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Összefoglaló: Az Egyesült Államok 16 éve vívja a háborúját Afganisztánban, a 
befejezés esélyéjének a legkisebb reménye nélkül. Az új elnök stratégiája nem kí-
nál megoldást a polgárháborúra, nincsenek benne világosan kijelölt célok, még a 
konkrét létszámemeléssel kapcsolatos adatok is hiányoznak. Bár ígéretekben erős 
volt az elnöki beszéd, valójában inkább az Obama-stratégia továbbélésére kell szá-
mítanunk. Bár Donald Trump stratégiája integrált, összkormányzati megközelítést 
ígér, a jelenlegi elképzelések a külügyminisztérium érdemi működésének hiányában 
elsősorban az elnököt körülvevő tábornokok elképzeléseit tükrözik. Az Afganisztán-
stratégia talán egyetlen határozott újdonsága, hogy Pakisztánnal szembe sokkal 
határozottabb hangot üt meg, ám kérdés, hogy Washington képes lesz-e bármit 
elérni Iszlámábád irányában.

Abstract: The war in Afghanistan is the longest war in the history of the United 
States; 16 years has passed without any chance to achieve durable peace. 
Donald Trump’s new Afghanistan strategy does not offer any solution to the civil 
war. There is no clear end state envisioned in his Afghanistan speech, even the 
previously known modest troop surge was missing. The new strategy is strong 
on promises but is rather, an updated version of the Obama doctrine. Trump 
promised the integration of diplomatic, economic, and military instruments, but the 
State Department is severely weakened due to a proposed budget slash, the slow 
nomination process of political appointees, and the disbandment of the Office of 
the Special Representative for Af/Pak. Without a meaningful input from the State 
Department, the Trump strategy is essentially the product of the generals around 
the President. Probably, the only novelty in the speech, is that Trump signalled: he 
does not tolerate Pakistan’s behaviour. It remains to be seen whether Washington 
will be able to influence Islamabad in the long term.

Bevezető

Mintegy nyolc hónappal az elnöki beiktatása után, 2017. augusztus 20-án 
Donald Trump egy olyan kérdésben tartott programbeszédet, amelyet 
többször bírált az elmúlt nyolc évben, és amely kapcsán a teljes amerikai 

kivonulást tartotta az egyedüli megoldásnak. Az Afganisztánról és az amerikai sze-
repvállalás jövőjéről szóló beszéde ebből a szempontból éles pálfordulást jelentett, 
és a sajtó nem is felejtette el az elnök szemére vetni a korábbi kijelentéseit. A be-
jelentett stratégia semmi meglepőt nem tartalmazott, mivel az előkészítését olyan 
katonai vezetők végezték, akik személyesen is megjárták az afgán hadszínteret az 
elmúlt 16 évben.

A beszédből sokan és sok mindent leszűrtek, de abban konszenzus volt, hogy 
túl sok részlettel nem szolgált a jövőt illetően. Ez különösen Barack Obama 2009. 
decemberi, hasonló témájú beszédével összehasonlítva látszik élesen. Bár az is 
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igaz, hogy ő akkor egy éles külpolitikai váltást hajtott végre a régióban, míg Trumpra 
igazából csak a kiigazítás vár(t). Az is világosan látszik, hogy az új amerikai elnöknek 
nem sikerült feltalálnia a spanyolviaszt: nincs a kezében semmilyen csodafegyver, 
amellyel megnyerhetné ezt a háborút. A vereség, a kudarc beismerése pedig nem 
opció, így marad a tűzoltás és az az amerikai külpolitika, amely a szakértők szerint 
valójában a sokat támadott Obama-stratégia folytatása lesz.

Felkészülés a döntésre

Donald Trump eddigi elnökségére sok mindent lehet mondani, csak azt nem, 
hogy kiérlelt és átgondolt politikai döntések sorozatáról lenne szó. A bizton-
ság- és védelempolitika még valamelyest kivételnek számít, amit jól jelez, 

hogy James Mattis védelmi miniszter elsőként, már Trump beiktatásának napján 
kapta meg a felkérést. Mattis viszonylag gyorsan le is vezényelte a személycseréket 
és az átállást a Pentagonban. Ez éles kontrasztban áll azzal, ami a külügyminisz-
tériumban folyik. Az üzleti szférából érkezett Rex Tillerson külügyminiszter nem 
különösebben aktivizálta magát a minisztériuma revitalizálása érdekében. Gyakorla-
tilag konfliktus nélkül elfogadta az USAID, az amerikai kormányzati segélyszervezet 
forrásainak a megvágását, bár az az amerikai soft power egyik nagyon fontos ele-
me a világban. (Tény ugyanakkor, hogy ez még csak tervezet, a Kongresszus csak 
szeptember végén szavaz a 2018-as költségvetésről.) A minisztérium kommuniká-
ciója minimálisra csökkent; Tillerson nem visz magával nagy sajtódelegációkat, és 
a minisztériumnak az úgynevezett napi sajtótájékoztatói is jelentősen megritkultak, 
februárban és májusban például egyet sem tartottak.

