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Bob Woodward: Obama háborúi

(Obama’s Wars. New York: Simon & Schuster, 2010. 464 o.)

Bob Woodward 2010 szeptemberében megjelent Obama háborúi című könyvében 
az Obama-adminisztráció új Afganisztán-stratégiájának megszületését követi 
nyomon, a washingtoni politikai döntéshozatal legbelsőbb köreibe vezetve az 

olvasót. Bob Woodward a Washington Post újságírójaként a Watergate-botrány leleple-
zésével került be a köztudatba. 1974-től napjainkig tizenhat bestsellert írt, és a Water-
gate-botrány, valamint a 2001. szeptember 11-i terrortámadások során készített tudósí-
tásaiért két Pulitzer-díjat is kapott. 

A Simon & Schuster Kiadó gondozásában megjelent legújabb könyve – a tőle meg-
szokott módon – olyan részletességgel mutatja be az afganisztáni háború kapcsán ki-
bontakozó belpolitikai ellentéteket, hogy az a kérdést jól ismerő szakértők számára is 
tartogat újdonságokat. A szerző ugyanis az elmúlt három évtizedben olyan egyedülálló 
kapcsolatrendszerre tett szert a washingtoni politikai körökben, hogy előtte számos 
zárt ajtó megnyílik, titkos dokumentumokhoz és jegyzőkönyvekhez fér hozzá, melyek 
könyveiben a döntéshozatalban közvetlenül érintett felek személyes interjúival tarkítva 
válnak még színesebbé. Jelen alkotás elkészítése közben több mint száz ember bocsátott 
információkat a szerző rendelkezésére, mindegyikük valamilyen módon érintett volt 
az új Afganisztán-stratégia megszületésében. A szereplőkkel készített interjúk átiratai 
több mint háromszáz oldalra rúgnak, köztük egy 75 perces megbeszéléssel, magával 
az elnökkel. Éppen ezért a könyv egy egyedülálló forrásgyűjteményre támaszkodva 
mutatja be az új adminisztráció legfontosabb külpolitikai stratégiájának megszületését, 
a belpolitikai csatározások szemüvegén keresztül.

Szerkezetét tekintve, a könyv az új afganisztáni stratégiai koncepció három nagy 
mérföldköve köré épül: az első pillér Obama elnök 2009. márciusi beszéde az afga-
nisztáni és pakisztáni új stratégiáról; a második pillér az augusztusban elkészült 
McChrystal-jelentés; a harmadik pedig Obama decemberben elmondott beszéde a West 
Point Katonai Akadémián. Érdekes módon azonban a három pillér tartalmi elemei nem 
kapnak túl nagy hangsúlyt a könyvben, hiszen azok mindenki számára könnyedén 
hozzáférhetők. Woodward éppen ezért elsősorban a beszédek és jelentések kidolgozá-
sát, és az őket övező belpolitikai csatározásokat állítja középpontba – ezzel merőben új 
szemszögből világítja meg ezen eseményeket.

Időrendi szempontból az események nagy része 2009-ben játszódik, maga a törté-
net azonban a 2008-as elnökválasztást követő átmeneti hónapokban indul, amikor is 
a leendő elnök átesik az első hírszerzési eligazításokon, és ezzel párhuzamosan meg-
kezdi politikai és katonai elitjének kiválogatását. Kampánystábja legfőbb embereinek 
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megtartása mellett – itt mindenekelőtt David Axelrodra, az elnök személyes tanácsadó-
jára érdemes gondolni –, Obama elsőként a kabinetfőnöki poszt sorsáról döntött, melyet 
Rahm Emanuelnek ajánlott fel. Ezt követően Woodward sorra veszi az új adminisztráció 
valamennyi vezetőjét, aki így vagy úgy érintett az Egyesült Államok újragondolt Afga-
nisztán-stratégiájának kidolgozásában. A paletta igen széles, Hillary Clintontól kezdve 
– akinek kinevezését Obama kampánystábja erősen ellenezte –, James L. Jones nemzet-
biztonsági tanácsadón át egészen olyan másodvonalbeli szereplőkig eljutunk, mint Tom 
Donilon helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó vagy James Cartwright, az egyesített 
haderőnemek parancsnokának helyettese. A katonai vezetésben azonban érdekes mó-
don inkább a folytonosság érvényesült, hiszen a Bush-korszakból Mike Mullen, az egye-
sített haderőnemek parancsnoka; David Petraeus, a Centcom vezetője; Douglas Lute 
tábornok, különleges afganisztáni tanácsadó és Robert Gates védelmi miniszter is poszt-
ján maradt. Ami a hírszerzést illeti, annak ellenére, hogy Michael Hayden komolyan 
kampányolt pozíciójának megőrzéséért, a CIA élére mégis új arc került, Leon Panetta 
személyében; akárcsak a Nemzeti Hírszerzés élére, Dennis C. Blair személyében.

