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Összefoglalás: A 2018. januári kabuli támadások ismét felhívták a figyelmet az 
Afganisztánban uralkodó állapotokra. A jelen írás célja, hogy az afganisztáni biz-
tonsági helyzetről rendelkezésre álló különböző adatokat elemezze, és bemutassa 
a Talibánnak és az ún. Horászán Tartományi Iszlám Államnak az ottani változó te-
vékenységét. Az elemzés konklúziója, hogy a felkelők által ellenőrzött területek csak 
lassan nőnek, a városokban végrehajtott látványos támadások inkább propaganda- 
és pszichológiai célokat szolgálnak.

Abstract: The recent mass-casualty attacks in Kabul have once again put 
Afghanistan in the limelight. This paper analyzes the different data available on the 
security situation in Afghanistan and discusses the changing nature of the Taliban’s 
and the Islamic State – Khorasan Province’s role in the insurgency. The analysis 
concludes that the insurgency is gaining ground slowly, as the high-visibility attacks 
in cities serve mainly propaganda and psychological purposes.

BEVEZETÉS

Véresen indult a 2018-as év Afganisztánban: januárban az afgán ellenállás 
három súlyos támadást is végre tudott hajtani a kormány által általában jól 
őrzött városokban. Ezek a látványos akciók azonban keveset árulnak el az 

ország valódi biztonsági helyzetéről, az afgán biztonsági erők, illetve a Talibán vagy 
az Iszlám Állam képességeiről és céljairól.

A Trump-adminisztráció – elődeihez hasonlóan – a releváns és hatékony ka-
tonai és politikai megoldásokat keresi. Az elmúlt 17 év tapasztalatai alapján az új 
Afganisztán-stratégia nem ígér jelentős változásokat; az egyetlen stratégiai jelentő-
ségű elmozdulás Washington Pakisztán-politikájában várható majd.

A 2017. január 20-a és 28-a között végrehajtott véres terrortámadások ismét a 
figyelem középpontjába helyezték az afganisztáni polgárháborút. Ez az elemzés az 
elmúlt évek biztonsági trendjeire és az ellenállás két főszereplőjének, a Talibán moz-
galomnak és a Horászán Tartományi Iszlám Államnak (Islamic State – Khorasan 
Province, IS–KP) a tevékenységére fókuszál.

ROBBANTÁSOK 2017 JANUÁRJÁBAN

Január harmadik hetében robbantások, látványos támadások sorozata zajlott 
Kabulban és a kelet-afganisztáni Dzsalálábádban. Január 20-án, szomba-
ton fegyveresek támadták meg a kabuli Hotel Intercontinentalt; a támadók 

kisbusszal érkeztek a hátsó bejárathoz, a fegyveres őrség pedig az első lövések 
eldördülése után elfutott. Ellentmondásos hírek érkeztek arról, hogy a fegyveresek 
válogatás nélkül lőttek-e mindenkire, vagy csak a külföldi vendégekre céloztak.

http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/donald-trump-afganisztan-strategiajanak-kerdojelei-bator-vallalasok-vagy-ures-igeretek/426
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/donald-trump-afganisztan-strategiajanak-kerdojelei-bator-vallalasok-vagy-ures-igeretek/426
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Bár egyes szemtanúk szerint a támadók a külföldieket vették célba, a negyvenkét 
áldozat mintegy kétharmada így is afgán volt. Az afgán KAM Air magán-légitársaság 
ukrán és venezuelai pilótái és karbantartói is az áldozatok között voltak – ez hamar 
kiderült, mert a társaság több belföldi és nemzetközi járatát törölni kellett. A nem-
zetközi sajtó rajtuk kívül négy amerikai, valamint egy-egy német és kazah áldozatról 
számolt be. A kaotikus helyzetben több mint száz embernek sikerült elmenekülnie. 
Az afgán biztonsági erők gépe a szálloda tetejére szállt le, onnan kezdték meg a 
vendégek és a személyzet evakuálását és a támadók elleni harcot, amely mintegy 
12 órán tartott. A terrortámadás elkövetését később a Talibán mozgalom vállalta 
magára.

