetés egy koalíció tagjaként

Egy nem teljes mértékben konszenzusosnak mondható célokat megvalósítani igyekvő koalí-
ció esetében aligha meglepetés, hogy a koalíció deklarált céljaival – azaz magának az állam-
építésnek a követelményeivel – olykor éppen a koalíció egyes tagjainak a haszonmaximalizá-
ló, avagy költség- és veszteségkerülő, tehát összességében áldozatkerülő, magatartása lehet 
ellentmondásban. Erre vonatkozóan kínálok az alábbiakban néhány afganisztáni példát.

Egy látszólag olcsón irányítható politikai rendszer igénye vs. a nemzetépítés és 
az intézményépítés megfontolásai
Az Egyesült Államok által a beavatkozás utáni időszakban követett könnyű lábnyom 
stratégia szerves része volt, hogy olyan politikai rendszert körvonalaztak Afganisztán 
számára, mely egyetlen emberen, egy névleg erős közvetítőn keresztül ellenőrzés alatt 
tartható – általuk. Elnöki rendszert akartak, erős elnöki hatalmat – a pozíció betöltésé-
re pedig egy megbízható embert, akit Hámed Karzai személyében véltek megtalálni.  
A parlamentben nem szívesen láttak volna erős pártokat, éppen azért, hogy nehezebb 
legyen a törvényhozásban egységes álláspontot artikulálni az elnök és kormánya poli-
tikájával szemben. Az erős pártok nélküli parlament egyesek szerint az „egyszeri, nem 
átruházható szavazati” rendszer (az SNTV-rendszer22) bevezetésével valósult meg, me-
lyet Zálmáj Khálilzád amerikai követ állítólag kifejezetten erőszakosan fogadtatott el a 
befolyásos államok képviselőből álló kabuli „teaklubbal”.23 Valójában nagyobb jelen-
tőséggel bír az a járulékos szabály, hogy a választásokon csak független képviselőként 
lehet elindulni és a parlamentbe bekerülni. Ennek a következménye, hogy a képviselők 
között nem adottak a hatékony frakciók létrejöttének feltételei. Az eredmény egy olyan 
rendszer, amelyben egyfelől a „nemzetközi közösségként” emlegetett sokaság szerep-
lői próbálnak egy sor kérdést a kedvükre elrendezni Karzai révén, másfelől pedig a 
befolyást kereső afgán politikusok, üzletemberek, erős figurák, milíciaparancsnokok 
és az államigazgatás szereplői is állandóan lobbiznak az elnöknél, hogy elérjék a saját 
céljaikat. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy adott Karzai esetében egy gyenge, korlá-
tozott hatalommal bíró, de megkerülhetetlen „király”, a parlamentben pedig sok ve-
szekedő, pártok, frakciók által nem korlátozott „kiskirály”.
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A pártképződésnek, illetve a létező pártok jelentősebbé válásának az akadályozása a 
helyi közösségeket, illetve az etnikai és vallási törésvonalakat meghaladó érdekszerve-
ződésnek gátja, egyben a hosszú távon eredményes nemzetépítés buktatója.

A veszteségkerülés vs. a kábítószer-termelés elleni fellépés
Már szó esett a kábítószer-termelés elleni fellépés és a gerillák elleni fellépés lehetséges 
ellentmondásairól a kontraproduktív terménypusztító programok esetében. Az ezzel 
kapcsolatos nézeteltéréseket is szokták egyfajta európai–amerikai ellentétként bemu-
tatni. Ebben annyi igazság van, hogy még a gerillák elleni fellépésben és a counter-
terrorism területén aktívabb európai államok – például Hollandia vagy az Egyesült Ki-
rályság – sem szívesen támogatják a terménypusztítást (de nem támogatja Kanada és 
Ausztrália sem).

Utóbbiak szerint az afgán földművelők megélhetését veszélybe sodorni egyenlő a 
gerillaháború fűtésével, az pedig több veszteséghez vezet – márpedig ezeknek az or-
szágoknak egy része fokozottan ügyel veszteségeinek minimalizálására, amennyire 
csak a lehetőségek engedik.

A veszteségkerülésre való törekvés a Dél- és Kelet-Afganisztánt elkerülő országok – 
tehát az ISAF-koalíció nagyobb része – esetében olyan műveleti szabályok előírásával 
jár együtt, amelyek a kábítószer-kereskedők elfogásával és a droglaboratóriumok fel-
számolásával kapcsolatban is tétlenségre utasítják a katonákat.

A valójában veszteségkerülésen alapuló megközelítést az európai politikusok sok-
szor a kábítószerek elleni aktív fellépés bármilyen formájának elutasításával próbálják 
retorikailag igazolni, és még hosszú távon sem látják szükségesnek álláspontjuk oldá-
sát. Pedig még a korábban már említett, általánosságban óvatosnak jellemezhető afgán 
kábítószerügyi stratégia is számol a terménypusztítás, illetve a kényszerítés eszközeit 
is bevető terményhelyettesítés lehetőségével azokon a területeken, ahol az alternatív 
megélhetés legalább alapvető szinten már biztosított.

