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Wagner Péter                                  Az Egyesült Államok Afganisztán-politikája

Bevezető

Az amerikai elnökválasztás közeledtével az Egyesült Államok afganisztáni szerep-
vállalása ismét nagyobb figyelmet kap. Az Obama-adminisztráció számára fontos 
külpolitikai eredmény lenne, ha a közép-ázsiai ország kapcsán (rész)sikerekről 

tudna beszélni, hiszen ez méltó cáfolata lenne a republikánusok korábbi vádjaira, melyek-
ben a külpolitikában való tapasztalatlanságát rótták fel az elnöknek. Barack Obamának 
azonban e nélkül is lesz, mit felmutatnia, hiszen az iraki kivonulás pontos befejezése vagy 
(különösen) Oszáma bin Láden likvidálása jelentős sikernek számít.

2012 elejére az Afganisztánnal kapcsolatos hírek semmit sem vesztettek fontossá-
gukból. Miközben a Talibán sikeres kampányt folytatott az afgán politikai elit illusztris 
személyiségei ellen, júniusban Barack Obama – korábbi ígéretéhez híven – bejelentet-
te az első amerikai csapatok kivonását, és az ország egyes pontjain a nemzetközi erők 
megkezdték a biztonsági feladatok átadását az afgán erőknek. Tíz évvel az Afganisztán 
jövőjét meghatározó bonni konferencia után, 2011 decemberében ismét a volt német fő-
városban került sor a nemzetközi csúcstalálkozóra. Ha hinni lehet a terveknek, 2014-re 
jelentős változásoknak leszünk tanúi. A NATO-erők létszáma – és általában az idegen 
katonai jelenlét – jelentősen csökkenni fog, miközben a nemzetközi támogatás segélyek 
és fejlesztési források formájában érkezik továbbra is, s az pótolja majd a fegyvereket. 
Az ISAF jelenlegi tervei az ellenfél vezetési képességeinek intenzív megsemmisítését és 
a „gyalogos” felkelők integrálását ötvözik. Miközben az afgán fegyveres erők kiképzése 
és felfegyverzése hatalmas intenzitással folyik, az ellenfél ereje alig csökken. Vannak 
sikerek az ország egyes szögleteiben, ugyanakkor a biztonságérzet érdemben egyálta-
lán nem javult. Afganisztán működése továbbra is a nemzetközi közösség támogatásán 
múlik, és az afgán politikai elit legitimitása – a 2009-es elnökválasztás, illetve a 2010-es 
parlamenti választások visszásságai miatt – nagyon alacsony. Úgy tűnik, az afgán lakos-
ság lehetetlen helyzetbe került. Sem a legitim politikai elitnek, sem az ellenzéknek nincs 
koherens elképzelése és akarata arra, hogy érdemben megoldásokat kínáljon az ország 
strukturális problémáira. A nemzetközi közösséget és elsősorban az Egyesült Államokat 
jelentős felelősség terheli, amiért a kezdeti időszakot kihasználatlanul hagyta, és – az 
iraki konfliktusra koncentrálva – elszalasztotta az első kulcséveket, amikor még az afgán 
társadalom jelentős szegmenseiben megvolt a vágy a változásra, változtatásra.

A tanulmány célja, hogy áttekintse az Egyesült Államok Afganisztán-politikáját 
Barack Obama megválasztása óta. Az elemzés kiemelt figyelmet szentel a 2009-es évnek, 
amikor az amerikai Afganisztán-politika újrakalibrálása történt. A folyamat jól nyomon 
követhető az egyes stratégiai felülvizsgálatokon (Riedel-jelentés, McChrystal-jelentés) és 
az azok kapcsán bejelentett amerikai intézkedéseken keresztül. A tanulmány második 
része a 2009 decemberében meghirdetett új Afganisztán-stratégia gyakorlatba történő 
átültetetését követi végig, 2012 elejéig.

2012. február 15.            3



Wagner Péter                                  Az Egyesült Államok Afganisztán-politikája

           MKI-tanulmányok   4

Stratégiai felülvizSgálatok éS létSzámemeléS

Bár az afganisztáni fejleményeket szokás azzal a véleménnyel „temetni”, hogy az 
elmúlt tíz évben semmit sem sikerült elérni, a helyzet ennél összetettebb – a va-
lósághoz közelebb kerülünk, ha az utóbbi három év történéseire koncentrálunk. 

A Bush-korszak alatt Afganisztán ugyanis mindvégig mellékhadszíntér maradt: szelle-
mi, politikai, katonai és pénzügyi erőforrások tekintetében egyaránt alá volt rendelve 
Iraknak.

Barack Obama szempontjából Afganisztán prioritást jelent: már a 2008-as választási 
kampányának külpolitikai részét is az „iraki vagy afganisztáni háború” kérdésére alapoz-
ta. Azt állította, hogy az Irakban alkalmazott – elhibázott – amerikai politika elterelte 
a figyelmet Afganisztánról és az ott jelentkező, valódi fenyegetésről.1 Bár a külpolitikai 
kérdések általában másodlagos fontosságúak az amerikai választási kampányokban, az 
Obama-adminisztrációnak kezdettől az volt a szándéka, hogy 2012-re valamilyen ered-
ményt tudjon felmutatni a közép-ázsiai országban.

Az afganisztáni ISAF-erőket irányító amerikai parancsnokok évek óta folyamatosan 
kérték, hogy a Pentagon küldjön újabb csapatokat a közép-ázsiai országba, mert a tálibok 
és más ellenálló csoportok egyre erősebbek és egyre nagyobb területeket szakítanak ki az 
afgán kormány fennhatósága alól.

Annak apropóján, hogy David Petraeus tábornok vette át a közel-keleti és közép-ázsi-
ai régióért felelős Központi Parancsnokság (CENTCOM) irányítását, 2008 novemberétől 
elkezdődött egy stratégiai felülvizsgálat. Ez a száznapos felülvizsgálat azonban nemcsak 
Afganisztánra és Pakisztánra fókuszált, hanem a Közel-Kelet országaira is. Az Irak stabili-
zálása kapcsán rengeteg elismerést begyűjtő amerikai tábornok nem győzte hangsúlyozni, 
hogy Afganisztánban nem lehet majd egy az egyben átvenni az iraki tapasztalatokat.2

A felülvizsgálat eredményei már Obama elnökségére estek, s azokat jól foglalja össze 
Petraeusnak a 2009. februári Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián mondott beszé-
de. Ebben már megjelentek azok az elemek, amelyeket később a gyakorlatba is átültettek: 
az ellenállók bizonyos csoportjainak megszólítása, az afgán erők képzése és a velük való 
közös műveletek erősítése, az afgán kormányzati képességek erősítése, a nemzetközi nem 
katonai szereplők és erőforrások növelése.3

A hadsereg felülvizsgálatával párhuzamosan, Barack Obama beiktatása után elren-
delte a saját stratégiai felülvizsgálatát. Ennek három oka volt: egyrészt nem bízott teljes 
mértékben a hadsereg vezetésének megállapításaiban, másrészt a politikai szempontok egy 
katonai stratégiában mindig mellékesek, harmadrészt ez a felülvizsgálat – Petraeuséval 
szemben – kifejezetten Afganisztánra és Pakisztánra koncentrált.

A felülvizsgálattal Bruce Riedelt, a CIA volt elemzőjét, a Brookings Intézet kutatóját 
bízta meg a Fehér Ház. A 2009 márciusában elkészült jelentésben Riedel amellett érvelt, 

1 „Obama: Afghanistan, Not Iraq, should Be Focus”. Boston.com, http://www.boston.com/news/
politics/politicalintelligence/2008/07/obama_afghanist.html, 2008. július 15.

2 „Petraeus Mounts Strategy Review”. The Washington Post, 2008. október 16.
3 „Petraeus Outlines Afghanistan Strategy”. The Weekly Standard, 2009. február 9.



Wagner Péter                                  Az Egyesült Államok Afganisztán-politikája

2012. február 15.           5

hogy az USA szempontjából Pakisztán legalább annyira fontos, mint Afganisztán.4 Az 
al-Káida továbbra is valódi veszélyforrást jelent, Oszáma bin Láden több mint egy néha 
videoüzenetekkel jelentkező jelkép, és hogy Pakisztánt sokkal határozottabban kell mo-
tiválni. Afganisztánban a katonai létszámemelésnek csak akkor van értelme, ha az egy 
koordinált civil-katonai erőfeszítés része lesz.5

Obama a Riedel-jelentés eredményeit 2009. március 28-án jelentette be, és vi-
szonylag kedvező fogadtatást kapott mind demokrata, mind republikánus oldalról. Itt 
hangzott el először az a mondat, amellyel az amerikai elnök érdemben újrafókuszálta az 
Egyesült Államok térségbeli céljait: „az al-Káida szétzúzása, szétzüllesztése és legyő-
zése Afganisztánban és Pakisztánban, továbbá a térségbe való jövőbeni visszatérésének 
megakadályozása”.6 Az elnök beszédében azt is elmondta, hogy újabb csapatokat küld 
Afganisztánba, valamint felgyorsítják az afgán erők kiképzését és segítséget nyújtanak 
Pakisztánnak a területén levő felkelőbázisok felszámolására.7

Egy tekintetben azonban a beszéd megkésett volt. A csapatok számának emelése 
ugyanis már korábban, 2009 februárjában elkezdődött. David McKiernan tábornok, az 
afganisztáni amerikai és nemzetközi erők főparancsnoka eredetileg harmincezer főt kért. 
Az elképzelések pontosítása után ebből huszonegyezer lett (közülük négyezren láttak el 
kiképzési feladatot). Az újabb egységek küldése melletti fő érv az volt, hogy az évről évre 
erősödő afgán ellenállók, különösen a tálibok, az ország egyre több részén jelentettek 
fenyegetést, és egyszerűen nem volt elég katona a feladatok végrehajtására. Ráadásul 
2009 augusztusára tűzték ki a friss afgán demokrácia történetének második elnökválasz-
tását, és megfelelő erők hiányában már tavasszal úgy tűnt, hogy az ISAF képtelen lenne 
szavatolni a választások biztonságos lefolyását.8 A friss erőknek 2009 októberéig kellett 
beérkezniük, és – mint arra Obama utalt a hivatalos bejelentéskor – az adminisztrációnak 
egy évvel később kellett áttekintenie az elért eredményeket, hogy az elnök azok függvé-
nyében dönthessen a további lépésekről.