Január 25-én a Save the Children nevű nemzetközi segélyszervezet dzsalálábádi 
irodáját érte támadás. Az akcióban az elkövetők mellett az NGO egyik munkatársa 
és két biztonsági ő vesztette életét. Az afgán fegyveres erők ott is több mint nyolc 
órán keresztül vívtak tűzharcot a támadókkal. A merényletet állítása szerint az Isz-
lám Állam hajtotta végre.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb terrortámadását az elsőként említett után 
egy héttel, január 27-én, szintén szombaton követték el. Egy mentőautóba rejtett 
pokolgép robbant fel Kabul belvárosában. Az elsődleges adatok szerint legalább 103 
halottja és több mint 230 sebesültje volt a nagy erejű bombának, amelyet a legfon-
tosabb kormányzati épületek közelében hoztak működésbe. A robbantás helyszíne 
az a tér volt, amelynek a két oldalán a belügyminisztérium, illetve a titkosszolgálat 
központja áll, de a közelben található az elnöki palota, a NATO főhadiszállása és az 
amerikai nagykövetség is. A támadást ismét a tálibok vállalták magukra.

Másnap, január 28-án hajtották végre az eddigi utolsó támadást. A gránátok-
kal és automata fegyverekkel felszerelkezett öngyilkos merénylők közül kettő az 
afgán katonai akadémia mellett, a NATO kiképzői számára kialakított bázis köze-
lében robbantotta fel magát. Másik két támadót lelőttek, egyet pedig élve sikerült 
elfogni. A nyugati tanácsadók közül senki sem sérült meg, az afgán őrség tizenegy 
katonát veszített, tizenhatan megsebesültek. Az akciót az IS–KP vállalta magára.

Mint az látszik, a támadások nem céltalanul történtek a fővárosban, s nem az 
afgán civil lakosság terrorizálásának a szándékával követték el őket (még ha vég-
eredményben ez is történt), hanem minden alkalommal olyan helyszínt választottak, 
amelyet a Talibán és az IS–KP legitim célpontnak tekintett: az afgán kormányzat és 
a biztonsági erők épületei, illetve a felkelők szerint a „megszállók”, azaz a nyugatiak 
által használt szálloda vagy bázis. A két szervezet azonban nem tesz különbséget 
katonák, segélyszervezeti munkatársak, kutatók vagy pilóták között.

A fővárost ért támadások pszichológiai célokat is szolgálnak. Egyszerre biztosít-
ják a (ma már egyre fogyatkozó) nemzetközi figyelmet, gyengítik a helyi lakosságnak 
és a nemzetközi közösségnek az afgán kormányzat működőképességébe vetett hi-
tét, és bizonytalanítják el a sorozatos kudarcot valló biztonsági erőket. A kormány a 
legfontosabb feladatában – a lakosság védelmének biztosításában – vall kudarcot 
egy-egy ilyen támadás során. És ez a terrortámadások logikájának a lényege. Nem 
mindegy ugyanis, hogy a kudarc Afganisztán valamelyik távoli pontján következik 
be – akár napi szinten –, vagy ország-világ előtt, még ha „csak” havonta is (vagy, 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42766623
http://www.bbc.com/news/world-asia-42766623
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/blast-save-children-afghanistan-jalalabad-180124050807137.html
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/blast-save-children-afghanistan-jalalabad-180124050807137.html
https://www.stripes.com/news/suicide-bomber-in-ambulance-kills-at-least-103-over-230-injured-in-afghanistan-1.508709
https://www.stripes.com/news/suicide-bomber-in-ambulance-kills-at-least-103-over-230-injured-in-afghanistan-1.508709
https://twitter.com/BhittaniKhannnn/status/957217094034247680/photo/1
https://twitter.com/BhittaniKhannnn/status/957217094034247680/photo/1
http://www.aljazeera.com/news/2018/01/gunmen-attack-kabul-military-academy-180129053651350.html
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mint most, hetente). Az előbbiről csak a statisztikák számai árulkodnak majd, az 
utóbbiról viszont cikkek és tanulmányok tucatjai születnek később. A fővárost ért 
támadások ezért látványosak ugyan, de vajmi keveset árulnak el az országban ural-
kodó állapotokról.