Ennél is nagyobb probléma a politikai kinevezéshez kötött felsővezetői szint hi-
ánya. Ebben megoszlik a felelősség Tillerson és Trump között, de épp emiatt van 
az, hogy vagy az Obama-adminisztráció vezetői vannak még mindig – ügyvivő jel-
leggel – a régi munkakörükben, vagy vezetők nélkül működnek egyes területek. 
(A Trump-adminisztráció teljes kormányzati szinten jelentős lemaradásban van.) Az 
első hat hónapban az összes minisztériumot és ügynökséget érintő, mintegy 200 
pozícióból mindössze 33-ra hagyta jóvá a szenátus az új elnök jelöltjét, és 114 hely-
re még jelölés sem történt. Obama hasonló időszakában 126 jóváhagyott vezetőre 
jutott 42 betöltetlen pozíció.

Az afganisztáni és pakisztáni erőfeszítések összehangolásáért felelős régi-
ós különmegbízott pozíciójának a megszüntetéséről szóló hír 2017. június 23-án 
szivárgott ki. A pozíciót még Hillary Clinton hozta létre 2009-ben, hogy a külügy 
területén is meglegyen a támogatása az akkor bejelentett új Obama-stratégiának. 
Akkoriban forradalmi lépésnek tűnt, hogy a két országot ugyanannak a problémának 
a két oldalaként kezelte az Egyesült Államok, ám az elsőként kinevezett nagykö-
vet, a jugoszláviai polgárháború tárgyalásos lezárásában hírnevet szerzett Richard 
Holbrooke sem tudott a dél-ázsiai térségben érdemi eredményeket felmutatni. 

http://nationalinterest.org/feature/trumps-obama-lite-afghanistan-strategy-22000
https://www.nytimes.com/interactive/2017/08/01/upshot/lowest-profile-state-department-in-decades.html?mcubz=1
https://www.nytimes.com/interactive/2017/07/17/us/politics/trump-appointments.html?mcubz=1
https://www.nytimes.com/interactive/2017/07/17/us/politics/trump-appointments.html?mcubz=1
http://www.hindustantimes.com/world-news/us-ends-role-of-special-envoy-to-afghanistan-and-pakistan/story-7GiWuhNss0tq5wB2SXhvgL.html
http://www.hindustantimes.com/world-news/us-ends-role-of-special-envoy-to-afghanistan-and-pakistan/story-7GiWuhNss0tq5wB2SXhvgL.html
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A pozíció jelentősége – az Obama-adminisztrációnak a saját stratégiája győzel-
mébe vetett hitének lassú elvesztésével párhuzamosan – fokozatosan csökkent. 
Holbrooke 2011-ben elhunyt, utódjai kisebb formátumú diplomaták vagy kutatók 
lettek. Ennek ellenére, 2017 nyarán, amikor egyre több szó esett már Trump elnök 
saját Afganisztán-stratégiájának a szükségességéről, a különmegbízotti pozíció 
megszüntetése meglepő és ellentmondásos üzenetet küldött a külvilág, főleg a 
közép-ázsiai térség felé. A külügyminisztériumnak az amerikai külpolitika befolyá-
solására irányuló, amúgy is gyenge lehetőségei így tovább romlottak.