2009 tavaszán úgy tűnt, az afganisztáni kihívások elegendő figyelmet és megfele-
lő válaszokat kaptak Washingtonban. A térség évek óta először kapott a jelentőségéhez 
illő figyelmet egy amerikai elnöktől. Megkezdődött az iraki tapasztalatok Afganisztánra 
történő átigazítása, a katonai erőfeszítések mellett felismerték a nem katonai tényezők 
fontosságát, és – ami talán a legfontosabb – a Bush-időszakbeli harmincezer főről öt-
venhétezerre nőtt az amerikai erők létszáma Afganisztánban.9 2001 szeptembere óta 
először, Pakisztánra nem mint pusztán szövetségesre nézett az Egyesült Államok, hanem 

4 A Riedel-jelentés elkészítésének folyamatáról Bruce Riedel maga is beszámolt a Deadly Embrace: 
Pakistan, America and the Future of Global Jihad című könyvében (Washington D.C.: Brookings 
Institution Press, 2011. 95–96. o.).

5 Bob Woodward: Obama’s War. New York: Simon and Schuster, 2010. 149–150. o.
6 „Obama’s Strategy for Afghanistan and Pakistan”. Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/

pakistan/obamas-strategy-afghanistan-pakistan-march-2009/p18952, 2009. március 27.
7 „A New Strategy for Afghanistan and Pakistan”. The White House Blog, 2009. március 27.
8 „Obama Approves Afghanistan Troop Increase”. CNN, 2009. február 17.
9 A pontos adatokra vonatkozóan sokféle információ van. A létszámadatok alakulására a továbbiak-

ban a Brookings Intézet „Afghanistan Index” című anyagának 2011. augusztus 31-i verzióját fogom 
használni. A fenti adatokat lásd: „Afghanistan Index”, http://www.brookings.edu/~/media/Files/
Programs/FP/afghanistan%20index/index20110831.pdf, 4. o.
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mint egy olyan országra, amely egyszerre a megoldásnak és a problémának is a része. 
Richard Holbrooke 2009. februári, elnöki különmegbízotti kinevezése is azt jelezte, hogy 
Washington a teljes régiós politika újjáalakítására törekszik, és mind katonai, mind poli-
tikai fronton revitalizálni igyekszik addigi erőfeszítéseit.

Mindezeken túl, az első hónapok talán legfontosabb eredménye az volt, hogy az 
Obama-kormányzat belátta: az elődje által hangoztatott elképzelések teljesíthetetlen-
nek tűnnek. A 2001-es beavatkozás után Washington narratíváját a demokratizálás és 
az államépítés határozta meg. Ez volt szinte minden hivatalos megnyilatkozás lényege, 
miközben a megfelelő erőforrásokat – legyen az katonai, pénzügyi vagy fejlesztési – so-
sem biztosította. Nagy ívű álmodozás folyt, miközben a valóságban minden katonai és 
szellemi kapacitást a Szaddám-rezsim megdöntésére, majd az azt követő polgárháború 
kezelésére fordított Bush elnök és környezete. Ezzel a politikával szakított az új vezetés, 
és az al-Káida „szétzúzása, lefegyverzése és legyőzése” hármas cél kitűzésével a vágya-
kat és a realitásokat összhangba hozta.

Homok a gépezetben: a mccHryStal-jelentéS

Az egymás mellett futó stratégiai felülvizsgálatok végre a régen várt figyelmet szen-
telték az afganisztáni háborúnak. Új információk tömege jutott el Washingtonba, 
és egyre inkább úgy tűnt, az erőfeszítések nem lesznek elegendőek. A Pentagon 

2009 májusában úgy döntött, hogy – példátlan módon – felmenti az amerikai és az ISAF-
erők alig egy évvel korábban kinevezett tábornokát, David McKiernan tábornokot, és 
helyére Stanley McChrystal tábornokot nevezi ki.10 Stanley McChrystal Irakban az ame-
rikai különleges erők főparancsnoka volt, az ő nevéhez fűződött az iraki al-Káida és 
Szaddám Huszein híveinek „levadászása”.11

McChrystal tábornok első feladata egy újabb, immár harmadik felülvizsgálat elkészí-
tése volt, amelyre hatvan napot kapott. Közvetlen főnöke, Petraeus tábornok és a teljes 
vezérkar támogatása mellett azt várta tőle az elnök, hogy két kérdésre válaszoljon: el-
érhetőek-e az Egyesült Államok céljai Afganisztánban, és ha igen, milyen áron, milyen 
erőforrások révén. Az ISAF új parancsnoka 2009. augusztus végén nyújtotta be jelentését 
a Fehér Háznak, amelyből hamarosan egy példány a The Washington Posthoz is eljutott. 
A kiszivárogtatást megelőzendő, a Pentagon szeptember végén előállt egy meghúzott, de 
még így is igen tartalmas verzióval.12

10 A leváltás mögött szemléletbeli okok álltak. McKiernan tábornokot – aki a szokásokkal összhangban 
két évet töltött volna el az ISAF élén – túlságosan is „régi vágásúnak” ítélte a Pentagon vezetése. 
Robert Gates is igyekezett hangsúlyozni McKiernan leváltásakor, hogy semmilyen hibát nem vétett 
a tábornok. Sokkal inkább arról volt szó, hogy a katonai helyzet megfordításához, a kezdeménye-
zés visszaszerzéséhez, a felkelés elleni tevékenység kiterjesztéséhez olyan katonára volt szükség, 
aki érti ezt az új szemléletmódot és képes is átültetni azt a gyakorlatba. „Afghan War Commander 
McKiernan Replaced”. Defence News, 2009. május 11.

11 Nem egyszerűen arról volt szó, hogy McChrystal emberei tudták a legügyesebben berúgni az ajtókat, 
hanem arról is, hogy egysége tökélyre fejlesztette az információgyűjtés és -feldolgozás, illetve az 
azok alapján történő, lehető leggyorsabb reagálást.

12 „COMISAF Initial Assessment (Unclassified)”. The Washington Post, http://www.washingtonpost.
com/wp-dyn/content/article/2009/09/21/AR2009092100110.html, 2009. szeptember 1.
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A jelentésnek a legnagyobb konfliktust kiváltó eleme a katonai vezetés újabb negy-
venezer fős kérése volt, ami teljes megdöbbenést okozott az Obama-adminisztrációnak. 
Pontosabban fogalmazva: nem ennyit kért a hadvezetés, hanem három opciót vázolt fel. 
Egy nyolcvanezer fős, teljes megszállást jelentő kontingenst; egy negyvenezer fős, a kez-
deményezés átvételére és a folyamatok megfordítására alkalmas kontingenst; illetve egy 
húszezer fős, csak a terrorizmus elleni harcra szorítkozó kontingenst. Mindenki számára 
nyilvánvaló volt, hogy valójában egyetlen opció vállalható csak ezek közül: a negyven-
ezer fős keret.

A Fehér Házban úgy vélték, a fegyveres erők civil kontrollja nem működik rendesen, 
hiszen tavasszal abban a hitben hagyták jóvá a huszonegyezer fős létszámemelést, hogy 
ennyi elég lesz. A McChrystal-jelentés kiszivárogtatása, a vezérkar és Petraeus tábornok 
véletlen elszólásai az újabb negyvenezer katona szükségességéről tovább szűkítették az 
elnök döntési mozgásterét. Sokan egyfajta új Vietnamot vizionáltak, emlékeztetve arra, 
hogy miközben Lyndon B. Johnson elnök a háború befejezését annak eszkalálásával kép-
zelte el, addig az újabb és újabb katonák bevetése nem döntött el semmit, csak elodázta a 
konfliktus befejezését.

Mint arról Bob Woodward beszámolt Obama’s War című könyvében, az elnök számá-
ra a legfrusztrálóbb mindemellett az volt, hogy többszöri kérésére – miszerint a katonai 
vezetés tárjon elé valódi döntési opciókat – a hadsereg mindig ugyanazzal a két vállalha-
tatlan és egy vállalható opcióval tért vissza.13

McChrystal tábornok felülvizsgálatának természetesen nem a katonai létszámra vo-
natkozó opciók voltak a legfontosabb elemei, de a média számára ez volt a leginkább 
tálalható elem. A dokumentum hasonló fontosságot tulajdonított a civil létszám emelésé-
nek, a kormányzati és katonai együttműködés javításának, az afgán biztonsági erők és az 
afgán kormány hiányosságainak és magának az ISAF-nek a működési problémáinak.

Összességében: a felülvizsgálat egy teljesen új megközelítést vázolt fel, amelyben a 
terrorizmus elleni harc (counter terrorism) és a hosszú távú államépítési tervek bizony-
talanul definiált elképzeléseit egy felkelés elleni (counterinsurgency) stratégiának kell 
felváltania. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nemzetközi és az afgán erők tevékeny-
ségét azokra a területekre kell koncentrálni, ahol az afgán lakosság zöme található. Ha 
szükséges, fel kell adni olyan területeket és bázisokat, amelyek jelentősége pl. az ellen-
állócsoportok beszivárgásának és utánpótlásának megakadályozásában áll (ilyen Kunar 
és Nurisztán tartomány, ahol korábban az amerikai erők a legnagyobb veszteségeiket 
szenvedték el). Ennek a stratégiai szemléletváltásnak a kimondása azért is fontos volt, 
mert bár tavasz óta McChrystal volt az amerikai és az ISAF-erők parancsnoka, de a nem-
zetközi erők 2009 őszén még mindig McKiernan tábornok alatt, a „régi” logika szerint 
kidolgozott hadműveletek mentén működtek.

McChrystal az elnöknek átnyújtott jelentés előtt, 2009 júliusában és augusztusában 
több belső iránymutatást és utasítást is kiadott saját csapatainak. Ezek mind azt a célt 
szolgálták, hogy katonái a klasszikus kinetikus (támadó, erőszakot alkalmazó) műveletek 
helyett (vagy legalábbis azok mellett) vegyék figyelembe, hogy néha nagyobb eredményt 
lehet elérni, ha nem lőnek vissza minden, őket ért támadáskor, vagy nem szorítják le 

13 Woodward: i. m.
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konvojaikkal az afgán járműveket közlekedés közben. A fenti dokumentumok közül a 
legfontosabb az „ISAF Commander’s Counterinsurgency Guidance”, amelynek már az 
első mondata jelezte a katonák fejében célzott irányváltást: „The people is the mission. 
The conflict will be won by persuading the population not by destroying the enemy.”14

Mi más volt addig a cél? – tehetjük fel a laikus kérdést. A válasz: az ellenállócsopor-
tok megsemmisítése, felszámolása, elüldözése. De ezek, szemmel láthatóan, semmilyen 
eredményre sem vezettek. 2009-re a tálibok Afganisztán déli és keleti vidékein jelentős 
területeket birtokoltak. A harmincnégy afgán tartomány többségében tartományi vagy 
járási árnyékkormányzók működtek, akiket a tálib vezetés nevezett ki és küldött egy-egy 
területre. A helyi lakosság támogatásától és az afgán kormány helyi képviselőinek képes-
ségétől függően, ezek az árnyékkormányzók és a mögöttük levő „árnyékkormányzat” 
részben vagy egészben átvette a helyi igazságszolgáltatást, adóztatást, de akár az oktatás 
szervezésének feladatait is.