A költségkerülés vs. a biztonsági szektor fejlesztése
A nemzetközi koalíciókban a méltányos tehermegosztás kérdése örökzöld probléma.  
A koalícióalakítást kezdeményező/vezető országok jellemzően aránytalanul nagyobb 
terhet kénytelenek viselni, mint mások. Az Egyesült Államok részben ennek a jelen-
ségnek az enyhítésére engedte át 2001 után a vezető szerepet bizonyos „szektorok-
ban” a partnereinek. Az Egyesült Királyság kapta meg a kábítószerek elleni fellépés 
és az ahhoz kapcsolódó afganisztáni intézményépítés koordinálását, Olaszország az 
igazságügyi rendszer kiépítésének, Japán pedig a lefegyverzési, demobilizációs és 
reintegrációs (DDR) programoknak az irányítását. Németországnak a rendőrképzés 
jutott. A költségek méltányosabb elosztását azonban ez végeredményben nem bizto-
sította. A kijelölt vezető országok nem látták el megfelelően a feladatukat, az Egyesült 
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Királyság pedig a kábítószerügyi vezető szerepéről gyakorlatilag lemondott, miután 
katonáinak át kellett venniük a stafétát a gerillaháború megvívásában az amerikaiaktól 
Helmánd tartományban – az ottani PRT vezetésével együtt –, s ezzel a feladattal egy 
kemény kábítószerügyi álláspont nem lenne összeegyeztethető.

Különösen látványos példája a kijelölt feladatok elhanyagolásának Németország szere-
pe a rendőrképzésben. Az eredeti elképzelés szerint Németországnak elegendő lett volna 
a rendőri elitnek, tehát a tiszteknek a kiképzésére koncentrálnia, míg az Egyesült Államok 
vállalta a tömeges rendőrképzést, mely így kiegészítő jelleggel, alulról töltötte volna fel 
a rendőri szolgálatot.24 Még ennek, a terheket megosztó megközelítésnek a fényében is 
megdöbbentő, hogy egy forrás szerint25 Németország az Egyesült Államok által a rendőr-
képzésre fordított összegnek csupán ötvened részét költötte el a saját, minimális létszám-
mal dolgozó rendőri missziójára. Kibúvót egyfelől az jelentett Németország számára, 
hogy a rendőri misszió vezetését utóbb áttestálta az Európai Unióra,26 másfelől pedig az, 
hogy az Egyesült Államokat a rendőrképzés militarizálásával kezdte vádolni. E szerint a 
kritika szerint az amerikaiak a tömeges rendőrképzés útján nem a törvények betartatására 
alkalmas rendőri erőket nevelnek ki – ellentétben a minőségre összpontosító németek-
kel –, hanem a gerillaháború megvívására bevetni kívánt emberi töltelékanyagot. Ez a 
vád azonban alaptalan. Túl azon, hogy az amerikai megközelítés magyarázata valójában 
a rendőrképzés hátterében már említett koncepció, ma az afgán realitásnak megkerülhe-
tetlen ismérve, hogy Dél- és Kelet-Afganisztánban – de még az ország más részein is – a 
rendőröknek olykor 107 mm-es rakétákkal, gránát- és aknavetőkkel, nehézgéppuskákkal 
és más könnyűfegyverekkel is jól ellátott gerillákkal kell felvenniük a harcot.

Valós átváltási dilemmák

Bizonyos esetekben az egyértelműen az államépítés céljából következő lépések kerül-
nek ellentmondásba egymással, a terepen jellemző speciális viszonyok miatt. Ezekre 
vonatkozóan is következik az alábbiakban néhány példa.

A terrorizmus elleni aktív fellépés + az erők védelme vs. a gerillák elleni fellépés
Az afganisztáni gerillaháborúban rendre hátráltató tényezőnek bizonyul az ISAF-erők 
számára a rengeteg közel-légitámogató bevetés, amelyre a szárazföldi csapatoknak a 
veszteségek minimalizálása érdekében akár a legkisebb tűzharcban is szükségük lehet. 
Az ilyen bevetések során ledobott bombák gyakran végeznek ártatlanokkal, már csak ab-
ból adódóan is, ahogyan a gerillák pozicionálják magukat. Bármilyen precízen használnak 
egy fegyvert a nyugati légierők, a sűrűn lakott falvak vályogkunyhói között az úgyneve-
zett cirkuláris hibahatáron belül landoló bombák is túl sok rombolást vihetnek véghez.  
A civil áldozatokról szóló narratíva pedig a gerillaháború ideológiájának szerves része.
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Ehhez adódhat hozzá az, amikor a terrorizmus elleni fellépés részeként „lefejező” 
csapásokra kerül sor, melyek során még a nyugati közvélemény sem mutat különösebb 
érdeklődést a civil áldozatokat illetően, ha egy-egy jelentősebb, al-Káida-kötődésű ter-
roristával sikerül végezni.