A BIZTONSÁGI HELYZET KABULBAN ÉS AZ ORSZÁGBAN

Az egy hét alatt végrehajtott négy akció – amelyből három ráadásul a főváros-
ban történt – ideig-óráig ismét Afganisztánra irányította a figyelmet. Az ilyen 
látványos, de a stratégiai jellegüket tekintve minimális hatású támadások 

után mindig arról folyik a vita, hogy azok jeleznek-e valamilyen trendet is, vagy csak 
üzenetértékük van. A rendelkezése álló információk ellentmondásosak: egyaránt ki 
lehet belőlük olvasni, hogy a szembenálló felek között patthelyzet van, és azt is, 
hogy romlik a biztonsági helyzet.

Az ENSZ afganisztáni missziójának (United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan, UNAMA) 2017. decemberi jelentése szerint az év első 11 hónapjában 
21.105 nyílt konfrontációt regisztrált a szervezet, ami 1 százalékos növekedés 2016 
adott időszakához képest. A szerzők minden olyan eseményt feltüntettek, amely-
ben a kormányerők és a kormányellenes szereplők (az UNAMA hivatalos elnevezése 
szerint: anti-government elements) között interakció történt. Azaz többek között a 
kormány oldalán harcoló (afgán és amerikai) erők által indított támadások, légicsa-
pások ugyanúgy, mint a kormányellenes erők rajtaütései, likvidálásai, improvizált 
robbanóeszközzel végrehajtott támadásai. Az incidensek 62 százaléka fegyveres 
összecsapás, 17 százaléka öngyilkos merénylet volt (ez utóbbiakat természetszerű-
leg teljes egészében a kormányellenes erők követték el). A dél- és kelet-afganisztáni 
régióban történt az esetek több mint fele. A civil áldozatok száma január 1-je és 
szeptember 30-a között 8019 volt (2640 halott, 5379 sebesült.)

A rendelkezésre álló adatok szerint Kabulban 2015 óta fokozatosan romlik a 
biztonsági helyzet. 2016 szeptembere és 2017 májusa között kétszázkilencven, a 
biztonságot veszélyeztető esemény történt (a köztörvényes esetekkel együtt), ebből 
hatvanhárom volt robbantás. 2017-ben legalább kilenc nagy erejű, súlyos áldoza-
tokat követelő támadást hajtottak végre, amelyek közül kiemelkedik a májusban, 
szintén Kabul belvárosában elkövetett, vélhetően a német nagykövetséget célzó 
öngyilkos merénylet. Ennek során egy robbanóanyaggal megrakott tartálykocsi 
igyekezett bejutni a követség közelébe, ám miután az egyik ellenőrzőpontnál fel-
tartóztatták, a támadó működésbe hozta a pokolgépet. Az akció közel százötven 
halottat és háromszáz sebesültet követelt. A további terrortámadások célpontjai 
közé tartozott az iraki nagykövetség, a legfelső bíróság épülete, síita mecsetek, ka-
tonai kórház, valamint a diplomáciai negyed. A ENSZ 2017. nyári féléves jelentése 
szerint az előző év hasonló időszakához képest 26 százalékkal nőtt az áldozatok 
száma.

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-afghanistan-15-december-2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg-report-on-afghanistan-15-december-2017.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
https://edition.cnn.com/2017/06/06/middleeast/afghanistan-kabul-bomb-death-toll/index.html
https://edition.cnn.com/2017/06/06/middleeast/afghanistan-kabul-bomb-death-toll/index.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2017_july_2017.pdf
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Mielőtt az Afganisztánnal kapcsolatos trendeket elemeznénk, érdemes rövi-
den kitérni az afgán és a nemzetközi erők szerepére. A papíron 352.000 fős afgán 
biztonsági erők (amelyből 195.000 katona, 157.000 rendőr) felelősek az ország biz-
tonságának a fenntartásáért a NATO kivonulása, azaz 2015 eleje óta. Ők vannak a 
frontvonalban, és vívják a napi harcot a tálibokkal és a dzsihadistákkal szemben. 
A veszteségeik éves szinten meghaladják egy kisebb ország hadseregének a lét-
számát. 2016 januárja és novembere között közel hétezer katona és rendőr halt 
meg, további tizenkétezer megsebesült. A NATO ma már csak egy Resolute Support 
nevű misszióval van jelen. A 2017. februári adatok szerint a mintegy tizenháromezer 
katona (kb. fele amerikai) zöme stratégiai szintű mentorálással foglalkozik. Ők a 
műveletek tervezésében, a kiképzésben és néhány kulcsképesség biztosításában 
segédkeznek, a fegyverüket csak önvédelemből használhatják.