A trumpi „stratégia” részleteinek a kidolgozása ennél fogva teljes egészében a 
katonákra és az elnök még megmaradt, de gyorsan fogyatkozó lojális híveire ma-
radt. A kialakítása, mint korábban is, a Nemzetbiztonsági Tanács feladata lett volna, 
ám – mint említettem – a külügy jelenléte eleve problémás volt. Az elnök mintegy 
öt hétig gondolkodott a döntésen, ami gyakorlatilag két opció közötti választást je-
lentett. A dilemmát az okozta, hogy Trumpnak meg kellett határoznia, hogy az USA 
milyen utat válasszon a jövőben. Az elnök az utóbbi években és a kampánya során 
is azt ígérte, hogy befejezi a katonai intervenciókat, és nem szól bele más országok 
életébe. A vita során is erre emlékeztette őt Steve Bannon, az akkori főtanácsadója 
és kampányának talán a legfontosabb ideológusa. (Ennek megfelelően Bannon azt 
javasolta, hogy a létszámemelés helyett szervezzék ki a háborút amerikai magán 
katonai vállalatoknak. Az ötlet iránt Erik Prince, a Blackwater egykori alapítója és 
Steve Feinberg, a DynCorp elnöke is nyitottnak mutatkozott.)

A tábornokok viszont épp az ellenkezőjéről igyekezték meggyőzni az elnököt, és 
több okból is jelentős előnnyel indultak. Egyrészt többen voltak (James Mattis védelmi 
miniszter, Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó, John Kelly kabinetfő-
nök, Joseph Dunford vezérkari főnök), másrészt Kelly révén több időt tartózkodtak 
az elnök legszűkebb környezetében, így idővel sikerült elszigetelniük Bannont. Végül 
pedig, állítólag Trump különleges tisztelettel viseltetik a katonai hivatás iránt, és fel-
tétlenül megbízik a tisztikarban (ami például Obamáról nem volt elmondható). Az 
Afganisztán-stratégia kialakítása felszínre hozta a Trump-adminisztrációban meg-
levő kettősséget: a reálpolitikát képviselő tanácsadók és miniszterek, illetve az elnök 
által a kampányból magával hozott „ideológusok” közötti ellentétet. A krízis már 
régóta érlelődött, s a jelei már például akkor megmutatkoztak, amikor McMaster 
folyamatosan távolította el Bannon híveit a Nemzetbiztonsági Tanács középvezetői 
pozícióiból, vagy amikor Trump a kabinetfőnökét cserélte le. A nyílt és végső sza-
kítást azonban a stratégia tervezési folyamata váltotta ki, amelynek végén előbb 
Bannon, majd Gorka Sebestyén is lemondott a fehér házbeli pozíciójáról. (Gorka 
állítólag már be sem jutott Trumphoz, hogy személyesen adja át a felmondását.)

https://www.washingtonpost.com/politics/its-a-hard-problem-inside-trumps-decision-to-send-more-troops-to-afghanistan/2017/08/21/14dcb126-868b-11e7-a94f-3139abce39f5_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_trumpdecision-838pm-winner-new%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.7723e1cf4363
https://www.nytimes.com/2017/07/10/world/asia/trump-afghanistan-policy-erik-prince-stephen-feinberg.html?mcubz=1
https://www.nytimes.com/2017/07/10/world/asia/trump-afghanistan-policy-erik-prince-stephen-feinberg.html?mcubz=1
https://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/08/25/sebastian-gorka-quits-white-house-report-says-saying-revolution-has-been-derailed/604129001/
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a stratégia a BeszédBen és a valóságBan

Trump augusztus 20-i beszédét – mint arról már szó volt – a legtöbb bírá-
lat azért érte, hogy kevés konkrétumot tartalmazott. Elsősorban a konkrét 
számokat hiányolták a szakértők, mivel azt már korábban is tudni lehetett, 

hogy kb. 3500-4000 főről volt szó a tervezési folyamat során. Jelenleg mintegy 
8400 amerikai katona van Afganisztánban, akik mellett nagyjából 6350-en szolgál-
nak másik 42 országból (főleg a NATO-tagállamokból). A nemzetközi jelenlét ma 
két részből áll: egyrészt a csak tanácsadással foglalkozó és a NATO égisze alatt 
futó Resolute Support Mission nevű műveletből (amelyben mintegy 13.000 fő tel-
jesít szolgálatot, akik közül majdnem 7000 amerikai és 100 magyar), másrészt a 
Freedom’s Sentinel műveletből, amelynek tagjai (kb. 1400 amerikai katona) – az 
afgán kormánnyal együttműködésben – bármilyen harci feladatban részt vehetnek.

A beszédben sok kiszólás hangzott el Barack Obama 2009-es Afganisztán-
stratégiájára reflektálva, de azért Trumpnak mégiscsak főként a saját ígéretével 
kellett elszámolnia, és a választóinak magyarázatot adnia a 180 fokos külpolitikai 
fordulatára. Ezt meg is tette egy bekezdésnyi terjedelemben: bevallotta, hogy régen 
mást gondolt, a megérzései más súgtak, de az Ovális Irodában ülve másképp néz 
ki a világ, elnökként másként esnek latba a dolgok. (Lássuk be, ilyet ritkán olvas az 
ember egy amerikai elnöktől.)