Retorikai szinten a NATO-országok egy része felől megjelenik a hamis szembeállítás, 
miszerint a légi csapások eszközével a Tartós Szabadság Hadműveletben részt vevő, 
döntően amerikai erők élnek igazán intenzíven (ők kifejezetten a terrorizmus elleni 
háború részeként vannak Afganisztánban). Az ezt hangoztatók szerint az ISAF-erők 
az újjáépítés résztvevői, és minden tekintetben sokkal visszafogottabbak. A probléma 
ezzel egyfelől az, hogy a szerepek ilyen világos szétválasztása a gyakorlatban nem le-
hetséges, másfelől pedig az, hogy a NATO-csapatok, éppen országaik veszteségkerülő 
magatartása miatt, nagyon is rá vannak utalva a légi támogatásra – amint ezt a NATO 
Parlamenti Közgyűlés egyik 2007-es jelentése is megállapította.27

A légi csapások kapcsán adódik tehát egy valós átváltási dilemma, ám annak érvé-
nyessége nem korlátozódik a terrorizmus elleni fellépés esetére. Az erők védelmének 
igénye kapcsán a dilemma pontosan ugyanúgy jelentkezik.

A kábítószerek elleni fellépés vs. a terrorizmus elleni fellépés + a gerillák elleni 
fellépés
A kábítószer-kereskedelemben jelentős szerepet játszó figurák jellemzően sok infor-
mációval bírnak. Az illegális kereskedelemben részt vevőknek kiterjedt területen kell 
áthaladniuk, és így a csempészek biztonsága nagyrészt a megfelelő informáltságuk 
függvénye. Ezek az információk a terrorizmus elleni aktív fellépésben és a gerillák elle-
ni fellépésben is alapvető jelentőségűek lehetnek.

Hádzsi Básár Núrzáj esete iskolapéldája a veszteségnek, amellyel számolni kell, ha 
egy-egy kereskedőt „lekapcsolnak”. Hádzsi Básár Núrzáj a tradicionálisan csempé-
széssel foglalkozó Núrzáj családok egyikének leszármazottja. A csempészkereskede-
lemben jelentős szereplő volt már legalább az 1990-es évek első fele óta. 1994 nyarán ő 
volt az akkoriban kibontakozó tálib mozgalom egyik első anyagi támogatója – többek 
között azért alakult ez így, mert Omár molla, aki máig a tálib mozgalom vezetője, a 
Khanisz Junisz-féle Hiszb-i-Iszlámi frakcióban még Hádzsi Básár vezetése alatt harcolt 
a Nádzsibullah-rezsim erői és szövetségeseik ellen. Miután a tálibok 1994-ben kiterjesz-
tették az uralmukat Dél-Afganisztánban, majd később másutt is, Hádzsi Básár Núrzáj 
részesedése a kábítószer-kereskedelemből jelentősen megnövekedett. Különösen sokat 
profitált abból, amikor 2000-ben a tálib rezsim betiltotta az ópiummák termesztését (ami-
vel párhuzamosan viszont a rezsim nem tiltotta be az ópium kereskedelmét). A felszökő 
árakból Hádzsi Básár tetemes bevételre tehetett szert. 2001-ben, miután a tálib rezsim 
megbukott, az amerikaiak kényszerűségből az általa is támogatott Gul Ághá Sírzájt fo-
gadták el Kándáhár város kormányzójának. Egy oknyomozó újságíró szerint akkoriban 
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Hádzsi Básárnak mintegy tízezer fegyveres állhatott a szolgálatában.28 Kézenfekvőnek 
tűnik a spekuláció, hogy az amerikaiak tűrőképességének javítása érdekében Hádzsi 
Básár kész lehetett együttműködni Dél-Afganisztán politikai konszolidációjában, és 
fontos információkkal szolgált – nem is csak egyszeri alkalommal, hanem csempész-
hálózata révén akár rendszeresen is.29 A Hádzsi Básár Núrzáj és a Pentagon között 
vélelmezhető modus vivendit az amerikai Külügyminisztérium borította fel 2005-ben, 
amikor a State Department vezetésében egyesek ragaszkodtak ahhoz, hogy a világ tíz 
legkeresettebb kábítószer-kereskedője között feltétlenül szerepeljen végre egy afgán is. 
Núrzájt ez után nem sokkal az Egyesült Államokba hívták tárgyalni, ahol – noha előze-
tesen ígérték, hogy nem így lesz majd – Washingtonban letartóztatták.30

Az emiatt elkönyvelhető információveszteség mértékét nehéz pontosan megállapí-
tani. Dél-Afganisztánban a termelt ópium mennyisége 2006–2007 során tovább növe-
kedett, és a gerillaháború intenzitása is fokozódott. Mindez viszont nem kapcsolható 
össze egyértelműen – a rendelkezésemre álló nyílt források alapján semmiképpen sem 
– Hádzsi Básár Núrzáj kiesésével. Csak valószínűsíteni tudom, hogy a Núrzáj családok 
aligha értékelték a történteket, és ez a gerillák számára további helyi szövetségeseket 
tehetett elérhetővé. Ennek a jelentőségét nem kell túlbecsülni, de figyelmen kívül hagy-
ni sem lenne bölcs dolog.