Az új amerikai vezetés felismerte (amit alacsonyabb szinteken már régóta hajtogattak 
a parancsnokok), hogy a nemzetközi szerepvállalás sikerét nem lehet abban mérni, hogy 
hány ellenállót sikerült megölni, hiszen az afgán lakosság demográfiai adatainak ismere-
tében ki lehet jelenteni: a felkelők „emberanyag” utánpótlása végtelen. Ennek tudatában 
viszont csak egy lehetőség létezik az afgán kormány befolyásának megerősítésére: ha a 
lakosságot a kormány és a nemzetközi erők a saját oldalukra tudják állítani – részben a 
biztonság szavatolásával, részben az állam által nyújtott szolgáltatások biztosításával.

McChrystal javaslatai és belső iránymutatásai alapvetően az Irakban sikeresen al-
kalmazott, felkelés elleni stratégia alapelemeire támaszkodtak. Ebbe beletartozott a 
lakosságközpontú (population centric) hadviselés, a helyi erőkkel való szorosabb együtt-
működés és a kisebb bázisokra történő széttelepülés, valamint az ellenállás pontosabb 
feltérképezése és megszólítása. Ahogy annak idején Irakban, Afganisztánban is előre 
világossá tették, hogy ez a stratégia úgy ígér sikert, hogy időlegesen majd az amerikai 
áldozatok növekedésével kell számolni.

barack obama 2009. decemberi beSzéde

Az amerikai elnök 2009. december 1-jén tartotta meg „A haladás útja Afganisztánban 
és Pakisztánban” című beszédét a West Point-i Katonai Akadémián. A névleg 
a végzős kadétok számára tartott előadás valójában az amerikai Afganisztán-

politika újrafogalmazását tartalmazta, s ennek megfelelően, szinte a teljes adminisztráció 
jelen volt a bejelentéskor.

A beszéd első részében gyakorlatilag egy új narratívába foglalta az Egyesült 
Államoknak a terrorizmus elleni küzdelemben és Afganisztán kapcsán 2001 óta tett lépé-
seit. Az elnök kitért a tálibok és az al-Káida ismételt megerősödésének okaira, bemutatta 
Pakisztánnak a konfliktusban játszott szerepét, majd – az eredményeket összefoglalva – 
azzal a konklúzióval zárta a bevezetőt, hogy a biztonsági helyzet annyira megromlott, 
hogy a status quót nem lehetséges fenntartani.15

14 „ISAF Commander’s Counterinsurgency Guidance”. ISAF, http://www.nato.int/isaf/docu/official_
texts/counterinsurgency_guidance.pdf.

15 Ez és a további idézetek a beszéd hivatalos magyar fordításából származnak.
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Ezután az elnök ismertette a döntéseit – a legfontosabb elemeket egyetlen bekezdés tar-
talmazza: „A felülvizsgálat most befejeződött. És főparancsnokként úgy döntöttem, hogy 
létfontosságú nemzeti érdekünk, hogy további 30.000 katonát küldjünk Afganisztánba. 
18 hónap elteltével csapataink elkezdenek hazajönni. Ezek azok az erőforrások, amelyek-
re szükségünk van, hogy magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, miközben kiépítjük 
azt az afgán képességet, amellyel lehetővé válik csapataink felelősségteljes kivonása 
Afganisztánból.”16

A továbbiakban az elnök megismételte a 2009 márciusában, az első létszámeme-
lés kapcsán vállalt céljait, azaz „az al-Káida szétzúzását, szétzüllesztését és legyőzését 
Afganisztánban és Pakisztánban”,17 majd a konkrét lépések terén az alábbiakat mondta: 
„Meg kell fosztanunk az al Kaidát a búvóhelyeitől. A talibánok [sic!] lendületét meg kell 
akasztanunk, és meg kell akadályoznunk, hogy képesek legyenek megbuktatni a kor-
mányt. Erősítenünk kell az afgán biztonsági erők és a kormány képességeit, hogy ők 
vállalhassák a fő felelősséget Afganisztán jövőjéért.”

Ezt követően Obama kifejtette, hogy ezekre miként kerül sor. A beszéd egy olyan 
hármas stratégiát vázolt, amelyben a katonai, illetve a civil oldal, valamint a Pakisztánnal 
való kapcsolatok mind-mind önálló irányt jelentettek. Mindezekkel a korábban említett, 
harmincezer fős újabb erősítés tizennyolc hónapos afganisztáni küldetése úgy állt ösz-
szefüggésben, hogy a tervek szerint az amerikai és a nemzetközi erőknek ennyi idő állt 
rendelkezésükre, hogy felkészítsék az afgán biztonsági és kormányzati erőket arra, hogy 
2011 közepétől fokozatosan egyre nagyobb felelősséget vállaljanak saját sorsuk irányítá-
sában. A „civilian surge” mögött az az elképzelés állt, hogy az afgán közigazgatás és a 
kormányzati képességek megerősítésére jelentős számú, mintegy ezerkétszáz-ezerötszáz 
amerikai diplomatát, civil tanácsadót és fejlesztési szakembert telepítenek – miniszteri, 
tartományi és járási szinten – az afgán tisztviselők mellé.

A beszéd megtartásakor még nem volt ismert a nyilvánosság számára, hogy az elhang-
zottak nagy része (létszám, menetrend, megvalósítás módja) elsősorban Obama elnök és 
legszűkebb környezetének személyes döntése volt. A McChrystal-jelentés óta eltelt három 
hónap eseményeit nagy izgalommal követte az amerikai és a nemzetközi sajtó. Ebben az 
időszakban mind a politikai elit, mind a közvélemény egyre nagyobb türelmetlenséggel 
várta a Fehér Háznak a megvalósítandó politikára vonatkozó bejelentését. Ami a nyilvá-
nosság elől viszonylag rejtve maradt, az az adminisztráción belüli, illetve a politikai és a 
katonai vezetés közötti konfliktusok voltak. Ezek átbeszélése és a viták lezárása volt a fő 
oka annak, hogy a döntés ilyen sokáig elhúzódott.

A vezetésen belül Joe Biden alelnök, James Jones nemzetbiztonsági főtanácsadó és 
Karl Eikenberry kabuli nagykövet volt a fő ellenlábasa a McChrystal-jelentésben java-
solt felkelésellenes stratégiának és az azzal járó létszámemelésnek. Az általuk ajánlott 

16 „A haladás útja Afganisztánban és Pakisztánban. Barack Obama beszéde”. The White House, http://
www.whitehouse.gov/sites/default/files/091201-obama-afghanistan-speech-hungarian.pdf, 2009. de-
cember 1.

17 A beszéd hivatalos magyar fordítása némileg pontatlan, mivel a fordítók a dismantle-t lefegyverzés-
nek is fordították. A szónak van ilyen jelentése is, ám ez sokkal közvetlenebb beavatkozást jelent, 
ráadásul egy olyan térségben, ahol mindenkinek van legalább egy kézifegyvere. Egyébként is felme-
rül a kérdés, miként lehet egy ilyen diffúz terrorszervezetet lefegyverezni a gyakorlatban.
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terrorizmus elleni stratégia minimális létszámemelést, a Talibán és az al-Káida vezetőinek 
szelektív likvidálást és az afgán erők fokozott kiképzését tartalmazta. Később napvilágot 
látott egy Counter-Terrorism “Plus” verzió is, amely a fentieket kiegészítette volna né-
hány lakossági centrum (nagyváros) védelmével. Michael O’Hanlon szerint a Biden-féle 
csoport érvei között szerepelt, hogy a tavasszal Afganisztánba küldött huszonegyezer 
katona sem tudott érdemben változtatni a biztonsági helyzeten, illetve a McChrystal-
jelentés céljai (a lakosság fokozott védelme és az afgán erők kiépítése) ellentétesek az 
afgán történelem, kultúra és társadalom hagyományaival.18

A hadsereg és az adminisztráció közötti vita a stratégia megvalósításának üteme és a 
már említett létszámopciók kapcsán bontakozott ki. Obama elnök szeptember és novem-
ber között legalább kilenc alkalommal tartott magas szintű megbeszélést minisztereivel, 
tanácsadóival és a fegyveres erők vezetőivel e kérdésekről. A hadsereg elképzelése az 
volt, hogy a csapatnövelést és az új stratégia alkalmazását több évre elhúzzák, és a maj-
dani kivonulás csak akkor kezdődik el, amikor bizonyos feltételek teljesülnek. Az utolsó 
egyeztetésen kompromisszumok árán kicsikart, érvényes javaslat a hadsereg részéről az 
volt, hogy a csapatkivonások valamikor 2012 elején kezdődnének el, és csak 2015-re ér-
nék el a 2009. őszi, tehát a West Point-i bejelentés előtti létszámot.19

A Fehér Ház számára mindezek több szempontból is elfogadhatatlanok voltak. 
Egyrészt Obama nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy 2012-ben újraválasztásra fog ké-
szülni. Akkor viszont az egyik fő külpolitikai céljaként megjelölt afganisztáni háborúban 
nehezen tudna sikert felmutatni, ha az amerikai katonák száma még mindig százezer fő 
körül lenne. Másrészt nyilvánvalónak tűnt, hogy 2011–2012-re már egyetlen tábornok 
sem lesz felelős pozícióban azok közül, akik 2009-ben ezt az opciót akarták javasolni az 
elnöknek.20 Ez még nyilvánvalóbbá tette, hogy a döntés és vele együtt a politikai felelős-
ség az Egyesült Államok elnökét fogja terhelni évek múltán, nem pedig őket.