A NATO-éval párhuzamosan működik az Amerikai Egyesült Államok Freedom 
Sentinel nevű missziója. Az e terrorizmusellenes műveletnek alárendelt amerikai 
erők pontos létszáma ismeretlen, a feladatuk viszont az al-Káida és az IS–KP ve-
zetőinek, tagjainak az önállóan vagy az afgán erőkkel együttműködésben történő 
támadása, illetve a tálib mozgalom elleni akciók végrehajtása. Donald Trump elnök 
ígérete szerint mindkét misszió létszámában kisebb emelkedés várható: az USA 
mintegy háromezer fővel kívánja növelni a jelenlétét.

Nemcsak Kabulban, de egész Afganisztánban is fokozatosan romlott a biz-
tonsági helyzet – igaz, az ország különböző területein eltérő mértékben. Az afgán 
kormány és a vele szemben álló szervezetek erőviszonyának az alakulására a 
legmegbízhatóbb forrást az amerikai erők által gyűjtött, az ország 407 járására vo-
natkozó adatok jelentik. Ezek szerint 2015 óta lassan, de folyamatosan csökken az 
afgán kormányzat kezén levő, általa ellenőrzött járások, járási székhelyek száma 
(a hivatalos amerikai forrásokban ezekkel kapcsolatban a control szó szerepel), 
akárcsak azoké, ahol már inkább csak befolyással (influence) bír. A 2017 nyara vé-
gén közölt adatok alapján az afgán kormány a 407 járás 18,2 százalékát ellenőrzi, 
és 38,6 százaléka felett gyakorol befolyást. 122 járásért (30%) folyamatos küzdelem 
zajlik a kormány és a tálibok között, míg az ellenállás 47 járást (13,4%) ellenőriz vagy 
befolyásol. Ez azt jelenti, hogy az afgán lakosság 10 százaléka, mintegy 3 millió 
ember él a tálibok irányítása alatt.

A 2016-os év adataival összehasonlítva kiderül, hogy a kormány ellenőrzése 
vagy befolyása alatt álló területek aránya mintegy 5 százalékponttal csökkent, míg 
a vitatott területek (30 százalékos) aránya érdemben nem változott.

Az afganisztáni újjáépítésért felelős főmegbízott (Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction, SIGAR) a legutóbbi, 2018. január 30-án kelt jelenté-
sében jelezte, hogy a jövőben az afgán biztonsági erőkre (létszám, veszteségek, 
készenlét stb.), valamint a kormány, illetve a tálibok által ellenőrzött/befolyásolt te-
rületekre vonatkozó adatok nem lesznek nyilvánosak. (A mellékletekben szereplő 
titkosított adatok azonban a jogosultak számára továbbra is hozzáférhetőek ma-
radnak.) A változás oka, hogy az amerikai haderő, amelytől a főmegbízott is kapta 
az adatokat, az afgán kormány kérésére visszatartja azokat.

https://www.usip.org/sites/default/files/PW115-Afghanistan-National-Defense-and-Security-Forces-Mission-Challenges-and-Sustainability.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/PW115-Afghanistan-National-Defense-and-Security-Forces-Mission-Challenges-and-Sustainability.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/high-losses-afghan-forces-winter-170501041116344.html
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170209_2017-02-RSM-Placemat.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170209_2017-02-RSM-Placemat.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_02/20170209_2017-02-RSM-Placemat.pdf
https://oig.state.gov/system/files/lig_oco_ofs_mar2017_508_1.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf
https://www.wsj.com/articles/u-s-military-casualties-in-afghanistan-rose-in-2017-1517251664?mod=cx_picks&cx_navSource=cx_picks&cx_tag=contextual&cx_artPos=2#cxrecs_s
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
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A transzparencia csökkentése egy kisebb botrányt váltott ki, mivel sokan at-
tól tartanak, hogy az afgán kormány és a Trump-adminisztráció így próbálja meg 
eltitkolni a felkelők elleni háború eredményességének (vagy inkább eredménytelen-
ségének) a körülményeit, várható politikai következményeit.

A bejelentést követő napon a Pentagon nyilvánosan korrigálta az addigi ál-
láspontját. Kijelentette: félreértés történt, ugyanis az afgán kormány csak a saját 
biztonsági erőire vonatkozó adatok esetében kérte a titkosítást, a terület és lakosság 
feletti kontrollra vonatkozók így nyilvánosságra hozhatók. Ugyanebben a sajtóköz-
leményben a Pentagon közölte is a legfrissebb adatokat.