A beszéd közepén három okkal is megindokolta Trump, hogy az amerikai csa-
patoknak miért kell Afganisztánban maradniuk.

• Túl sok áldozatot hozott az Egyesült Államok eddig ahhoz, hogy azt most 
eldobják, ezért a cél egy tisztességes és tartós végeredmény elérése.

• Az elsietett kivonulás kiszámíthatóvá teszi az amerikai hadsereg terveit, ki-
várásra készteti az ellenfelet, és vákuumot hagy maga után. Azt kihasználva 
pedig azonnal visszatérhetnek a terrorista szervezetek. Ez vezetett Irakban 
is az Iszlám Állam megjelenéséhez. (Az előre bejelentett határidők és az iraki 
kivonulás felemlegetése egyértelmű kritika az Obama-adminisztráció felé.)

• Az Afganisztánból és a régióból érkező fenyegetések olyan súlyosak, hogy 
már önmagukban is indokolják a maradást.

Az elnöki mondandó egyik figyelemreméltó része Pakisztán destabilizáló szere-
pének a kiemelése volt. Washington frusztrációja az elmúlt évtizedben folyamatosan 
nőtt Iszlámábáddal szemben, de a régi, történelmi kapcsolatok és a dél-ázsiai 
országnak az afganisztáni nemzetközi erők logisztikai ellátásában játszott kulcs-
szerepe akkora tehetetlenségi erőt jelentett, hogy csak nagyon lassan erősödött az 
amerikai kritika. Hiába volt köztudott, hogy Omár molla, a tálibok vezetője, sőt az 
utódai is Pakisztánban kaptak menedéket, hiába közkeletű tény, hogy az afganisz-
táni tálibok utánpótlása Pakisztánból érkezik, és Oszáma bin Ládent is ott sikerült 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2015_02/20150227_1502-RSM-Placemat.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/08/21/remarks-president-trump-strategy-afghanistan-and-south-asia
http://www.bbc.com/news/world-asia-33703097
http://www.military.com/daily-news/2017/04/25/why-pakistan-supports-taliban.html
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megölni, mindez kevés volt a keményebb amerikai fellépéshez. Ehhez azonban az 
is hozzátartozik, hogy Washingtonnak kevés eszköz áll rendelkezésére a valódi nyo-
másgyakorláshoz, miközben Iszlámábád pedig folyamatosan közeledik Kínához, és 
egyre jobban erősíti a geopolitikai, gazdasági és katonai együttműködését vele. Azt, 
hogy Pakisztánra központi szerep hárul az afganisztáni válság megoldásában, már 
az Obama-adminisztráció is felismerte, tenni azonban semmit sem tudott annak 
érdekében, hogy a pakisztáni vezetést bevonja a háborúba a saját oldalán.

Most az a kérdés, hogy Trump és a katonai tanácsadói elő tudnak-e majd rukkolni 
valamilyen újdonsággal. Az mindenképpen érdekes, hogy India aktívabb bevonása 
is szóba került az elnöki beszédben. Ez nem is annyira az afganisztáni helyzeten ja-
vítana érdemben, inkább az India ősellenségének számító Pakisztán számára jelent 
intő üzenetet. Bár már az utóbbi évtizedben megfigyelhető volt egy amerikai–indiai 
közeledés, ám arra eddig még senki sem gondolt, hogy Washington épp az afga-
nisztáni rendezés és Pakisztán megszorítása miatt lépjen stratégiai partnerségre 
Újdelhivel. A két ország említése is arra utal, hogy nemcsak Afganisztánról, hanem 
egész Dél-Ázsiáról is szól a stratégia. (Így azonban még fájóbb a részletek hiánya.)