Barack Obama ezért a javaslatokat megfontolva, illetve részben azok ellenére döntött 
úgy, hogy

az Afganisztánba küldhető amerikai csapatok létszámát harmincezer (plusz-mí-• 
nusz háromezer) főben maximalizálja, és NATO-szövetségeseit kéri meg, hogy a 
maradék tízezer fő kiállítását biztosítsák;
felkéri Petraeus tábornokot – a felelős hadszíntéri parancsnokot –, hogy az egy-• 
ségek küldése a tervezett tizenkét-tizennyolc hónap helyett három-kilenc hónap 
alatt nagyrészt megtörténjen – ily módon korábban kezdődhet meg a felkelés elleni 
stratégia megvalósítása, a csapatkivonás és a biztonsági feladatok átadása az afgán 
kormánynak;
konkrét dátumot jelöl meg az első amerikai egységek kivonására: a decemberi • 
bejelentéssel Afganisztánba küldött harmincezer fő kivonását 2011 júliusában kell 
elkezdeni és 2012 végéig befejezni. A hadsereg véleménye az volt, hogy az elnök 
majd az akkori körülmények alapján hozzon döntést a kivonás mértékéről, ám a 
Fehér Ház ezt két okból is visszautasította. Az egyik, hogy 2012-ben elnökválasztás 

18 Michael O’Hanlon: „Staying Power”. Foreign Affairs, No. 5. (2010).. 65. o.
19 Woodward: i. m. 281–282. o.
20 Ez valóban bekövetkezett: az ISAF és a CENTCOM parancsnoka, valamint a vezérkari főnökök egye-

sített bizottságának elnöke is lecserélődött 2011 folyamán.
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lesz, és Obamának belpolitikailag fontos lesz, hogy legalább a katonák számában 
mért sikert fel tudjon mutatni. A másik, hogy – hasonlóan a korábbi iraki példához – 
nyilvánvalóvá kell tenni az afgán partner számára, hogy az amerikai katonák nem 
maradnak örökre az országban, és ha az elit meg akarja tartani a hatalmát, akkor 
neki is komoly erőfeszítéseket kell tennie.

Érdekes történelmi párhuzam, hogy az amerikai erők számára kijelölendő pontos ha-
táridő nem először okozott összetűzést Obama és a hadsereg között. Az amerikai elnöknek 
közvetlenül megválasztása után – akkor még Irakkal kapcsolatban – kellett határozottan 
gyakorolnia a fegyveres erők feletti civil kontrollt. A vezérkar ugyanis két kérdésben 
próbálta meggyőzni Obama elnököt. Egyrészt, hogy ne jelöljön ki pontos menetrendet az 
amerikai csapatok kivonására; másrészt, hogy a kiképzési céllal a közel-keleti országban 
hagyható amerikai erők méretéről biztosítson szabad kezet a katonai vezetésnek. Akkor 
kompromisszum született: Barack Obama tizenhat hónapot adott a harci műveletekben 
részt vevő erők kivonására (a javasolt tizenkilenc, illetve huszonhárom hónap helyett), 
viszont a 2011 decemberéig hátramaradó erők méretét rábízta a katonai vezetésre.21

az obama-Stratégia intézményeSítéSe – a politikai oldal

Obama 2009. december 1-jei beszéde – közel egy évvel megválasztása után – ki-
jelölte a végleges irányt az afganisztáni misszió jövőjét illetően, és pontot tett 
számos, addig vitatott kérdésre. A megoldási elképzelések tekintetében az iraki 

rendezéssel kapcsolatos párhuzamok természetszerűleg kínálkoztak.22 Ilyen volt az ideig-
lenes, de jelentős létszámú csapatnövelés, a helyi biztonsági erők intenzív megerősítése és 
kiképzésük felgyorsítása, a politikai párbeszéd keresése az ellenféllel, a civil erőfeszítések 
növelése.

Az amerikai kormányzatnak azonban nem egyedül kellett megoldást találnia a prob-
lémákra: segítségére volt ebben (önként vagy amerikai nyomásra) a nemzetközi közösség 
jelentős része, élén a NATO-szövetségesekkel. A 2001 utáni NATO-csúcstalálkozók 
mindegyike érintette valamilyen formában Afganisztán kérdéskörét, de ezek álta-
lában szoros összefüggésben álltak az amerikai vezetés aktuális érdekeivel. A 2009 
nyarán Strasbourgban tartott – a szövetség hatvanéves fennállásáról is megemlékező – 
NATO-csúcson Obama elnök tájékoztatta partnereit a 2009. tavaszi, huszonegyezer fős 
létszámemelés részleteiről, és a bejelentéssel összhangban a NATO döntött egy, az ISAF 
kötelékén belüli afganisztáni kiképző misszió elindításáról. A NATO Training Mission-
Afghanistan (NTM-A) csak a nevében és fő feladatkörében mutatott hasonlóságot a 
2004-ben létrehozott, hasonló iraki kiképző misszióval. Erőforrásait és céljait tekintve 
sokkal nagyobb volumenű feladatok hárultak rá. A jelenlegi – évi tizenkét-tizenhárom-
milliárd dolláros – költségvetésből egyaránt futja az afgán légierő felállítására, katonai 

21 „A Withdrawal of Sorts from Iraq”. Asia Times, http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/
KC03Ak01.html, 2009. március 3.

22 „Full President Obama Speech Text on Afghanistan”. http://latimesblogs.latimes.com/
washington/2009/12/obama-speech-text-afghanistan.htm, 2009. december 1.
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szakiskolák felépítésére és az írás-olvasás tanfolyamok megtartására. A költségek kilenc-
ven százalékát az Egyesült Államok állja, a szövetségeseknek elsősorban a kiképzők, 
oktatók, mentorok biztosításában jut szerep.23 A strasbourgi csúcson döntés született az 
afgán hadsereg (ANA) és rendőrség (ANP) létszámának megemeléséről: 2010 októberéig 
az előbbit százharmincnégyezer, az utóbbit százkilencezer főre szándékoztak növelni.

A 2009. decemberi stratégia bejelentése után egy hónappal a nemzetközi közösség 
és az afgán kormány Londonban találkozott. A csúcstalálkozó azoknak a fórumoknak 
a sorába tartozott, amelyek 2001 óta meghatározták a külső forrásoktól függő kabuli 
kormánynak a nemzetközi közösséggel való kapcsolatát. Ezek a konferenciák általában 
a politikai, fejlesztési és biztonsági kérdésekkel egyaránt foglalkoztak, bár néha eltérő 
hangsúllyal. Jelentőségét tekintve kiemelkedett a 2001 decemberében tartott első bonni 
konferencia – amelyen gyakorlatilag a jelenlegi politikai rendszer kereteit fektették le – és 
a 2006-os londoni csúcstalálkozó, ahol az akkor még bizakodó nemzetközi közösség és 
az afgán kormány „Afghanistan Compact” néven vázolták fel a jövőbeni együttműködés 
lehetőségét.

E találkozók sűrűsége is jól mutatta a világnak az afgán helyzet iránti érdeklődését. 
A kezdeti lelkesedés után (2001: Bonn; 2002: Tokió) három évig nem történt semmi, 
aztán 2006-ban következett a már említett londoni csúcs. 2007 kimaradt, de 2008-tól 
már évente rendezték a konferenciákat.24 A 2010-es év sűrű volt, hiszen a londoni ta-
lálkozó után sor került egy csúcsra Kabulban (július), majd novemberben, a lisszaboni 
NATO-csúcs kapcsán is egybegyűlt az afganisztáni rendezésben érdekelt, gyakorlatilag 
valamennyi szereplő.

A 2010. januári londoni csúcs jelentősége abban állt, hogy Obama elnök beszéde 
mellett az ott elfogadott zárónyilatkozat volt a másik olyan kulcsdokumentum, amely 
kijelölte, vagy talán inkább jóváhagyta a 2010-es évi és a középtávú feladatokat. A legfon-
tosabbak közé tartozott, hogy az afgán biztonsági erők létszámát tovább fogják növelni 
(ANA: 176.000 fő; ANP: 134.000 fő) 2011 októberéig, a 2010 nyarán tartandó kabuli 
konferenciáig az afgán kormány és a nemzetközi közösség kidolgozza az Inteqal (átme-
net) folyamatát (ami 2011-től veszi kezdetét), illetve, hogy az afgán kormány elindítja a 
megbékélési programját, amelyhez a Nyugat anyagi támogatást nyújt majd.25

2010 júniusában az afgán kormány egy úgynevezett békedzsirgát szervezett, ahol az 
egybegyűltek közfelkiáltással jóváhagyták a kormánynak a megbékélni vágyó ellenállók 
számára biztosított programjáról (Afghanistan Peace and Reintegration Program) szóló 
elképzeléseit, valamint egy testület (High Peace Council) felállítását az ellenállás veze-
tőivel folytatandó tárgyalásokhoz. Mindkét elképzelés számos sebből vérzett: az APRP 
program afgán szempontból túlbürokratizált, a HPC-be pedig számos olyan személy is 

23 Magyarország például harci és szállítóhelikopteres képzésben vesz részt, illetve a hadsereg logiszti-
kai iskolájában oktatnak magyar katonák.

24 Az eddigi csúcstalálkozók: Berlin (2001) Tokió (2002) London (2006), Párizs (2008), Hága (2009), 
London (2010).

25 Természetesen ezek mellett még számos más fontos döntés vagy jóváhagyás született: többek között 
a kábítószer, a korrupció és a nepotizmus elleni harcról, illetve az afgán közigazgatás mennyisé-
gi és minőségi javításáról. „Communiqué of »Afghanistan: The London Conference«”. ISAF, http://
www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/Documents_Communique%20of%20London%20
Conference%20on%20Afghanistan.pdf.
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bekerült, akik szinte a kezdetek óta harcoltak a tálibok ellen, és ma is az ellenségüknek 
tekintik a szervezetet.26 Az APRP eleve szerény célokat tűzött ki; azokhoz képest jelentős 
eredménynek tűnik, hogy a becsült huszonöt-harmincezer főből egy év alatt kb. ezerki-
lencszáz egykori ellenállót sikerült bevenni a programba.27

A 2010 júliusában tartott kabuli konferencia az előzetes várakozásoknak megfelelően 
jóváhagyta az Inteqalt, azaz azt a folyamatot, amelynek során az ISAF fokozatosan átadja 
a biztonságért vállalandó felelősséget az afgán biztonsági erőknek. Még 2010 folyamán 
elkezdődött az egyes tartományoknak a biztonsági helyzet, a kormányzati/közigazgatási 
kapacitások és a fejlesztési képességek szerinti „felmérése”. Az átadásra kijelölt terüle-
tekről közösen dönt az afgán kormány és az ISAF, a folyamat pedig megfordíthatatlan 
abban az értelemben, hogy az afgán kormánynak egyszer már átadott területek nem ke-
rülhetnek vissza az ISAF irányítása alá.28

Afgán részről a kabuli konferencián ígéret hangzott el arra vonatkozóan, hogy a 
Karzaí-kormányzat megújítja és hatékonyabbá teszi az afgán közigazgatás működését – 
ez mintegy utalás arra, hogy a problémák forrásaként nemcsak a biztonság hiányát vagy 
az ellenállás aktivitását lehet megjelölni, hanem az afgán állam hibáját is, amely képtelen 
ellátni szolgáltató alapfunkcióit.