A gerillák elleni fellépés vs. az államépítés
Az afganisztáni gerillaháborút mindenképpen meg kell nyerni, azaz intenzitását egy 
kritikus küszöbérték alá kell szorítani ahhoz, hogy az államépítésnek bármiféle sike-
réről beszélhessünk. Ez alapvetően háromféle módon lehetséges. A külföldi katonák 
megkísérelhetik végigharcolni a gerillaháborút, végig vezető szerepet játszva ebben 
a hosszú távú küzdelemben. A második lehetőség az, ha a külföldi katonák szerepe 
fokozatosan csökken – bár hosszú távon sem szűnik meg –, és közben az afgán biz-
tonsági erők játszotta szerep egyre jelentősebbé válik, idővel pedig domináns lesz.  
A harmadik lehetőség, amely már rövid távon is eredményeket hozhat, az, ha kooptál-
ják az új, 2001 utáni tálib mozgalom kötelekébe csupán lazán beszerveződött erők egy 
részét – amennyiben erre lehetőség adódik –, és rájuk bízzák egyes területek ellenőr-
zését. Ilyen, „helyettesítő” erő – és nem az afgán állam – kezére juttat egy-egy területet 
az, ha a törzsi milíciákat, például a délkelet-afganisztáni arbakájokat felhasználják a 
gerillák kiszorítására az ország egy-egy viharsarkából. Hosszú távon mindez aláássa 
az állam integritását, ha a kérdéses erőket – legalább formálisan – nem szervezik be az 
afgán biztonsági erők szervezeteibe. Ennek kapcsán felmerülhet tehát ellentmondás, 
lényegében a rövid és a hosszú távú törekvések ütközéseként. 

Helmánd tartomány Muszá Kálá városában a brit titkosszolgálatnak 2007 során pél-
dául sikerült rávennie az átállásra egy tálib szövetségest, Abdul Szalámot (aki a tálib 
időkben Uruzgán tartomány kormányzója is volt). Vagy kétezer harcosának a kiválá-
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sával a helyi tálib erők elvesztették az ellenőrzést Muszá Kálá városa és a járás nagy 
része felett. Ez bizonyos értelemben nyilvánvalóan sikerként könyvelhető el. A kérdés 
az, hogy az ilyen nagyobb milíciák hogyan integrálhatók utóbb szervesen az állami 
biztonsági szektorba. A siker ebben a vonatkozásban egyáltalán nem garantált.

Az ilyen megoldási kísérletek nem precedens nélkül valók, gerillaháborúk során akár 
tipikusnak is nevezhetők. Hasonló dilemma adódott például az 1960–1970-es években, 
amikor az ománi szultánátus használt fel törzsi milíciákat a baloldali és szovjet orien-
tációjú gerillák ellenében (éppen brit tanácsadás mellett). Hasonló kérdéseket vet fel az 
iraki helyzet is jelenleg – ott a Szunnita Háromszög milíciáinak kell valamilyen formá-
ban helyet találni az iraki rendőri és katonai erők kötelékében.

Hamis szinergiák

Külön tanulmányt érdemelne, hogy az államépítés különféle feladatai között milyen 
hamis szinergiákat szoktak – ténylegesen vagy csupán retorikai szinten – feltételezni. 
Ez már az abszolút értelemben és univerzálisan helyes szekvencia kérdését érinti azon-
ban, amellyel kapcsolatban nem kívánok állást foglalni. Még azt sem állítom, hogy van 
univerzálisan helyes sorrendiség. Illusztrációul mindössze egyetlen, logikai úton nagy 
bizonyossággal hamisnak nyilvánítható szinergiát említenék példaként.

A fizikai infrastruktúra fejlesztése + a gerillák elleni fellépés
Az iraki gerillaháborúban bekövetkezett fordulat nyomán a washingtoni körök által 
Petraeus tábornokhoz hasonlóan közkedvencnek kikiáltott David Kilcullen31 egy cikke32 
nyomán indult el a lényegében teljesen félrevezető diskurzus számos fórumon arról, hogy 
„az utak biztonságot hoznak-e”, és kiszorítják-e a gerillákat az olyan területekről, ahol 
megépítik őket. Vállalva, hogy az ezzel kapcsolatos nézeteket nem mutatom be itt átfogó-
an, és ezzel nem adok hiteles képet a diskurzusról, a lényeges probléma a fentebb említett 
feltételezéssel az, hogy az utak nem cselekvőképes élőlények – az aktor voltukra hivatkozó 
narratívában a kauzalitás tehát abszurd. Azok a katonák, akiknek a feladatuk egy területet 
megtisztítani ahhoz, hogy egy út egyáltalán megépülhessen, inkább lehetnek képesek a 
gerillákat kiszorítani egy-egy területről (hangsúlyozva, hogy itt elsősorban a kérdéses út 
által érintett nem lakott területekről beszélünk, ahol a gerillák és a katonák között sokkal 
nyíltabb és ezért általában az utóbbiaknak kedvező összecsapásokra kerülhet sor).