1 táblázat
Az afgán kormány és a Talibán által uralt területek százalékos megoszlása

a 407 járásra lebontott adatok alapján
SIGAR, 2017. január 30. SIGAR, 2017. október 30.* SIGAR, 2018. január 30.

A kormányerők 
ellenőrzése 

vagy befolyása 
alatt áll

Harcok 
folynak 

érte

A tálibok 
ellenőrzése 

vagy 
befolyása 

alatt áll

A kormányerők 
ellenőrzése 

vagy befolyása 
alatt áll

Harcok 
folynak 

érte

A tálibok 
ellenőrzése 

vagy 
befolyása 

alatt áll

A kormányerők 
ellenőrzése 

vagy befolyása 
alatt áll

Harcok 
folynak 

érte

A tálibok 
ellenőrzése 

vagy 
befolyása 

alatt áll

57,2% 32,7% 10,1% 56,8% 30% 13,3% 56% 30% 14%
* A három érték összege 100,1 százalék, de az eredeti dokumentumban ezek az adatok szerepeltek.

Bár ezek az adatok önmagukban drámaiak (17 évi háború és több százmilliárd 
dollár elköltése után az afgán kormány csupán valamivel több mint a felét ellen-
őrzi az országnak, és közel egyharmadáért harcolnia kell), a kabuli robbantások 
sugallta, összeomlásszerű helyzetet nem mutatnak. Afganisztán jelentős részén 
harcok folynak, de a tálib mozgalom előretörése – szerencsére – lelassult. 2015 
novemberében ugyanis az afgán kormány még az ország területének 71,7 százalé-
kát ellenőrizte/befolyásolta, míg a Talibán 6,6 százalékát. Az volt az első olyan teljes 
év, amikor az afgán biztonsági erők a NATO műveleti támogatása nélkül, egyedül 
vették fel a harcot a tálibokkal szemben.

Az ország területe feletti ellenőrzésről számos – a sajtó és a kutatóintézetek 
által készített – térkép kering az interneten. Az alábbiakban két, sajátos szem-
pontot képviselő látható. Az első az Európai Menekültügyi Ügynökség (European 
Union Agency for Asylum) 2017. decemberi Afganisztán-jelentésében található, és 
a forrását részben olyan, az afganisztáni NATO-misszió által közölt adatok jelentik, 
amelyek máshol nem kaptak nyilvánosságot.

https://www.apnews.com/9edd4d7a6c0142ff9aba6c4dd4303ddb/Pentagon:-Gag-order-on-Afghan-data-was-a-mistake?utm_content=buffer6d0e2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2017-10-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-01-30qr.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-01-30qr.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Afghanistan_security_situation_2017.pdf
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1. ábra

 

A térkép sötét színnel jelzi azokat a tartományokat, ahol a legtöbb biztonsági 
incidens történt 2016. szeptember 1-je és 2017. május 31-e között. Ebből kitűnik, 
hogy a biztonsági helyzet az ország déli és keleti tartományaiban a legrosszabb.

A szembenálló felek által uralt területek arányáról 2017 tavaszán a tálibok is 
közzétették a saját jelentésüket, majd szeptemberben egy térképet is publikáltak a 
mozgalom szóvivőjének a Twitter-oldalán (2. ábra). Meglepő módon az nem légből 
kapott adatokra támaszkodik, hanem számos térségre vonatkozóan meglehetősen 
pontosan adja vissza azok hovatartozását.

Az amerikai hadsereg az afganisztáni eredmények kapcsán a területek feletti 
ellenőrzés helyett szívesebben beszél a lakosság arányairól: mint arról már szó volt, 
annak ellenére, hogy a kormány az ország területének csak 56 százalékát ellenőrzi/
befolyásolja, ott él az afgánok 64 százaléka.

https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/afghan-taliban-lists-percent-of-country-under-the-control-of-mujahideen.php
https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904881629818224640
https://twitter.com/ZabihullaM4/status/904881629818224640
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-01-30qr.pdf
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2. ábra
A kormány és az ellenzék által uralt területek (2017. szeptember eleje)

Megjegyzés: A fehér szín a tálibok (saját szóhasználatukban: mudzsahedeket), a fekete a kormány-
erők, a piros az IS–KP területeit, a kék pedig a harcok által érintett, vitatott vidékeket jelöli.