2009. januári beiktatását követően, Joe Biden alelnökkel és az alelnök saját nemzet-
biztonsági tanácsadójával, Anthony Blinkennel kiegészülve, lényegében ez a belső kör 
alkotta Obama elnök „Afganisztán-csapatát”. Miután a Bush-adminisztráció még 2008 
novemberében aláírta az iraki fegyveres erők helyzetéről szóló szerződést (SOFA), mely 
rögzítette az iraki kivonulás idő- és létszámbeli kereteit; az afganisztáni ISAF-csapatok 
vezetője, David McKiernan tábornok benyújtott egy 30 ezer fős létszámnövelési kérel-
met az elnöknek. Erre ugyanakkor már az új adminisztrációnak kellett választ adni. Az 
afganisztáni stratégia felülvizsgálatát elsősorban az nehezítette, hogy a politikai és ka-
tonai vezetőknek is megvolt a maguk elképzelése és stratégiája, ezeket azonban semmi 
sem kapcsolta össze koherens egésszé. Ekkor került a képbe Bruce Riedel, a CIA, a Pen-
tagon és a Clinton-adminisztráció Nemzetbiztonsági Tanácsának korábbi munkatársa; 
napjainkban pedig a Brookings Institution kutatója. Obama elnök személyes kérésére 
Riedel elvállalta, hogy levezényli a hatvannapos stratégiai felülvizsgálatot, melynek 
végén egy új és koherens Afganisztán-dosszié kerül majd az elnök asztalára. 

A felülvizsgálat kapcsán az egyik legfontosabb újítás Pakisztán megítélésének kér-
dése volt. McKiernan már 2008. novemberi jelentésében jelezte, hogy az afganisztáni 
helyzet addig nem megoldható, amíg a tálib rezsim vezető tagjai a határ menti területe-
ken bujkálnak, és onnan szervezik újra mozgalmukat. Ez ugyanakkor tényleges figyel-
met csak Riedel nyomán kapott, aki többször személyesen hangsúlyozta az elnöknek, 
hogy Pakisztán az egész kérdés kulcsa. 

A felülvizsgálat másik sarokköve a csapatnövelések kérdése volt. Petraeus, Lute és 
Gates támogatták McKiernan 30 ezer fős igényét, az adminisztráció számos tagja azon-
ban semmilyen csapatnövelésről nem akart döntést a felülvizsgálat befejezéséig. Mind-
eközben a Pentagon egy Lute-nak küldött jelentésben közölte, hogy jelenleg mindössze 
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két kisebb dandárra van azonnali szükség, ami nagyjából 13 ezer főt takar, és ezt az 
év végén egy újabb tízezer fő egészíthetné majd ki. Lute ellenzésére azonban némi-
képp módosult ez a szám, és 13 ezerről felment 17 ezerre, kiegészülve egy négyezer 
fős hírszerzési és kiképzési feladatokkal megbízott egységgel. Február 13-án végül ezt 
a Pentagon-jelentést alapul véve, négy opciót vázoltak fel az elnöknek: 1. csak a Riedel-
jelentés után döntsön a csapatnövelésekről; 2. küldjön 17 ezer főt azonnal; 3. küldjön 
17 ezer főt két részletben; 4. küldjön 27 ezret, amiből 17 ezret azonnal átvezényelnének, 
a maradék tízezret pedig csak az év végén. Joe Bidennel szemben – aki ellenezte a csa-
patnövelést – Clinton, Gates, Mullen, Jones és Petraeus a 2-es és 4-es opciók valamelyi-
kére voksoltak, azt javasolva, hogy az elnök azonnal küldjön 17 ezer főt, a továbbiakról 
pedig a nyár végére tervezett újabb felülvizsgálat alkalmával döntsön. Az elnök végül 
meg is fogadta tanácsukat, és három nappal később megírta a Pentagonnak, hogy jó-
váhagyja a 17 ezer fős azonnali csapatnövelést – mely döntés összhangban állt a ké-
sőbb elkészült Riedel-jelentés következtetéseivel is. Prezentációját összegezve Riedel 
kiemelte, hogy a Bush által jóváhagyott csapatnövelések és az Obama által kivezényelt 
újabb 21 ezer fő összesen 33 ezer fővel gyarapítja az afganisztáni amerikai erők számát 
egy éven belül, ami mindenképp jelentős eredményeket fog hozni.