A 2010. november 20-án tartott lisszaboni NATO-csúcson érdemi fontosságú új 
bejelentésre már nem került sor. Az Inteqal folyamat beindítása, a 2014-es céldátum ki-
hirdetése ugyanakkor sokkal jelentősebb visszhangot kapott, mint a kabuli konferencia. 
A lisszaboni csúcs másik – bár egyelőre csak ígéretnek tűnő – eredménye az volt, hogy 
a NATO megerősítette az Afganisztán iránti hosszú távú elköteleződését: 2014 után sem 
hagyja magára az országot, azaz nem fog előfordulni az, ami 1989-ben, a szovjet kivonu-
lás után történt.29

a politikai rendezéS katonai oldala

A stratégiai felülvizsgálatok eredményét és a különböző nemzetközi konferenciákon 
elhangzott elképzeléseket valahogy át kellett váltani a gyakorlatra is. McChrystal 
tábornok már említett ISAF-iránymutatásai adták az első fogódzót ahhoz, hogy 

ezt miként kellene megvalósítani a kisebb egységek szintjén.

26 A reintegrációs program részletes leírása megtalálható az interneten is: „Reintegration Handbook”. 
Force Reintegration Cell HQ, ISAF. 2011. július.

27 „Frequently Asked Questions”. ISAF-FRIC Reintegration Update, https://ronna-afghan.harmonieweb.
org/FRIC/APRP%20Policy%20Documents%20Structures%20and%20SOPs/June%202011%20
Reintegration%20Update.pdf, 2011. július. 2. o.

28 Public Diplomacy Division: „Backgrounder: Transition”. NATO, http://www.nato.int/nato_static/
assets/pdf/pdf_2010_10/2010_10_D34F22C9AE854B7FAA0BB409A21C90D3_101014-transition-
backgrounder.pdf, 2010. október.

29 Lásd erről a NATO és az afgán kormány közötti egyezményt: „Declaration by the North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO) and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on an 
Enduring Partnership”. NATO, http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68724.htm, 2010. 
november 20.
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A frissen beérkezett amerikai, illetve NATO-katonák és a megemelt létszámú afgán 
biztonsági erők összlétszáma 2011 januárjában megközelítőleg a duplája volt a 2009-es-
nek. Az ISAF természetesen nem pusztán a mennyiségi növekedésben bízott, hanem a 
felkelés elleni stratégia jegyében (és a határidők szabta korlátok miatt) a korábbi idő-
szakoktól eltérő terveket dolgozott ki.

Ali Ahmed Dzsalali volt afgán hadügyminiszter és kutató egy vietnami példa alapján 
a következőképp jellemezte az ISAF 2001 és 2009 között tevékenységét: a katonai szer-
vezet – az elégtelen erőforrások és a pontatlanul meghatározott célok miatt – nem kilenc 
éven keresztül háborúskodott, hanem kilenc alkalommal ugyanazt az egyéves háborút 
vívta.30 A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy – elfogadva az éghajlati és földrajzi körül-
mények kényszerítő erejét – a nemzetközi erők tavasztól őszig harcoltak az ellenállókkal, 
télen pedig pihentek (mindkét oldal). Az e nyolc-tíz hónapos ciklusokban elért eredmé-
nyeket sosem sikerült megtartani a következő tavaszig, és minden kampányidőszak szinte 
ugyanonnan kezdődött.

Ez a ciklikusság 2010-ben változott meg először, amikor a beérkezett nemzetközi erők 
és a megnövekedett létszámú afgán biztonsági erőknek köszönhetően elegendő katona állt 
rendelkezésre a felkelés elleni (COIN) stratégia elemeinek végrehajtásához. A siker, azaz 
egy adott területen a kormányzat befolyásának helyreállítása érdekében négy, egymást 
követő fázison kell áthaladni. Ezek: a terület/hadszíntér alakítása (shape), megtisztítása 
(clear), megtartása (hold) és a kormányzati jelenlét kiépítése (build).

Az első három lépés tipikusan katonai feladat, ám a megtartásra csak akkor kerülhet 
sor, ha van elegendő számú rendőr és/vagy katona. 2001 és 2009 között az ISAF bármi-
kor képes volt megtisztítani területeket az ellenállástól, ám szinte sohasem volt képes 
megtartani azokat. 2010 során az afgán és a nemzetközi erők nemcsak behatoltak olyan 
területekre, ahol kormányzati jelenlét – akár már évek óta – nem volt, hanem kisebb bá-
zisok felhúzásával ott is maradtak.

A McChrystal-féle vezetés szakított a műveletek téli leállásával is. Az ISAF és az 
ANA 2010 telén is folytatta a tisztogató műveleit, így nem hagyott időt arra, hogy – a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően – az ellenállás kipihenje magát, feltöltse készleteit és 
frissen kezdjen bele a következő év harcaiba.

2010-ben a fő erőkifejtés helyszíne Dél-Afganisztán volt, azon belül is Helmand és 
Kandahár tartomány. E két területen volt a legrosszabb a biztonsági helyzet már évek 
óta, ráadásul Kandahár városnak több szempontból is szimbolikus jelentősége van. Omár 
molla és az egész tálib mozgalom szülővárosaként tartják számon.

A McChrystal-jelentés már említett lakosságközpontú megközelítése a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy az ország mintegy négyszáz járásából az ISAF nyolcvanegy elsődle-
ges és negyvenegy másodlagos fontosságú járást jelölt ki. Ezek többsége szintén Dél- és 
Kelet-Afganisztánban található, az országban körbefutó 1-es főút mentén vagy az erről 
leágazó, Pakisztánba vezető úton.31 A nyugati és az afgán erők ezeket a járásokat először 
igyekeztek megtisztítani az ellenállástól, majd – elvileg – a jelenlét kiépítése után az afgán 
kormányra várt volna (ismét csak nyugati támogatással), hogy helyi szinten megkezdje és 
biztosítsa az állam jelenlétét.

30 Ali A. Jalali: „Afghanistan in Transition”. Parameters, No. 3. (2010). 1. o.
31 A kijelölt járások kisebbik része Nyugat- és Észak-Afganisztánban, szintén a főút mentén fekszik.
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A lakossági központok biztosítása mellett a katonai stratégia még két elemmel bővült. 
Egyrészt a különleges erők több műveletet hajtottak végre, másrészt az ellenállás helyi 
szintjén – iraki mintára – erőfeszítések történtek az ellenállók megfordítására. Az amerikai 
különleges erők – kiegészülve az általuk képzett és mentorált afgán alakulatokkal – 2010 
közepe óta egyre több rajtaütést hajtottak végre az afgán ellenállás középvezetői, tipi-
kusan a járási és tartományi szinten működő vezetői ellen. A 2011 februárját megelőző 
kilencvennapos időszakokban (az amerikai hadsereg ilyen ciklusokban számol) ezerhét-
száz – napi átlagban tizenkilenc – rajtaütésre került sor, ami hatalmas szám, figyelembe 
véve az ahhoz szükséges tervezői, létszám- és eszközigényt.32

2011 őszén egyes elemzések arra a következtetésre jutottak, hogy ezek az éjsza-
kai támadások esetleg több kárt okoznak, mint amennyi eredménnyel kecsegtetnek. 
Az Open Society Foundations tanulmánya33 szerint az akciók száma napi negyvenre 
növekedett a nyár folyamán, a fő problémát pedig az jelenti, hogy az afgán lakosság e 
rajtaütéseket – amelyek magánházakba való erőszakos behatolással járnak – sokkal nehe-
zebben tolerálja, mint a „hagyományos” katonai és rendőri akciókat.34

Az ellenállás legalsóbb szintjének megszólítására a már említett APRP, valamint 2010 
nyarától az Afghan Local Police (ALP) program szolgált. Ez utóbbinak ismét iraki előz-
ményei voltak. Célja, hogy az afgán hatóságok faluvédelmi milíciákat hozzanak létre. 
Ezekbe már kezdettől fogva nagy számban érkeztek olyan személyek is, akik korábban 
az ellenállás oldalán harcoltak. A pártfordulás előnye jelenleg a biztos fizetés és ellátás, 
valamint hogy így sem az afgán hadsereg, sem az ISAF támadásaitól nem kell tartani. 
Jelenleg e milíciák létszáma szerény, mintegy tizenháromezer fő, amely eltörpül a rend-
őrség több mint százezres állományához képest.

Az ellenállás elleni harc egyik eszközének tekintett ALP-erők hivatalosan az afgán 
belügyminisztérium irányítása alatt, a rendőrség (Afghan National Police) mellett mű-
ködnek, korlátozott számban. A valóságban azonban amerikai felügyelet alatt állnak, 
mivel ezeket a faluvédelmi erőket az amerikai különleges erők képezik és mentorálják, 
sőt gyakran irányítják is. Szinte kizárólag olyan területeken hozták létre azokat, ahol ko-
rábban jelentős volt a tálibok vagy más szervezetek tevékenysége.

32 „Factbox: Night-Time Raids in Afghanistan”. Reuters, http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-
afghanistan-raids-factbox-idUSTRE71N17320110224, 2011. február 24.

33 „The Cost of Kill/Capture: Impact of the Night Raid Surge on Afghan Civilians”. Open Society 
Foundations, http://www.soros.org/initiatives/washington/articles_publications/publications/the-
cost-of-kill-capture-impact-of-the-night-raid-surge-on-afghan-civilians-20110919, 2011. szeptember 
19. 2. o.