A fizikai infrastruktúra fejlesztése és a gerillák elleni hatékony fellépés az állam-
építés szempontjából mind kétségtelenül hasznosak – az államépítés mint folyamat 
szükséges elemei. Azt sem lehet állítani, hogy nincs közöttük összefüggés: akár negatív 
összefüggés is elképzelhető. Az esetleges szinergiák azonban nem olyan direkt módon 
keletkeznek, ahogyan azt a vitát kiváltó írásában Kilcullen sugallta.



332009. tavasz

Az államépítés sorrendisége és az afganisztáni bonyodalmak

Az elemzési egység illúziója

A szekvenciálás kapcsán eddig csakis afganisztáni törekvések ütközéseiről számoltam be. 
Ez félrevezető lehet. Afganisztán mint elemzési egység nem választható le ilyen élesen a 
környezetéről. Elemzési egységünk határai minimum elmosódottak. Ami az afgán–pa-
kisztáni, nagyrészt pastuk lakta határvidéket illeti, ott ezek a határok egyszerűen másutt 
keresendők, a pakisztáni törzsi területek határain is túl. Ezek a területek a gerillahábo-
rú hátországi bázisai, errefelé az Egyesült Államok a gerillák ellen lefejező csapások és a 
különféle törzsi és iszlamista frakciók egymással szembeni szponzorálása révén próbálja 
felvenni a harcot – továbbá a pakisztáni hadsereg és a Határhadtest (Frontier Corps) összes-
ségében kétes értékű segítségével. Az afgán–pakisztáni határ hermetikus lezárása nem 
lehetséges. A határ menti bázisoknak az afgán oldalon húzódó vonalát, mely a gerillák 
beszivárgását alig valamelyest tudja korlátozni, az amerikai katonák gúnyosan „fekvő-
rendőrnek” is nevezik, mondván, hogy a beözönlő gerillák épp csak „döccennek” azon.

Az elemzési egység megfelelő lehatárolásának nem csak a vizsgált terület meghatá-
rozása kapcsán van jelentősége. A megoldandó feladatok sorrendiségét is ki kell ala-
kítani, azt pedig elkerülhetetlenül megzavarhatják, összekavarhatják Afganisztántól 
független kérdések is. Bizonyos választási helyzetekben pedig ennek folytán nem az 
afganisztáni államépítés területén elérendő előrelépés lehet a prioritás. Bizonyos hely-
zetekben a saját érdekeiket szem előtt tartva akár a visszalépés is elfogadhatónak tűn-
het egyes szereplők számára.

Itt jóval többről van szó, mint a Putnam-féle kétszintűpolitika-modell sugallta át-
váltási viszonyról a belpolitikai érdekek és a külpolitikai racionalitás között, bár az 
is ide tartozik. A demokratikus kormányoknak például kétségtelenül fejtörés okoz, és 
Afganisztánban alapvető jelentőséggel bír a közvélemény ódzkodása a veszteségek el-
fogadását illetően. Valójában a külpolitika területén is számos cél adott egyszerre, és a 
külpolitikai célok mérlegelése során is előállhat a fentebb leírt választási helyzet.

Nyilvánvaló példája lehet ennek az Egyesült Államok Pakisztán- és Irán-politikája.
Pakisztán esetében egy (erősen) kérdéses megbízhatóságú partnerrel kell valamilyen 

működő viszonyt kialakítani, miközben az amerikai–pakisztáni együttműködés múltja 
tele van „elsüllyedt költségekkel”. A Pakisztánnal kapcsolatos lépések még a nukleáris 
proliferáció kihívását is érintik. Igazi gordiuszi csomóról van szó, amellyel összefüg-
gésben igazán jól cselekedni, egyelőre úgy tűnik, nem igazán lehetséges.

Irán a maga részéről egy látszólag ellenséges, valójában a bonyolult intézményrend-
szere miatt nehezen megítélhető politikavezetésű szereplő, amellyel számos vonatko-
zásban együtt lehetne működni Afganisztán stabilizálásában. Épp a bizalom hiánya 
miatt azonban jelenleg az sem kizárható, hogy miközben Irán általában támogatja a 
Karzai-féle afgán vezetést, az instabilitás fenntartásában valamennyire maga is érde-
kelt lehet, és következésképp abban részt is vehet.



34 Külügyi Szemle

Marton Péter

Eddig még nem tértünk ki a Nyugat Oroszország-politikájának meghatározó kér-
désére, amely ugyancsak rendkívül bonyolult afganisztáni összefüggésekkel bír. Ezt a 
közelmúltban, a bukaresti NATO-csúcs kapcsán reflektorfénybe került orosz és közép-
ázsiai, szárazföldi szállítási útvonal kérdése is mutatta. Ennek az útvonalnak a hoz-
záférhetősége az ISAF jelenleg igen nehézkes logisztikáján sokat segíthetne, mivel az 
jelenleg nagyrészt a gerillaháború által érintett pakisztáni törzsi területeken át húzódó 
utánpótlási vonalra hagyatkozik. Felvetődik a kérdés, mi az az ár, amelyet meg lehet 
még fizetni – egyéb kérdésekkel összefüggésben – az orosz együttműködésért. Afga-
nisztánban jelenleg, többek között, azért sem biztosítható elegendő létszámú katonai 
jelenlét, mert jóval több katonát a pakisztáni törzsi területeken át biztonságosan ellátni 
kockázatos vállalkozás lenne. A kérhető orosz árat ez látszólag a csillagos égig emelhet-
né, valójában azonban Oroszországnak sem áll érdekében az ISAF kudarca Afganisz-
tánban, következésképp a helyzet összetettebb.