A 2009. márciusi Obama-beszéd lényegében ezeket a döntéseket kommunikálta az 
amerikai lakosság irányába, bejelentve az afganisztáni–pakisztáni közös stratégiát, 
amelyben nagy hangsúlyt fektetnek a szomszédos Pakisztánra és az ott rejtőzködő tá-
libok semlegesítésére. Ennek érdekében pedig öt éven át évi 1,5 milliárd dollár segélyt 
szánnak az országnak. Pakisztán és Afganisztán kapcsán pedig szintén bejelentették, 
hogy még január folyamán létrehozták az afganisztáni–pakisztáni különmegbízott 
posztját, amelyet a nemrégiben elhunyt, igen rutinos diplomata, Richard Holbrooke 
kapta. A 17 ezer fős harcoló alakulatok mellé pedig elrendelték négyezer fős kiképző 
erő kivezénylését is.

A következő két szerkezeti egység némiképp összefonódik, hiszen az ISAF újonnan 
kinevezett vezetőjének, Stanley McChrystalnak a nyár végi stratégiai felülvizsgálata 
egyrészt új prioritásokat nevez meg, melyekben nagyobb hangsúly kerülne a civil la-
kosság védelmére; másrészt azonban újabb 40 ezer főt (négy dandárt) kér feladatai 
végrehajtására. Ennek következtében egy hónapokon át húzódó, rendkívül éles belpo-
litikai csatározás bontakozott ki, melyet végül a decemberi West Point Katonai Akadé-
mián elmondott Obama-beszéd zárt le.

Személy szerint ezen fejezeteket tartom a könyv legérdekesebb és egyben legérté-
kesebb fejezeteinek is, hiszen az itt felvázolt belpolitikai csatározások olvasása közben 
több tucatnyi titkos nemzetbiztonsági ülés részleteibe kapunk bepillantást, amelyek 
egyedülálló képet festenek az Egyesült Államok külpolitikai döntéshozatalának me-
chanizmusáról. A Woodward-könyveket jól ismerők számára érdekes párhuzamot 
lehet itt állítani a McChrystal-jelentést követően kettészakadó Obama-adminisztráció 
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és a korábbi Bush-korszak között. Számomra ugyanis rögtön Woodward egy korábbi,  
A támadás terve című könyve rémlett fel, hiszen ebben az alkotásban hasonló részle-
tességgel követhettük végig az iraki invázió előkészítése kapcsán kirajzolódó „Colin 
Powell és a diplomáciai megoldás” versus a „Dick Cheney és Donald Rumsfeld vezette 
katonai álláspont” majd másfél éven át húzódó belpolitikai csatározását. 

Jelen esetben azonban érdekes volt látni, hogy nem a klasszikus belpolitikai törés-
vonalak mentén rajzolódtak meg a különböző táborok. Ezúttal ugyanis a külügy és a 
hadügy egy oldalon foglalt állást, és alapvetően az alelnök vállalta fel az ellenzők cso-
portjának vezetését. Emellett viszont a Nemzetbiztonsági Tanács is kettészakadt, és a 
külügy és hadügy mellé felsorakozó Jones-szal szemben a tanács több prominens tagja 
az alelnök mögé állt. 

Az első tábort tehát Gates, Mullen, McChrystal, Jones és Clinton alkotta, akik támo-
gatták a tábornok által felvetett újabb 40 ezer fős csapatnövelést, stratégiai szempontból 
pedig inkább az Irakban jól bevált felkelés elleni (counterinsurgency, COIN) stratégiát 
pártolták, amely nagyobb hangsúlyt fektet a civil lakosság védelmére.