A TALIBÁN
ÉS A HORÁSZÁN TARTOMÁNYI ISZLÁM ÁLLAM

Az afgán történelem elmúlt 20 évében a Talibán mozgalom jelenti az egyik 
állandó pontot. Az 1994-ben alapított szervezetet manapság már nehezen 
lehetne leírni ugyanazokkal a jelzőkkel, mint az 1990-es években. Annyi biz-

tos, hogy még mindig egy tradicionális, fundamentalista nézeteken alapuló állam 
megvalósításáért küzd, ennélfogva elutasít mindenféle nyugati katonai jelenlétet. 
A tálibok ugyanakkor „diplomáciai” kapcsolatban állnak például Oroszországgal, 
Iránnal, Kínával, Németországgal, de közvetítők útján az Egyesült Államokkal is. (Ez 
utóbbi véleménye, hogy az oroszok és a perzsa állam katonailag is támogatja őket. 
Bár ez nem bizonyított, tény, hogy a teheráni kormány többször is menedéket bizto-
sított tálib vezetőknek.)

Az al-Káidával való egykori kapcsolata miatt a nemzetközi közvélemény a Talibánt 
sokszor dzsihadista szervezetnek hiszi, ám az inkább egy vallási-nacionalista felke-
lőszervezet, amely sok tekintetben együtt változott az afgán társadalommal.
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A 2001-es összeomlása után – amely ma már inkább stratégiai visszavonulás-
nak tűnik –, 2004/2005-től kezdődött meg a fegyveres ellenállás újjászervezése. 
A szervezet 2009-re már jelentős területeket hódított vissza az afgán kormánytól 
Dél- és Kelet-Afganisztánban, valamint egyes északi területeken. A tálibok párhu-
zamos közigazgatást (kormányzást, igazságszolgáltatást, adóztatást) is bevezettek 
az uralmuk alatt levő területeken.

Ezt a trendet a 2010 és 2012 között folytatott afgán és NATO-offenzíva próbálta 
megfordítani. Az Obama-adminisztráció 2009-ben bejelentett és 2014. decem-
beri céldátumot megjelölő kivonulási terve szerint a nyugati országok egy olyan 
Afganisztánt „hagytak volna hátra”, amelyben az afgán kormány stabilan hatalmon 
tud maradni, és fenntartható módon képes biztosítani a legalapvetőbb állami fel-
adatokat. Akkoriban a mintegy százharmincezer fős koalíciós erő (kétharmaduk 
amerikai) és kétszázezer afgán katona és rendőr próbált megbirkózni nagyjából har-
minc-százezer tálibbal. (Az utóbbi számban megmutatkozó nagy eltérés a nyugati 
becslés és a Talibán saját adatai különbözőségéből fakad. Valószínűleg a „főállású” 
fegyveresek száma a kisebb értékhez áll közelebb.)

A csapatkivonások érdemi megkezdéséig (2013) a kormányerők jelentős ered-
ményeket értek el, a támadó műveletek száma megugrott, az afgán biztonsági erők 
létszáma háromszázezer fölé nőtt, és olyan területek kerültek ismét Kabul ellenőr-
zése alá, amelyek előtte éveken át voltak tálib fennhatóság alatt. Amint azonban 
a biztonság elsődleges szavatolása átkerült az afgán erők kezébe, a NATO pedig 
megkezdte az országot behálózó bázisai és tartományi újjáépítési csoportjai fel-
számolását, az ellenzék ismét offenzívába kezdett.

Ez a trend 2015 óta tart: a NATO (és kiemelten az amerikai erők) tevékenysége és 
létszáma jelentősen leszűkült, miközben a Talibán ereje folyamatosan nőtt. Antonio 
Giustozzi szerint a szervezet aktív fegyvereseinek és támogatóinak a létszáma ma 
már kétszázezer fő körül van, ebből mintegy százötvenezer a fegyveres, akik között 
hatvanezer körül lehet a főállású, aktív harcos.