A teljes körű áttekintés szándéka nélkül még néhány példa említhető itt. Norvégia 
gyakorta emlékezteti a NATO-t „északi” teendőire, az orosz bombázógépek légtérsérté-
sei kapcsán az Oroszország jelentette kihívásra; Hollandia fél szemmel a karibi térséget 
is kénytelen figyelni, ahol Curaçao szigetével kapcsolatban Hugo Chávez venezuelai 
elnök tett már fenyegető kijelentéseket;33 Ausztrália a saját közvetlen szomszédságá-
ban, a tőle északra található szigetvilágban „az instabilitás félköre” miatt aggódik; Tö-
rökország pedig a Ciprusi Köztársaság nem megfelelő biztonsági jogosítványára hivat-
kozva nem támogatja a NATO-erők gyűjtötte hírszerzési információknak az EUPOL 
rendőri misszióval történő megosztását.

Nem állami szereplők a politikai arénában

A nem állami szereplők napjainkban megnövekedett jelentőségét semmilyen elemzés 
nem hagyhatja figyelmen kívül – így természetesen ez a tanulmány sem. A szekvenciálás 
kérdése kapcsán nem kizárólag állami szereplőkkel és az ő nézeteltéréseikkel kell szá-
molni a kívánatos teendőket és azok ellentmondásait illetően.

Remek példa erre, ha szemügyre vesszük a kábítószer elleni fellépés „panoptiku-
mát”. Ebben az univerzumban az államok még csak nem is kizárólagos politikacsináló 
szereplők (és nem csak azért állítható ez, mert a gerillák a fegyveres harc politikájának 
művelőjeként maguk is politikacsinálók). A politika alakításában mindenképpen emlí-
tést érdemel egy sor másik, nem állami szereplő is.

Jelentős politikabefolyásoló például a Senlis Council – vagy újabb nevén az Interna-
tional Council on Security and Development –, egy mindössze néhány esztendős szelle-
mi műhely, mely a gondolatok világpiacán egyfajta piaci „rejtekhelyet” sajátított ki 
magának, látszatra egészen tudatosan. A máktermesztés legalizálását és orvosi céllal 
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történő felhasználását propagálja,34 mely álláspontja szerint egyfajta megváltás lenne 
Afganisztán számára, és még a gerillaháború érintette területeken is gyors győzelmet 
hozhatna a kábítószer elleni fellépésben. Ez a gondolat egyfelől társadalmilag érzékeny 
és igazságos (például orvosi ópiátszármazékokat tenne elérhetővé a hiányban szenve-
dő szegény országokban, köztük Afganisztánban), másfelől teljesen kivitelezhetetlen. 
Egy érv ezzel kapcsolatban: a máktermesztés egyik oka, mint már említettem, a biz-
tonság, illetve a termelési, a szállítási, a piaci és a finanszírozási infrastruktúra hiánya 
a gerillaháború sújtotta afgán vidékeken. Ilyen körülmények között a falusi szintű tab-
lettatermelés, amelyet a Senlis Council Afganisztán számára elegendő mértékben jöve-
delmezőnek lát ahhoz, hogy a kábítószer-termelés alternatív hasznát kompenzálja vele, 
egyszerűen megoldhatatlan. A Senlis Council mégis befolyásos, többek között azért, 
mert számos politikus a népszerűen formabontó ideák iránti nyitottságát bizonyíthat-
ja gondolataik visszhangozásával, ezenfelül pedig annak a látszatát is kerülheti, hogy 
akár a legkevesebb erőszakot is feltétlenül szükségesnek tartaná az afganisztáni prob-
lémák megoldásában. A Senlis Council az elképzeléseit eközben Dél-Afganisztánban 
is igyekszik népszerűsíteni, a földművelők körében, ami a jelen körülmények között 
– minden jó szándék dacára – ártalmas lehet, mert provokatívan hathat.

A kábítószer elleni fellépés katonai támogatásától nem csak a nem amerikai ISAF-
erők zárkóznak el, ha ez lehetséges.35 2007 nyarán az amerikai tengerészgyalogság 
egyik expedíciós egysége Helmánd tartománybeli műveletei során maga is virágzó 
mákföldeket hagyott figyelmen kívül, teljesen érthető módon – mivel ezek felszámo-
lása jelentős helyi ellenállást szülhetett volna. Így bizonyos értelemben a tengerész-
gyalogosok az amerikai kábítószer-ellenes stratégiától eltérően jártak el – ugyanakkor 
viszont a Pentagon, illetve a közvetlen feletteseik utasításaival összhangban. Az ISAF-
ben részt vevő hadseregek tehát egyfajta pragmatikus politikamódosító szerepet öltöt-
tek magukra az afganisztáni terepen, ténylegesen már a kezdettől fogva.