Velük szemben a második táborba Joe Biden, Tony Blinken, Tom Donilon, Lute tábor-
nok, John Brennan (helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó a terrorellenes kérdésekben) 
és Denis McDonough (a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnöke) tartozott. Ők kitartóan 
ellenezték a McChrystal által kért 40 ezer fős csapatnövelést, és elsősorban az alelnök 
által kidolgozott „terrorelhárítás plusz” (counterterrorism plus) stratégiát pártolták. Ennek 
a lényege egy kisebb számú csapatnövelés volt (nagyjából 20 ezer fő), amellyel az Afga-
nisztánban állomásozó amerikai és NATO-erők képesek lettek volna kordában tartani a 
tálibokat, és egyúttal képesek lettek volna megakadályozni, hogy az al-Káida visszatér-
jen az országba. Szerintük ugyanis a csoport legfőbb bázisai 2001 óta fokozatosan átke-
rültek a szomszédos Pakisztánba, amely éppen ezért stratégiájuk fókuszát képezte vol-
na. A gyakorlatban mindez a Bush-kormány által megindított, robotrepülőgépek vezette 
(drone) támadások, illetve a határon átnyúló titkos akciók kiterjesztését jelentette volna. 

Az elnök mindeközben két tűz közé szorulva igyekezett minél több opciót kicsikar-
ni embereiből, hogy azok közül megtalálhassa a legideálisabb döntést. Az első „opci-
ót” Gates vetette fel: egy 30 ezer fős (3 dandár) csapatnövelést javasolt, arra alapozva, 
hogy a 2009-es naptári évben többet már egyébként sem lehetne felkészíteni. Ezzel tu-
lajdonképpen egyfajta kompromisszumot talált a két tábor elképzelései között. Gates 
azonban egy újabb ötezer fős csapatnövelést tervezett a következő évre, amelyet tervei 
szerint szintén ötezer fővel egészítenének ki a NATO-szövetségesek – ezzel lényegében 
megvalósítva az általa is legjobban preferált McChrystal-féle 40 ezres tervet.

Az opciók első bemutatására végül november elején került sor. Az első opció egy 
teljesen abszurd 85 ezer fős csapatnövelést vázolt fel. Ezzel kapcsolatban gyakorlati-
lag percek alatt teljes egyetértés alakult ki a két tábor között, és megállapodtak, hogy 
mindez teljesen megvalósíthatatlan, és kár is rá időt pazarolni. A második opció a 
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McChrystal-féle 40 ezres terv volt, amelyik a civil lakosság védelme szempontjából a 
legjobb megoldást kínálta. A harmadik lehetőség a Gates-féle hibrid terv volt, amely 
lényegében valamivel nagyobb időkeretek között megvalósította volna a második op-
ciót. Végül a negyedik terv egy két dandárból álló, 20 ezer fős csapatnövelést java-
solt, elsősorban egy terror elleni stratégiát megvalósítva. Ezt Biden kérésére dolgozta 
ki Cartwright – ezzel tulajdonképpen számszerűsítve a hozzájuk legközelebb álló el-
képzelést, és egy tényleges opciót adva az elnöknek a McChrystal-jelentéssel szemben.  
A katonai vezetők azonban egyöntetűen elvetették ezt a lehetőséget, ezzel megint sa-
rokba szorítva Obamát. Az elnök ugyanis három valós opciót kért, ennek ellenére meg-
kapott két olyan lehetőséget, amelyet a többség megvalósíthatatlannak tartott, és két 
másikat, amelyek lényegében ugyanahhoz a végeredményhez vezetnek.

Az elnök frusztráltságát csak tovább növelte, hogy Mullen és a Pentagon együttmű-
ködésében elkészült egy diagram, amely a csapatlétszámok változását mutatta, egy 
több mint tízéves kivonulási tervet prognosztizálva. Ráadásul Peter Orszag költségve-
tési szakértő szerint mindez egybillió dollárjába kerülne Amerikának. Obama ezt tel-
jesen elfogadhatatlannak ítélte, és ázsiai körútja végére előrelépést követelt az ügyben.