34 Az ilyen műveletek hatékonyságát egyébként egy másik információ is megkérdőjelezi. A sikeres el-
fogások száma ugyanis nem jelenti egyértelműen, hogy a begyűjtött személyek valóban az ellenzék 
oldalán harcolnak. Gareth Porter oknyomozó újságíró adatai szerint egy kilencvennapos ciklusban az 
elfogott személyek alig tíz százaléka került börtönbe, a maradék kilencven százalékról kiderült, hogy 
ártatlan, vagy nincs elég bizonyíték a fogva tartására „90% of Petraeus’s Captured »Taliban« Were 
Civilians”. AntiWar.com, http://original.antiwar.com/porter/2011/06/12/90-of-petraeuss-captured-
taliban-were-civilians/, 2011. június 13.
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az eredmények 2011-ben

Kétezer-tizenegy őszén vegyes eredményeket lehetett látni. Az Egyesült Államok 
és nyugati szövetségesei számára kiemelt jelentőségű Inteqal (átmenet) elindult. 
2011 márciusában Karzaí elnök bejelentette az első hét területet, ahol három hó-

nappal később az afgán biztonsági erők át is vették a vezető szerepet.35 Az első lépésben 
három tartomány és négy tartományi főváros került sorra.36 Bámiján és Pandzsír tar-
tomány eddig is a legbiztonságosabbak közé tartozott, míg a harmadik tartományban, 
Kabulban (Szarobi járás kivételével) már korábban is talán a legnagyobb létszámban vol-
tak jelen az afgán biztonsági erők.37 2011 novemberében került sor az Inteqal második 
lépcsőjének bejelentésére. 2011–2012 telén további hét tartomány, tucatnyi város és körzet 
kerül át az afgán biztonsági erők fennhatósága alá.38

A katonai műveletek hatására a két, legfontosabbnak ítélt tartományban, Kandahárban 
és Helmandban stabilizálódott a kormány jelenléte, míg Kelet-Afganisztánban már szeré-
nyebbek voltak az eredmények. Ott a McChrystal-stratégia értelmében az amerikai erők 
kivonultak számos távoli és nehezen megközelíthető bázisról Nurisztán és Kunár tarto-
mányban, és a jelentősebb lakossági centrumokban élők védelmére koncentráltak. Az 
elhagyott bázisok addig elsősorban a Pakisztán felől beszivárgó tálib és al-Káida-elemek 
feltartóztatására szolgáltak, így ettől kezdve a határ menti térség afgán oldalán jelentő-
sen megerősödtek az ellenállók. Talán ezzel áll összefüggésben több, 2011. nyár végi hír, 
amelyek szerint az afgán és a pakisztáni tálibok afgán oldalról intéztek támadásokat a 
pakisztáni fegyveres erők ellen.

Észak-Afganisztánban a legfontosabb terület az ún. Baghlán–Kunduz korridor, egy 
olyan sáv, amely Baghlán északi részéről indul ki, és áthúzódik a szomszédos tartomány-
ba. Ebben a sávban 2010 ősze és 2011 tele között folyamatosan zajlottak a felkelés elleni 
műveletek, annak minden fázisával (kivéve: az utolsó), és de folytak éjszakai támadó és 
kiemelő műveletek is. Ebben az alrégióban a folyamatos műveletek hatására 2011 elejétől 
javult a biztonsági helyzet; az ellenálló csoportok vezetői és a tálib árnyékkormány-
zók ellen is sikeres műveleteket hajtottak végre az ISAF és az ANA erői. A korridor 
az Üzbegisztán és Tádzsikisztán felől érkező utánpótlási útvonalak miatt kap ekkora 
figyelmet (Baghlánon keresztül vezet az egyetlen aszfaltozott út a fővárosba és Kelet-
Afganisztánba), mivel az ISAF ellátásának már több mint fele ebből az irányból érkezik.

35 A kézirat lezárása óta újabb átmenetre került sor. További hat tartomány, negyven körzet és tartomá-
nyi központ került az afgán biztonsági erők kizárólagos ellenőrzése alá. „Backgrounder: Lineup of 
Afghan Security Transition Plan Areas”. Xinhua, http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-
12/01/c_131282795.htm, 2011. december 1.

36 „President Karzai Announces First Phase of Transition”. NATO,  http://www.nato.int/cps/en/natolive/
news_71685.htm, 2011. március 22.

37 Bár a sajtóhírekben ezek a területek az első átadásra került városok és tartományokként jelentek meg, 
Kabul városban már 2008-ban átvették az afgán erők a teljes irányítást, és ott azóta – néhány látvá-
nyos merénylettől eltekintve – sikerül fenntartaniuk a biztonságot.

38 „Afghan President Announces Second Troop Transition, BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/
world-asia-15911182, 2011. november 27.

Wagner Péter                                  Az Egyesült Államok Afganisztán-politikája

           MKI-tanulmányok 16



A rendezési kísérlet részeként ismét előtérbe kerültek a tálibokkal való tárgyalások. 
Mai ismereteink szerint utoljára a tálibok keresték meg Németországot, 2009 végén, hogy 
Berlin legyen a közvetítő. A két fél között kilenc találkozóra került sor a bizalomépítés 
érdekében (illetve, hogy kiderüljön, nem szélhámosokkal tárgyalnak a diplomaták, mint 
tették azt korábban) a Közel-Keleten, mire eljutottak oda, hogy az amerikaiakat is be-
vonják a megbeszélésekbe. Erre először 2010 novemberében, München mellett került sor, 
ahol a három érdekelt mellett – a tálibok kérésre – Katar képviselői is jelen voltak. Ez a 
tárgyalás tizenegy órán keresztül tartott, és továbbra is a bizalomerősítés, egymás meg-
ismerése volt a cél.39

2011 februárjában az Egyesült Államok is fontos gesztust tett, amikor Hillary Clinton 
kijelentette: hajlandóak leülni a Talibánnal úgy is, hogy annak a korábban mindig követelt 
három feltételt sem kell előre elfogadnia. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az USA 
feltételek nélkül is hajlandóvá vált a párbeszédre.40 A bizalomépítés része volt az is, hogy 
az ENSZ BT kettéválasztotta azt a szankciós listát, amely együtt tartalmazta a tálib és az 
al-Káida vezetőinek névsorát.41

Hosszú hónapok hallgatása után, az áttörés 2012 januárjában történt, amikor a tálibok 
bejelentették, hogy politikai irodát nyitnak Katarban. A négyfős tálib delegáció tagja 
az a Tajjeb Agha is, aki a tárgyalásokat eredetileg megkezdte Németországgal. A The 
Telegraph értesülései szerint már az első közvetlen találkozóra is sor került közte és Marc 
Grossman amerikai különmegbízott között.42

Ezekkel a reménykeltő hírekkel teljes mértékben ellentétesek az elmúlt hónapok politi-
kai gyilkosságai. Öngyilkos merénylők végeztek Hamid Karzaí politikai szövetségeseivel 
és a tálibok egykori fő ellenlábasainak számító tádzsik Északi Szövetség prominens 
vezetőivel.43 Az utolsó merényletben azzal a Burhanuddín Rabbánival végeztek, aki az 
ellenállás tagjaival való megbékélést szolgáló Béketanács vezetője, az 1990-es években 
az ország államfője volt.

Az ellenállás (egyes nézetek szerint a Hakkani-hálózat) 2011 során számos látványos 
támadást hajtott végre Kabul ellen. Bár ezek a támadások kevés áldozattal jártak, mégis 
újra és újra bebizonyították, hogy az afgán biztonsági erők nemcsak képtelenek önállóan 
fenntartani a rendet, de az ellenállók több alkalommal is képesek voltak beszivárogni 
közéjük. 2011. január és szeptember között öngyilkos merénylőkből álló csoportok nyolc 

39 Ahmed Rashid: „Afghan Peace Talks with Taliban must Be Secret to Be Successful”. The Globe and 
Mail, http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/talks-with-taliban-must-be-secret-
to-be-successful/article2084159/, 2011. július 1.

40 „Secret Peace Talks between US and Taliban Collapse over Leaks”. Los Angeles Times, http://articles.
latimes.com/2011/jun/28/world/la-fg-afghan-talks-20110628, 2011. június 28.

41 „U.N. Council Splits U.N. Taliban, Qaeda Sanctions List”. Reuters, http://www.reuters.com/
article/2011/06/17/us-afghanistan-un-idUSTRE75G62720110617, 2011. június 27.

42 Marc Grosmann lett a 2011 februárjában elhunyt Richard Holbrooke utódja. A tálib–amerikai talál-
kozóról szóló kiszivárogtatást lásd: „Top US Envoy »Met Taliban Leaders in Qatar«”. The Telegraph, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/9069764/Top-US-envoy-met-Taliban-
leaders-in-Qatar.html, 2011. február 10.

43 A támadásoknak áldozatul esett (a teljesség igénye nélkül): Ahmed Wali Karzaí, az elnök féltestvére, 
Jan Mohammed Khan szenátor (Karzaí egyik politikai mentora), Daúd Daúd tábornok (az északkelet-
afganisztáni régió rendőrparancsnoka), Kunduz tartomány rendőrfőnöke és kormányzója, Kandahár 
kormányzója.
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alkalommal – azaz szinte havonta – hajtottak végre támadásokat az afgán kormány vagy 
olyan célpontok ellen, amelyek a Nyugatot képviselték valamilyen módon (pl. a British 
Council).44

Az Egyesült Államok és a tálibok közötti párbeszéd eredményességének számos el-
lenérdekeltje van. Egyrészről ott van Pakisztán, amely igen rosszul tűri, ha a tudomása 
vagy jóváhagyása nélkül folynak ilyen tárgyalások.45 A katari politikai irodáról történt 
bejelentés után Giláni kormányfő Dohába látogatott, ahol az egyik téma természetesen ez 
volt. A másik oldalon Hamed Karzaí is rendkívül érzékeny arra, hogy lehetőleg csak az 
ő képviselői tárgyaljanak Omár mollával és a tálibokkal, ha nemzeti megegyezésről van 
szó. Ennek részben szimbolikus okai vannak: az afgán szuverenitás maradékát akarja 
vele kimutatni az elnök. Hamid Karzaí környezete volt az, amely 2011 nyarán kiszivárog-
tatta az amerikai–tálib közvetlen tárgyalásokat is. Akkor úgy tűnt, ezzel be is fellegzett a 
párbeszédnek, Tajjeb Agha az említett katari bejelentésig eltűnt. Ugyanakkor az is tény, 
hogy a Nyugattal egyre ambivalensebb kapcsolatot fenntartó Karzaí a saját logikája sze-
rint tarthat attól, hogy nyugati szövetségesei egyszer csak „ejteni” fogják, ha érdekeik 
– az Afganisztánból való minél gyorsabb és fájdalommentesebb kivonulás – úgy kíván-
ják, bár az is tény, hogy az államfő megbízatása 2014-ben lejár, és a jelenlegi törvények 
szerint már nem választható újra. Karzaí problémája tehát abból fakad, hogy úgy érzi, 
megkerülik a végső döntés során. Saját belső ellenzéke, az egykori Északi Szövetség had-
urai viszont azért tartanak a tárgyalásoktól, mert attól félnek, hogy az valamilyen módon 
a tálibok hatalmának visszatéréséhez vezethet. Ezek a tádzsik, üzbég, hazara vagy épp 
pastun származású vezetők 1994 és 2001 között kérlelhetetlen ellenlábasai voltak a tálib 
mozgalomnak, 2001 után pedig a váltás nyertesei lettek.