Összegzés

A felsorolt sokféle ellentmondás nem merül fel, ha komolyan vesszük a szekvenciálás 
kérdését, és tudomásul vesszük, hogy Afganisztánt illetően a biztonság megteremtése az 
elsődleges feladat. Ennek kapcsán pedig a legfőbb kihívás a gerillaháború. Amíg ennek a 
megnyerésére a gazdag államok nem áldoznak eleget, addig más területen sem lesz köny-
nyű eredményeket elérni. A ráfordítások ezzel összefüggésben sokféleképpen értendők. 
Katonában, a veszteségkerülést meghaladó áldozatkészségben, a segélyezésre fordított 
dollárokban, az Afganisztánban dolgozni kész szakemberekben, köztisztviselőkben.

Ami a katonákat és a segélyekre fordított dollárokat illeti, véletlenül sem állítom, 
hogy ezek „felhasználása” lényegtelen, vagyis hogy a hozzáadott katonák és segélydol-
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lárok megtérülése marginálisan a végtelenségig nőhet. Ám jelenleg bizonyosan a mar-
ginálishaszon-görbék inflexiós pontja előtt járunk. Amíg Afganisztánban hiányzik az 
alapvető infrastruktúra, még a gerillaháború által nem érintett területeken is, addig van 
mire segélyeket költeni. Amíg Afganisztánban a légierővel szemben tehetetlen gerillák 
időről időre járási központokat foglalhatnak el, mert azokat nem biztosítja elegendő 
szárazföldi erő, addig katonákat is van miért Afganisztánba küldeni.

Különösen az utóbbi kérdés vált ki jelentős vitákat. Ezek során még a katonák lét-
számának növelését szükségszerűnek látók gondolatmenetét is aggasztó hallani, amint 
ők az Irakban látottakra egyfajta pavlovi reflexszel reagálva nyugtázzák, hogy egy ki-
sebb „surge” (a katonai létszám gyors növelése) Afganisztánnak is jót tehet. Ez a gon-
dolatmenet hibás – először is azért, mert Irakban nem a surge vezetett fordulathoz az 
ottani gerillaháborúban; másodszor azért, mert Irak nem Afganisztán; harmadszor pe-
dig azért, mert Afganisztánban a létszámhiány sokkal nagyobb, mint Irakban valaha is 
volt. Az utóbbi állítás alátámasztása végett említhető, hogy a szovjet vezérkar az 1980-
as években 600 ezer katonát tartott volna szükségesnek Afganisztán hatékony megszál-
lásához, ehhez képest a szovjet beavatkozás csúcspontján is mindössze százötvenezer 
katona állt a rendelkezésükre. A szovjet vezérkar becslése a katonák szükséges számára 
vonatkozóan meglepően egybevág a RAND Corporation becslésével, miszerint egy ge-
rillaháborúban a gerillák ellen harcoló erőknek legalább két katonája kell jusson száz 
lakosra – Afganisztán lakosságát durván 30 milliósnak becsülve éppen 600 ezer katona 
kellene tehát ennek alapján is.

Nem állítom azonban, hogy Afganisztánban valóban ennyi katonára lenne szükség. 
A megfelelő doktrínák javíthatnak a katonai fellépés költséghatékonyságán. A gerillák-
nak sincsenek olyan forrásaik, mint az egykori mudzsahedeknek az 1980-as években, 
amikor az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia egyszerre finanszírozta a harcukat. Min-
denképpen több katonára van azonban szükség a gerillák elleni hatékony fellépéshez, 
és a létszám egyelőre csak nagyon lassan kúszik felfelé. Még az egyes értékelések sze-
rint csapatfelajánlási konferenciává degradálódott bukaresti NATO-csúcs sem javított 
jelentősen a helyzeten.

Eközben a bőségesebb anyagi ráfordítás is jelentős eredményekre vezethetne – ezen 
a téren a valóban új felajánlásokat nem hozó párizsi donorkonferencia jelentett a közel-
múltban csalódást.

Ha elegendő pénz és katona állna rendelkezésre, az ebben a tanulmányban leírt ellent-
mondások nagy része vagy nem jelentkezne, vagy elenyésző jelentőséggel bírna csupán. 
Több területet lehetne biztosítani, több területen lehetne biztonságos humanitárius se-
gélyezést folytatni és egyszerre fejlesztési projekteket is beindítani. A nem kormányzati 
szervezeteknek nem kellene egy-egy projekt költségvetésének jelentős részét védelem 
vásárlására fordítaniuk így vagy úgy. Több milíciát lehetne lefegyverezni, vagy a bizton-
sági szektorba integrálni. Gyorsabban lehetne egy megfelelő létszámú afgán hadsereget 
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felállítani, és ugyanakkor mégis több időt lehetne egy-egy katona valóban alapos kikép-
zésére fordítani. Ugyanez a rendőri erőkre is vonatkozik természetesen, amelyeknek 
kisebb szerepet kellene vállalniuk a gerillaháborúban. Az afgán hadsereg hamarabb és 
hatékonyabban vehetné fel a harcot gerillákkal, és nagyobb részt vállalhatna a terület-
biztosításban. Magasabb közszolgálati fizetések mellett pedig kevesebb lenne a korrup-
ció, és a gazdaság feltámadása külföldi tőkét vonzhatna a stabilabb területekre.