Hazatérve a körútról, az elnök november 23-ra összehívott egy rendkívüli ülést, 
amelyen minden érintett egyesével elmondhatta személyes véleményét. Az alelnök 
továbbra is szkeptikus volt a 40 ezres növelés szükségességét illetően, míg Clinton, 
Petraeus és Mullen továbbra is kiállt mellette. Az igazi meglepetést végül Cartwright 
okozta, aki előhozakodott a már régóta várt új ötlettel. Számokat nem említett ugyan, 
de egy azonnali drasztikus létszámemelés mellett tette le voksát, azzal az érveléssel, 
hogy egy hirtelen nagy növelés komoly előrelépést jelenthet a biztonsági helyzet javítá-
sában, ami ráadásul elősegítené a csapatkivonások mihamarabbi megkezdését is. Véle-
ménye szerint nem az elnök dolga, hogy megszabja a harcoló alakulatok és a kiképzők 
megfelelő számát, neki mindössze egy abszolút plafont kell megállapítania, amelyen 
belül McChrystal majd gondoskodik az alakulatok összetételéről. Ezen a vonalon ha-
ladva végül mindössze pár nap alatt eljutottak oda, hogy az elnök jóváhagyjon egy  
30 ezer fős újabb csapatnövelést, azzal a kitétellel, hogy 2011 júliusában meg kell kez-
deni a fokozatos csapatkivonásokat.

A West Point Katonai Akadémián decemberben elmondott elnöki beszéd lényegé-
ben a nyáron elkészült McChrystal-jelentés tanulságait és az újabb 30 ezer fős csapat-
növelésről szóló döntést tárta a nyilvánosság elé. A West Point-i beszédet követően 
azonban határozottan nagyobb tempóra kapcsol a szerző, és mindössze pár fejezet 
alatt eljut 2010 nyaráig, amikor is egy rövid kitérő erejéig beszámol McChrystal Rolling  
Stone magazinnak tett interjújáról, amelynek következtében leváltották a tábornokot, 
és David Petraeus vette át az afganisztáni erők vezetését. A záró fejezetben Woodward 
a 2010 júliusában készült személyes Obama-interjúját ismerteti, egy egészen megdöb-
bentő részlettel rábírva az olvasót, hogy kicsit továbbgondolja a történetet.
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Mivel összefoglalóm során adós maradtam – a könyvben egyébként több helyen 
részletesen bemutatott – Pakisztán-szál ismertetésével, zárásul ezzel kapcsolatban 
emelnék még ki egy érdekes mozzanatot. Már a 2008. novemberi hírszerzési eligazí-
tásokon egyértelműen közölték az elnökkel, hogy az al-Káida rendkívül aktívan tevé-
kenykedik Pakisztán határ menti törzsi területein rejtőzködve. Ennek köszönhetően 
pedig számolni kell egy olyan eshetőséggel, hogy egy esetleges Amerika ellen irányuló 
következő terrortámadás bázisa az egyébként szövetséges ország területére esne. Eb-
ben az esetben ugyanakkor Amerikának gyors és erőteljes válaszlépéssel kellene rea-
gálni. Éppen ezért elkészült egy olyan forgatókönyv, amely egy terrortámadás esetén 
Pakisztánt venné célkeresztbe, és függetlenül a lehetséges civil áldozatok számától,  
150 terroristagyanús célpont ellen indítana azonnali támadást.

Mindez egyrészt komoly figyelmeztetés Iszlámábád számára, másrészt azonban 
visszakanyarítja a történetet a könyv legnagyobb tanulságához, miszerint Amerika 
előirányozhat bármekkora csapatnöveléseket, és kidolgozhat bármilyen stratégiákat, 
de ha a korrupt afgán kormány és az instabil pakisztáni vezetés nem igazi partner erő-
feszítéseiben, afganisztáni missziója kudarcra van ítélve.

A könyv összességében tehát a szerzőtől megszokott módon olyan kulisszatitkok-
ba vezeti be az olvasót, melyek még az amerikai belpolitikában jártas szakértőket is 
képesek zavarba ejteni. Személy szerint legnagyobb érdemének azt a hihetetlen meny-
nyiségű, első kézből származó információanyagot tartom, amelyet maguk a könyv fő-
szereplői bocsátottak a szerző rendelkezésére, és ezekből olyan apró részletek derülnek 
ki, amelyeket még a WikiLeaks-anyagok sem tartalmaznak. Éppen ezért a könyvet el-
sősorban azoknak ajánlom olvasásra, akiket érdekelnek az afganisztáni stratégiaváltás 
mögött meghúzódó amerikai érdekek és magyarázatok. Másrészt viszont szeretném 
azon olvasóknak is figyelmébe ajánlani az alkotást, akik elméleti síkon foglalkoznak 
az Egyesült Államok külpolitikai döntéshozatalának mechanizmusaival, hiszen ebben 
a műben egy gyakorlati példán keresztül páratlan betekintést nyerhetnek egy stratégia 
megszületésének folyamatába.

Péczeli Anna