Az ellenzékkel való tapogatózások ráadásul újabb lökést adtak az Obama-
adminisztráció és Karzaí elnök közötti viszony megromlásának. Míg az afgán államfő és 
George Bush között rendszeres és kordiális viszony állt fenn, addig az új kormány kapcso-
lata szinte a kezdetektől feszült volt Kabullal. Ennek persze az is az oka volt, hogy Obama 
elnök eredményeket akart elérni Afganisztánban, méghozzá gyorsan. Azokat a dolgokat, 
amelyek a kezdeti évek lelkesedése után mindenki számára nyilvánvalóak voltak, csak 
az új kormányzat vetette fel partnerének. Utalhatunk itt az afgán kormányzaton belül 
uralkodó korrupcióra és nepotizmusra, a közigazgatás alacsony hatásfokára (vidéken a 
nem létezésére) és a kábítószer-kereskedelem problémájára. Karzaí paradox helyzetbe ke-
rült: az USA kormányzatának, hatalmának legfontosabb támasza, ugyanakkor úgy érzi, 
az amerikai kormányzat az együttműködés tekintetében ellentmondó üzeneteket küld 
felé.46

44 „Taliban Launch Complex Attack on US Embassy in Kabul”. The Long War Journal,  http://www.
longwarjournal.org/archives/2011/09/taliban_launch_compl.php, 2011. szeptember 13.

45 2010 februárjában a pakisztáni titkosszolgálat váratlanul letartóztatta Baradar mollát, Omár molla 
helyettesét. Csak később derült ki, hogy a elfogásra azért került sor, mert a Karzaí-kormányzat titkos 
tárgyalásokat folytatott a Talibán második számú vezetőjével, ám erről Pakisztánt senki sem tájé-
koztatta. „Pakistanis Tell of Motive in Taliban Leader’s Arrest’. The New York Times, http://www.
nytimes.com/2010/08/23/world/asia/23taliban.html, 2010. augusztus 22.

46 Ahmed Rashid: „How Obama Lost Karzai”. Foreign Policy, No. 2. (2011). http://www.foreignpolicy.
com/articles/2011/02/22/how_obama_lost_karzai?print=yes&hidecomments=yes&page=full.
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Karzaí számára zavaró volt, hogy a 2009-es elnökválasztás kampányában az USA ko-
molyan bátorította és támogatta riválisai indulását, majd a választási csalásokat követően 
és a második forduló előtt nem állt ki egyértelműen mellette. Ugyanilyen arculcsapásként 
élte meg Karl Eikenberry kiszivárogtatott táviratait, amelyekben az amerikai nagykövet 
megkérdőjelezte az afgán elnöknek a pozíciója betöltésére való alkalmasságát.

Karzaí válaszkritikái természetszerűleg nem maradtak el. Jelentős visszhangot vál-
tott ki a 2011-es Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián mondott beszédének egy 
része, amikor is a PRT-ket az afgán állam mellett működő „párhuzamos struktúráknak” 
nevezte. Egy júniusi afgán ifjúsági konferencián mondott beszédében a nemzetközi erő-
ket azzal vádolta, hogy beszennyezik Afganisztánt.47 Leggyakrabban a növekvő civil 
áldozatok miatt kritizálja az ISAF-et. Az új stratégia részét képező – a különleges erők 
„kiemelési” – akcióinak eredményeként ugyanis gyakorta előfordult, hogy ártatlanokat 
rohantak le és gyűjtöttek be a kommandósok, vagy civilek haltak meg az akciók során. 
A valósághoz persze az is hozzátartozik, hogy a civil áldozatok több mint 80 százaléká-
ért az ellenállás felelős.48

Mindezek ellenére, a nemzetközi közösség és az afgán kormány közötti demonstratív 
együttműködés kinyilvánítására került sor a 2011 decemberében megtartott második bon-
ni konferencián. Bár a szervezők szerették volna, ha a találkozón részt vesz Pakisztán és 
esetleg az ellenzék is, erre végül nem került sor. Iszlámábád a csúcstalálkozó előtti napok-
ban bekövetkezett incidens miatt maradt távol, amikor is az amerikai hadsereg tévedésből 
pakisztáni katonákat ölt meg az afgán–pakisztáni határon. Iszlámábád távolmaradása, 
illetve a konzekvenciák ebből fakadó hiánya világított rá igazán, hogy mennyire kevés 
érdemi oldala volt a második bonni konferenciának. A hatalmas, nyolcvan szereplőt fel-
vonultató esemény leginkább a gesztusokban, az Afganisztán iránt érzett hosszú távú 
elkötelezettség megerősítésében volt erős.

oSzáma bin láden Halála éS az amerikai cSapatkivonáSok

Amerikai különleges erők 2011. május elsején váratlan rajtütést hajtottak végre a 
pakisztáni Abbottabád városban. A támadás célja a 2001 óta sikeresen bujkáló 
Oszáma bin Láden likvidálása volt, amit az amerikai katonák sikerrel végre is haj-

tottak. Az akció jellege, a végrehajtás módja és körülményei számos kérdést vetettek fel, ám 
a hirtelen siker újraindította a vitát mind a politikai eliten, mind az Obama-kormányzaton 
belül arról, hogy mi legyen az amerikai szerepvállalás jövője Afganisztánban. A legradi-
kálisabb nézetet azok képviselték, akik szerint bin Láden megsemmisítése révén eljött az 
idő, hogy az USA drasztikusan csökkentse jelenlétét a térségben. A többség véleménye az 
volt, hogy az al-Káida mint szervezet, vezetőjének halálával nem szűnt meg, képességei, 
fenyegetése továbbra is él.

47 „Karzai Blasts US, NATO for »Using« Afghanistan, Announces Taliban Talks”. Christian Science 
Monitor, http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2011/0619/Karzai-blasts-US-NATO-
for-using-Afghanistan-announces-Taliban-talks, 2011. június 19.

48 Az ENSZ afganisztáni missziójának adataira hivatkozva lásd: „Afghanistan Civilian Deaths: 2011 
Was Deadliest Year for Civilians In Afghan War”. AP, http://www.huffingtonpost.com/2012/02/04/
afghanistan-civilian-deat_n_1254308.html, 2012. február 4.
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Az ekkor kibontakozott vita rávilágított arra, hogy mennyire nincs egységes vélemény 
arról, hogy a szaúdi terroristavezér mennyire volt képes irányítani szervezetét az elmúlt 
években, illetve hogy milyen kapacitásokkal is rendelkezik az al-Káida Pakisztánban 
és Afganisztánban. Úgy tűnik, hogy a szervezetnek továbbra is vannak kiképzőbázisai 
és táborai Pakisztánban; operátorai, ügynökei, aktivistái pedig továbbra is jelen vannak 
Afganisztánban. Az elmúlt évek harcainak hatására az al-Káida tevékenysége jelentősen 
átalakult, és jelenléte egyfajta erősokszorozó (force multiplier) jelleggel bír az afganisztáni 
háborúban. Nem beszélhetünk már a nemzetközi és az afgán erők ellen harcoló al-Káida 
egységekről, viszont ott vannak helyettük a kiképzésben, a logisztikai támogatásban, 
a műveletek (öngyilkos merényletek) megtervezésében és végrehajtásában gyakorlott 
„mentorok”, támogatók, sőt esetenként a végrehajtók is.

Túl azon, hogy Barack Obama számára bin Láden likvidálása jelentős sikert jelentett 
(ami még jelentőséget fog kapni a 2012-es elnökválasztási kampányban), ahhoz is támo-
gatást adott az amerikai elnöknek, hogy a 2011 nyarán esedékessé vált létszámcsökkentési 
tervek eldöntésében megfelelő politikai tőkével rendelkezzen.

Mint azt már érintettük, a 2009. decemberi beszédében Obama konkrét dátumot, 2011 
júliusát jelölte meg, hogy akkor veszi kezdetét az a tizennyolc hónap, amely alatt megva-
lósul a harmincezer fős extra amerikai erő kivonása. Ahogy közeledett a határidő, ismét 
feléledt a vita a civil és a katonai vezetés között, ezúttal a kivonandó erők méretéről és jelle-
géről. A katonai vezetés és Robert Gates hadügyminiszter azt javasolta, hogy a bejelentés 
inkább szimbolikus legyen, és csak a kisebb méretű, támogató erőket érintse – nyilván-
valóan azzal a céllal, hogy a harcoló erőket minél tovább be lehessen vetni az ellenállás 
ellen. Olyan javaslat is elhangzott, hogy 2012 végéig maradjon a harmincezer fő, és csak 
az év végén kezdődjön meg a kivonás.49 A republikánus vezetés teljes mértékben elfo-
gadta a hadsereg interpretációját az afganisztáni eredményekről, s ennek megfelelően a 
minél inkább elhúzódó csökkentést támogatták, mondván: ha még egy évig maradnak a 
harcoló erők, azzal teljes mértékben kifáraszthatnák az ellenállást. Úgy vélekedtek, hogy 
ezzel szemben a túl gyors csökkentés a kezdeti, addig elért sikerek elvesztegetését fogja 
jelenteni.

Obama elnök viszont „valódi” csökkentést akart, amely a komolyabb (harcoló) erőket 
is érintette. Természetesen azt is figyelembe kellett vennie, hogy a 2012-es elnökválasz-
tásra lehetőleg már a teljes (harmincezer fős) kontingens hazatérjen. Céljai eléréséhez 
támogatást nyújtottak a különböző közvélemény-kutatási adatok, amelyek szerint a lakos-
ság nyolcvan százaléka támogatta a kivonást.50

Az amerikai elnök végül 2011. június 22-én jelentette be döntését. A katonai vezetés 
szándékaival ismét szembe menve, tízezer főben határozta meg az év végéig kivonandó 
csapatok létszámát. A maradék huszonháromezer főnek pedig 2012 szeptemberéig kell 
elhagynia Afganisztánt. A Fehér Ház narratívája az volt a bejelentéskor, hogy a 2009. 
decemberben vállaltakat elérte a stratégia. A koalíciós erők átvették a kezdeményezést, 
az al-Káida hálózatát sikerült megtörni, a Talibán által régóta uralt területeket sikerült 

49 „Barack Obama and Pentagon Split on Afghanistan Pullout”. The Guardian, http://www.guardian.
co.uk/world/2011/jun/21/barack-obama-and-pentagon-split-on-afghanistan, 2011. június 21.