Mindez nagyjából világosan látszik. Az a kérdés, amely szintén a tanulmány logiká-
jából következik, már inkább elgondolkodtató: ha az intézményépítésnek az alapvető 
biztonság megteremtése után érdemes csak elkezdődnie, akkor mi a teendő a már létező 
afgán politikai rendszerrel? Szükséges-e teljesen újraformálni? Megítélésem szerint ez 
már aligha lenne szerencsés vagy akár kivitelezhető megoldás, a választási rendszeren 
azonban mindenképpen módosítani kell, és a pártokat valahogy helyzetbe kell hozni.

Amit bizonyosan nem érdemes csinálni: nem szabad Afganisztán esetében úgy ten-
ni, mintha a lábnyom kívánatosnál nagyobb mérete lenne a probléma. Fontos jelzés ez 
egyben mindazoknak, akik egyfajta kulturális perspektívából szemlélődve sugallják a 
Nyugat által vezetett államépítési kísérlet elkerülhetetlen kudarcát. Ha feltételeznénk 
is, hogy Afganisztánban bizonyos kulturális tényezők kizárják a demokrácia érvénye-
sülését – magam nem vallom ezt az álláspontot –, ahhoz, hogy a nézeteik igazolhatók 
legyenek, az afganisztáni államépítési kísérletnek nem a szűkmarkúság és az áldozat-
kerülés miatt kellene megrekednie vagy fiaskót szülnie.

Nyers absztrakcióval megragadva a probléma lényegét: ha az afganisztáni vállalko-
zást úgy kívánjuk leírni, mint amelynek a révén két, egymással átváltási viszonyban 
álló változó értékéből próbálunk valamilyen számunkra elfogadható kombinációt elő-
állítani, abban az esetben a gond jelenleg az, hogy a ráfordításaink alapján kirajzolódó 
lehetőséggörbe nem metszi a közömbösségi görbénket. Utóbbinak a pontjai a lehető-
séggörbéhez képest mind az x, mind az y tengelytől távolabb helyezkednek el.

Valamit azonban nem lehet elhallgatni: logisztikai szempontból az ISAF-műveletek 
kritikusan szűk keresztmetszete a jelenleg Pakisztánon át zajló utánpótlás. A kato-
nai létszám jelentős növelése Afganisztánban tovább terhelné a már most is akadoz-
va működő utánpótlási vonalakat. A pakisztáni instabilitás is hozzájárul ahhoz, hogy 
lehetőséggörbénk a közömbösségi görbénkkel nem találkozik, vagyis szuboptimális 
marad. Az afganisztáni államépítéshez, illetve az ott zajló „kis”, avagy gerillaháború 
megnyeréséhez tehát először is diplomáciai fronton kell valamit elérni. Vagy az indi-
ai–pakisztáni viszonyt kell lehűteni, hogy Pakisztán többé ne a „stratégiai mélységét” 
védelmezze Afganisztánban, vagy pedig Irán és Oroszország közül kell valamelyikkel 
megegyezésre jutni a logisztikai háttér biztosítása érdekében. Az utóbbi két lehetőség 
közül az oroszországi szárazföldi szállítások biztosításához a grúz–orosz háború előtt 
már közel járt a NATO. Mire ez a tanulmány megjelenik,36 kiderülhet, a NATO–orosz 
kapcsolatok alakulásának függvényében nyitva marad-e ez a lehetőség továbbra is.
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Résumé

The Sequence of State-building and the Gordian Knot in Afghanistan

In a state-building effort, the ideal end-state is canonically regarded as something like 
the “Holy Triangle” of democracy, market economy and civil society. There is wide 
agreement over this among the various actors of peace-building – governments, IGOs 
and NGOs. The concept of peace-building still appears vague, however, mostly regard-
ing procedural issues.

A question seldom unasked is, how do we get to the desired end-state? What steps 
need to be taken and what steps should be prioritised over others, in the process of 
building peace? All this is left conveniently vague for the diverse multitude of peace-
builders who can thus rally around the flag of peace-building, without committing 
themselves to coordinating their actions and strategy.

This can turn out to be a major downside in the case of aggressively challenged 
peace-building efforts. The consequences of this are especially serious in the case of 
Afghanistan. There certain fundamental conditions of peace-building are unmet as yet, 
a critical amount of resources is not committed to the undertaking, and no coordinated 
peace-building strategy, resting on the clear vision of a sequence of necessary steps, is 
devised or enacted.

Certain constraints explain why that is the case, including geo-political factors. 
While the paper does address those towards the end, its key sections look to deal with 
contradictions among different measures and efforts, thought to be an integral part of 
any peace-building process, that arise from a lack of necessary prioritisation and sen-
sible sequencing.