E sikerek alapján azt gondolhatnánk, hogy a Talibán vezetése a seregéhez ha-
sonlóan hatékony és mélyen strukturált ahhoz, hogy megfelelően vezesse az ország 
közel felére kiterjedt felkelést, irányítsa a tartományokban és járásokban működő 
árnyékkormányzatot, továbbá folyamatosan biztosítsa és ellássa a harcokban részt 
vevő több tízezer fegyverest. Érdekes módon, az utóbbi években ennek éppen az 
ellenkezője történik: a tálibok úgy terjesztik a befolyásukat Afganisztánban, hogy 
közben a vezetésük egyre fragmentáltabbá válik.

A szervezet sokáig Omár molla, a Talibán alapítójának az irányítása alatt 
állt. Bár a 2001-es katonai vereség után a vezető visszavonultan élt a pa-
kisztáni Kvetta városában, vezető szerepét soha nem kérdőjelezték meg a 
hívei. A 2010-es évekre azonban még a követői számára is megközelíthetetlenné 
vált, csak a vezetés legszűkebb köre tudta őt elérni. Így fordulhatott elő, hogy a 
haláláról is csak két évvel később, 2015-ben, a szervezet új vezetőjének, Aktár 
Mohamed Manszúrnak a bejelenésekor értesült a közvélemény és a molla saját 
tábora egyaránt. A vezetőváltás vitatott lebonyolítása miatt (Manszúrt egy szűk 
csoport választotta meg) a tálib mozgalom egysége repedezni kezdett, vezetők 

http://kki.hu/assets/upload/03_-_Wagner_Peter.pdf
https://tcf.org/assets/downloads/tcf-Giustozzi.pdf
https://tcf.org/assets/downloads/tcf-Giustozzi.pdf
https://landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
https://landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
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és csoportok váltak ki a szervezetből. 2016 májusában egy dróntalálat végzett 
Manszúrral. Az utódja Hajbatulla Ahundzada lett, akinek a megválasztása tovább 
növelte a megosztottságot. Az Omár molla idején szigorú hierarchia szerint műkö-
dő szervezet mára legalább négy különböző frakcióra bomlott, Ahundzada vezető 
szerepe egyre inkább formális.

A Talibán mellett új szereplőként jelent meg Afganisztánban a Horászán Tar-
tományi Iszlám Állam (IS–KP), amelynek létrejöttét az Iszlám Állam központja 
jelentette be, 2015. január 26-án. Az elnevezés azt is mutatja, hogy a „tartomány” 
nemcsak Afganisztán, hanem Pakisztán és más környező országok bizonyos te-
rületére is vonatkozik. (Horászán történelmi-földrajzi értelemben egy Üzbegisztán, 
Tádzsikisztán, Kelet-Irán, Afganisztán és Pakisztán jelentős részét felölelő régió.) Az 
IS–KP megalakításában olyan veteránok játszottak szerepet, akik egykor megjárták 
a szíriai polgárháborút, és megismerték mind az Iraki és Szíriai Iszlám Állam, mind a 
Nuszra Front (a szíriai al-Káida) tevékenységét. Az új szervezet előbb Pakisztánban, 
majd a vele határos afgán területeken vetette meg a lábát. Népszerűsége gyors 
növekedésében nagy szerepet játszottak azok a belső konfliktusok, amelyek már 
az afganisztáni és pakisztáni tálibokat is jellemezték. Az IS–KP-t tehát valójában 
a vezetéssel elégedetlen tálib parancsnokok hozták létre, s ezt az is alátámasztja, 
hogy a két szervezet között súlyos harcok volt 2015–2016 során.

A fragmentált tálib vezetés képtelen volt megakadályozni, hogy az IS–KP gyö-
keret eresszen a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban, majd onnan lassan 
kiterjessze a jelenlétét Kabulra és további tartományokra. Az új szervezet a 2015. 
januári megalakulása után másfél évvel, 2016 júliusában követte el az első látvá-
nyos fővárosi támadását, egy síita mecset ellen.