50 „President Obama to Move U.S. Closer to Leaving Afghanistan”. AP,  http://www.salon.com/news/
feature/2011/06/21/us_us_afghanistan_11, 2011. június 21.
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megtisztítani és megtartani, az afgán biztonsági erők mennyiségben és minőségben is 
megközelítik azt a szintet, amellyel már átvehetik saját biztonságuk őrzését.51 Persze 
Afganisztánnak maradtak olyan részei, ahol továbbra is igen aktív az ellenállás. Kelet-
Afganisztán Pakisztánnal határos tartományaiban érdemben szinte egyáltalán nem javult 
a helyzet, valószínűsíthető, hogy 2014-ig ez a régió fog kiemelt figyelmet kapni.

konklúzió

Nyilvánvalónak tűnik a kérdés, hogy működik-e, működött-e az Obama-stratégia, 
sikerült-e érdemben fordítani a dolgok menetén Afganisztánban. A 2008-ban 
megválasztott új adminisztráció mellett szól, hogy – 2001 óta először – világos, 

pontos és teljesíthető célokat jelölt meg, és ezekhez hajlandó volt hozzárendelni a meg-
felelő erőforrásokat is. A célok tekintetében súlyos kijózanodásról volt szó, amikor is a 
kezdeti, nagy ívű állam- vagy nemzetépítés helyett – jellemző a kuszaságra, hogy bár a 
két kifejezés mást jelent, az elmúlt években mindkettő felbukkant a diskurzusban – az al-
Káida felszámolása és az afgán állam önfenntartóvá tételét jelölték meg feladatként. Az 
utóbbi képesség eléréséhez szükség van az afgán állam működésének megteremtéséhez 
is, amire eddig a nemzetközi közösség még a katonai erőforrásoknál is szerényebb lehe-
tőségeket biztosított.

Sajnálatos módon, az új felismeréseket és a szerényebb célokat egy olyan időpontban 
fogalmazták meg, amely egyáltalán nem kedvez semmiféle hosszú távú elköteleződésnek. 
Az Egyesült Államok és a NATO-országok közvéleménye és politikai elitje belefáradt a 
háborúba, s elbizonytalanodott az afganisztáni szerepvállalást illetően, miközben az új 
évezred legsúlyosabb világválságát éli át a fejlett Nyugat. Ráadásul az USA-ban Oszáma 
bin Láden halála óta még nehezebb támogatást találnia az amerikai elnöknek ahhoz a há-
borúhoz, amelynek célját az al-Káida vezetőjének halálával sokan elértnek látták.

Az elmúlt években semmit sem sikerült változtatni az afgán rendszer fenntarthatósá-
gán. A mai napig a nemzetközi donorközösség finanszírozza Afganisztán költségvetésének 
kilencven százalékát. Tény, hogy az elmúlt tíz évben az afgán állam bevételei is jelentősen 
(akár évi harminc százalékkal) nőttek, de mindezek nem egyensúlyozták ki a költségve-
tést, mert párhuzamosan a megoldandó feladatok is növekedtek. Az USA szerepe ezen 
a téren is kulcsfontosságú: a külső források kétharmadát Washington biztosította. Ez az 
összeg a biztonsági szektor esetében még magasabb.52 Persze elképzelhető, hogy a tá-
mogatások egy részét az elmúlt években – az iraki háború kapcsán – már megszokott 
nagyvonalúsággal tervezték meg. A költségvetési megszorításokkal a Pentagon értésre 
adta, hogy az afgán biztonsági erők kiképzésén is próbál majd spórolni. A jelenlegi elkép-
zelések szerint 2014-ig megfelezik az évi tizenhárommilliárd dollárnyi katonai segélyt. 
A bejelentés kapcsán nyilatkozó amerikai tábornok elismerte, hogy eredetileg az afgán 
haderő ellátását is az amerikai színvonalhoz igazították. Csak azzal, hogy a laktanyákba 

51 „Afghanistan: Obama Orders Withdrawal of 33,000 Troops”. BBC, http://www.bbc.co.uk/news/world-
us-canada-13851930, 2011. június 23.

52 „Afghanistan’s Donor Dependence”. GAO, http://www.gao.gov/new.items/d11948r.pdf, 2011. szep-
tember. 12. o.
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nem légkondicionálókat, hanem mennyezeti ventilátorokat szerelnek majd be, százötven-
millió dollárt terveznek megtakarítani.53 Vajon hány hasonló értelmetlen ötlet rejtőzködik 
még a fejlesztési tervek között?

Az elmúlt két évben javult az afgán állam és közigazgatás működése. A Karzaí-
adminisztráció fogadkozásai ellenére, a korrupció nem csökkent, a kinevezések továbbra 
sem tükröznek szakmai szempontokat. A tartományi kormányzók és a rendőrség vezetői 
között még most is nagy számban találni helyi hatalmasságokat vagy a tálibok előtti kor-
szak kétes hírű hadurait.

2010-ben az USA, Afganisztán és a nemzetközi közösség konferenciák sorozatán je-
lölte ki az együttműködés formáját és kereteit. Az átmenet (Inteqal) folyamata az előre 
tervezett határidőknek megfelelően kezdődött meg, és egyelőre úgy tűnik, tartani fogják 
a menetrendet. Tekintve azonban azt a fent említett tényt, hogy az ellenállás tevékenysé-
gét egyelőre nem sikerült érdemben csökkenteni, és a biztonsági helyzet nem javult, már 
most elképzelhető, hogy – a nemzetközi közösség minden fogadkozása ellenére – 2014-re 
nem fog lezárulni az átmenet folyamata, hanem egy vagy két évet is csúszni fog.

Azt is érdemes kiemelni, hogy az Inteqal folyamata nem fog egyértelműen a nemzet-
közi erők kivonásával járni. A 2011 nyarán átadott két tartomány, Bamiján és Parván esete 
azt mutatja, hogy az ott működő két PRT (az új-zélandi és az amerikai) egyelőre tovább-
működik. NATO-tisztviselők informálisan már arról beszélnek, hogy a tervezett 2014-es 
céldátum után, ha kisebb létszámmal is (és talán más néven), de a nemzetközi közösség 
kiképzési feladatokkal továbbra is jelen lehet Afganisztánban. Az első hírek már megje-
lentek arról, hogy az Egyesült Államok és Afganisztán olyan katonai együttműködésről 
folytat tárgyalásokat, amelynek értelmében az amerikai erők 2024-ig állomásozhatnának 
az országban.54

Az elmúlt másfél év katonai téren korlátozott eredményeket hozott. Amit viszont elér-
tek, abban kulcsszerepet játszott az Irakban ismét megtanult lecke: nem Amerikának kell 
megvívnia a háborút a helyi kormány helyett. A biztonsági feladatok „irakizálása” vagy 
„afgánosítása” és a kivonulás dátumának megjelölése egyaránt felelősséget ró az adott 
politikai vezetésre, amely onnantól kezdve (jó esetben) tisztában lesz azzal, hogy a saját 
ellenségeivel való harcban meddig számíthat még a külső segítségre.

Az Afganisztánba küldött harmincháromezer amerikai és majd tízezer szövetséges 
katona az új stratégia alkalmazásával képes volt Dél-Afganisztán legveszélyesebb terüle-
teit pacifikálni, illetve az ország északi és nyugati területein egyes gócpontokat kezelni. 
Kelet-Afganisztán megoldatlan maradt; valószínűleg a 2012-es év erről a régióról fog 
szólni az ISAF-ben, persze csak akkor, ha a felkelés elleni stratégia mantrája szerint a 
2010–2011-ben megszerzett területeket meg is tudják tartani.

53 Ez megint csak rámutat arra, hogy az Egyesült Államokban is bizonyos tekintetben önjáróan 
működik a hadsereg. Ha nem lettek volna megszorítások, az afgán hadsereg számos olyan szolgálta-
tással bírt volna, amire semmi szüksége nincsen. „Pentagon to Drastically Cut Spending on Afghan 
Forces”. Los Angeles Times, http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-us-afghan-
police-20110913,0,1529261.story, 2011. szeptember 12.

54 „US Troops may Stay in Afghanistan until 2024”. The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/asia/afghanistan/8712701/US-troops-may-stay-in-Afghanistan-until-2024.html, 2011. au-
gusztus 19.
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Ez a feladat az afgán biztonsági erőkre fog hárulni – ezekre az elmúlt tíz évben még 
soha ennyi pénzt, kiképzőt és figyelmet nem fordítottak. Ha maradt valami reménykeltő 
fejlemény, az ez: soha ennyi – több mint háromszázezer – afgán katona, rendőr és mili-
cista nem állt még fegyverben.

Az amerikai stratégia abból a szempontból kudarcot vallott, hogy a tálibok alig gyen-
gültek meg 2010–2011-ben. A megnövekedett katonai létszám (ISAF+afgán) ellenére, 
képesek voltak aktivitásukat folyamatosan fenntartani. Hiába folytak ISAF-műveletek 
2010 nyarától 2011 teléig szinte állandóan, hiába zajlottak az éjszakai rajtaütések és ki-
emelések a tálib középvezetők, bombagyártók, parancsnokok ellen, 2011 júniusában 
nagyjából ugyanannyi támadást tudott az ellenállás indítani, mint egy évvel korábban.55

A konfliktus katonai vonatkozásainak kilátástalansága mellett új fejlemény volt a 
megbékélés, a tálibokkal való politikai rendezés előtérbe kerülése. Egyelőre messze já-
runk még a konkrét eredményektől: talán a bizalomépítés fázisában vannak a szereplők. 
Az ilyen folyamatok sajátossága, hogy a konkrét eredmények bejelentéséig egyik fél sem 
mutathat gyengeséget. Talán ez az egyetlen pozitív magyarázat arra, hogy eközben mind 
a tálibok, mind az ISAF folytatja a másik oldal politikai és katonai vezetőinek célzott 
likvidálását.

A tálibok mellett valószínűleg Pakisztánra is szükség lesz a hosszú távú megoldás 
eléréséhez. Sajnos az elmúlt egy évben szinte minden területen romlottak ennek esé-
lyei. A pakisztáni vezetés kapcsolata az Egyesült Államokkal 2011-ben feszültebbé vált, 
Iszlámábád nem igazán látja, hogy mit is nyerne egy olyan politikai alkun, amelynek 
eredményeként északi szomszédjában stabilizálódna a helyzet, Pakisztán pedig elveszte-
né a befolyását.

Az amerikai létszámcsökkentés 2012 tavaszára fejeződik be, az idei tél és a következő 
nyár közötti időszak fogja megmutatni, hogy sikerül-e bármilyen érdemi változást elérnie 
a 2009 decemberében bejelentett Obama-stratégiának. Miközben mindenki arról beszél, 
hogy nincs katonai megoldás, érdemi alternatívát senki sem tudott kínálni. A jelenlegi 
trendekből ítélve úgy tűnik, hogy az afganisztáni surge túl későn jött, és túl rövid ideig 
tartott. Az elért eredmények az afgán állam megerősödése hiányában csak sokkal lassab-
ban lesznek érezhetőek, vagy egyáltalán nem is.

55 „Afghanistan Index”. Brookings Institute, http://www.brookings.edu/~/media/Files/Programs/FP/
afghanistan%20index/index.pdf, 2011. december 31. 10. o.
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