Ettől kezdve Kabul már nemcsak a Talibán, de az IS–KP célkeresztjébe is ke-
rült. A két szervezet potenciális célpontjai jelentős átfedést mutatnak – azzal a 
különbséggel, hogy a tálibok tartózkodnak a síita vallási helyek támadásától. (Ez 
is mutatja a különbséget a dzsihadizmus ideológiáján alapuló, szektariánus erő-
szakot alkalmazó Iszlám Állam és a tradicionális, „falusi” iszlámot hirdető Talibán 
között.) Erre a jelenségre az ENSZ afganisztáni missziója is felhívta a figyelmet egy 
2017. novemberi jelentésében. 2016 januárjától ugyanis ugrásszerűen megemelke-
dett mind a síita vallású személyek, mind a síita vallási helyek elleni támadások 
száma. (A lakosság mintegy 20 százalékát kitevő hazara síiták alkotják Afganisztán 
egyik legnagyobb etnikai közösségét.) A 2016 januárja és 2017 novembere közti 
időszakban 273 áldozata és 577 sebesültje volt az atrocitásoknak, míg az előző 
két évben csak feleannyi. Az UNAMA jelentését követően, december 28-án újabb 
merénylet történt: egy síita kulturális központot ért támadás (41 halott, 84 sebesült), 
amelyben éppen az 1979-es szovjet invázió kezdetéről emlékeztek meg.

A támadások gyakoriságának növekedése azt mutatja, hogy az IS–KP sikeresen 
vetette meg a lábát a fővárosban, újabb fenyegetést jelentve ezzel a kormánynak. 
Eközben Kelet- és Észak-Afganisztánban is új sejtekkel tudott megjelenni, ahova 
az elmúlt hónapokban Szíriából és Irakból külföldi harcosok is érkeztek. Az északi 
területeken az egyik tálib vezető önállósította magát, és kiképzőkkel, fegyverekkel és 
propagandaakciókkal kezdte támogatni az Iszlám Államot.

https://rusi.org/sites/default/files/201701_bp_ready_for_peace.pdf
https://rusi.org/sites/default/files/201701_bp_ready_for_peace.pdf
https://landinfo.no/asset/3589/1/3589_1.pdf
https://www.kobo.com/us/en/ebook/transnational-organized-crime-and-jihadist-terrorism
https://www.kobo.com/us/en/ebook/transnational-organized-crime-and-jihadist-terrorism
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_report_on_attacks_against_places_of_worship_7nov2017_0.pdf
https://edition.cnn.com/2017/12/28/asia/kabul-attack-intl/index.html
https://ariananews.af/taliban-islamic-state-clash-in-jowzjan-officials/
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KONKLÚZIÓ

Afganisztán 2018-ban az előző évekéhez hasonló polgárháborúnak néz elébe. 
A biztonsági helyzetre vonatkozó mutatók lassú, de fokozatos romlást jelez-
nek. A fővárosban elkövetett terrortámadások ugyanakkor képesek jelentősen 

befolyásolni mind a közhangulatot, mind a nemzetközi közvélemény megítélését 
Afganisztán egésze kapcsán. Az 2016–2017-es trend alapján Kabulra valószínűleg 
még több szenvedés, öngyilkos merénylő és terrortámadás vár idén. A Talibán és az 
IS–KP is képes volt erősíteni a jelenlétét a fővárosban, ahol új tendenciaként jelent-
kezett dzsihadista szervezetnek a síita hazara kisebbséget érő támadásal.

Országos szinten a kormány befolyásának a lassú visszaszorulása tapasztalható, 
de fontos megjegyezni, hogy a tálibok csak vidéken képesek erősíteni a pozícióju-
kat. A nagyvárosokat és a 34 tartományi központ egyikét sem tudták elfoglalni vagy 
megostromolni – ott a terrorcsoportok eszköztárával operálnak. A Talibán megerősö-
désének is megvannak a belső korlátai: elsősorban a megosztott vezetési struktúra, 
amelyben az egyes csoportok konfliktusban állnak egymással, másodsorban a rivális 
IS–KP-val meglévő konfliktusa. Bár a dzsihadista szervezet befolyása egyelőre mini-
mális, az elkövetkező időkben három-négy kelet-afganisztáni tartományban komoly 
riválissá nőheti ki magát.

Ami kétségbeejtően hiányzott tavaly az afganisztáni folyamatokból, az a szem-
benálló felek közötti (béke)tárgyalások folytatása. A Trump-adminisztráció, amely 
nem tanult az előző évtizedek hibáiból, a párbeszéd fenntartása helyett a katonai 
eszkalációra készül. Pedig a megoldáshoz az USA-nak fel kell ismernie, hogy Af-
ganisztán problémáját nem orvosolhatja egyedül, a regionális partnerei és riválisai 
(Kína, Irán, közvetetten Oroszország) akarata ellenére, hanem csak velük együttmű-
ködve.