A Trump-beszéd konkrétumai inkább a stratégia végrehajtásának a mikéntjé-
ről szóltak, és erősen visszaköszöntek belőlük azok a frusztrációk, amelyeket az 
amerikai tábornoki kar érzett Obama stratégiájának a kialakítása kapcsán. Nem vé-
letlen, hogy az első konkrétum, amelyet Trump említett, az a „hatásalapú” (condition 
based) döntéshozatal választása a naptáralapú (time based) helyett. Barack Obama 
ugyanis 2009-ben előre meghatározta, hogy az amerikai erőknek meddig kell be-
érkezniük a hadszíntérre, mikor kell megkezdeni a kivonásukat a hadszíntérről, és 
mikor befejeződik be maga az ISAF-misszió, később pedig a teljes amerikai jelenlét. 
Mindezek – mintegy véletlenül – szoros összhangot mutattak az amerikai válasz-
tási naptárral, a 2012-es és a 2016-os elnökválasztással. Talán kicsit túlzás, de ezek 
a határidők „megőrjítették” a harctéri parancsnokokat, akik nem mindig tudták ha-
táridőre felszámolni az adott ellenállást, így az valóban irreális elvárás volt a Fehér 
Ház részéről.

Nyilván ebben a kontextusban a „hatásalapú” döntéshozatal azt jelenti, hogy 
az új csapatok vagy képességek bevetését és a bevetés időtartamát az fogja 
meghatározni, hogy meddig van szükség rájuk. Ez a döntési szabadság az, amire 
az amerikai katonai vezetés vágyott, és talán ez a legerősebb bizonyítéka annak, 
hogy a beszédet főleg katonák írták. (Ha nem lenne egyébként is egyértelmű, hi-
szen addigra már csak tábornok maradtak Trump legszűkebb környezetében.) Ez a 
menetrend-nélküliség azonban később még visszafelé is elsülhet. Lehetnek olyan 
belpolitikai helyzetek, amikor Trump egy afganisztáni kivonulással vagy létszám-
csökkentéssel akar majd kompenzálni a hívei felé. Az is előfordult már – a legutóbb 
épp George W. Bush alatt –, hogy a külföldön állomásozó hadsereg egyre csak 
„hízott”, mivel – egyfajta önfenntartó mechanizmusként – mindig új indokokat talált 
a további létszámnövelésre.

Trump stratégiájának a második eleme az amerikai hatalom eszközeinek a 
megoldás érdekében történő integrációja. Hallottunk már ilyet Barack Obamától is, 
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de még az ő koncentrált erőfeszítése sem volt képes a külügyminisztériumot és 
más társminisztériumokat lépésváltásra bírni. Akkor miben bízhatunk most, hogy 
– miként említettem – a USAID költségvetését megvágták, a külügyben kulcspozí-
ciók állnak betöltetlenül, és a Afganisztánért és Pakisztánért felelős különmegbízott 
pozícióját is épp megszüntették? Ezek az intézkedések megkérdőjelezik a stratégia 
e pillérének a komolyságát.

A stratégia harmadik eleme Pakisztán és India bevonása – igaz, eltérő módon. 
Talán ezen a részen érezhető Trump személyes lenyomata: kertelés nélkül „ne-
kimegy” Pakisztánnak, és amerikai elnöktől még nem látott módon, „direktben” 
vádolja meg az országot a terroristák támogatásával, valamint azzal, hogy számuk-
ra menedéket biztosít. Trump a beszédében az amerikai politika azonnali változását 
ígérte: kijelentette, hogy nem mehet tovább az, amit Iszlámábád eddig megengedett 
magának. Az elnök ezt követően kitért arra, hogy India egyre inkább felértékelődik, 
és fontos az országgal való stratégiai partnerség fejlesztése.

A beszéd utolsó pontja abszolút technikai jellegű: a harcérintkezés szabálya-
inak a lazításáról szól – magyarán arról, hogy az amerikai haderő katonái mikor 
és milyen feltételek teljesülése mellett nyithatnak tüzet, vehetnek részt harcokban 
(ha csak kiképzői/tanácsadói szerepkörben vannak jelen), illetve – ami még ennél 
is gyakrabban fordul elő – a légierő vadászbombázói és drónjai mikor nyithatnak 
tüzet földi célpontokra. Trump ebben a részben ismét nyílt utalást tett az Obama-
időszakra, amikor megjegyezte: a hadsereget a fővárosból „mikromenedzselve 
nem lehet háborút nyerni”. („Micromanagement from Washington, D.C. does not 
win battles.”)

A harcérintkezés szabályainak a lazítása már a Trump-elnökség első hónapja-
itól érezhető volt, és ez – sajnos – megmutatkozik az Irakban és Afganisztánban 
áldozatul esett civilek megugró számában is. Az ENSZ Afganisztánról szóló 2017. 
júliusi jelentése szerint az év első hat hónapjában 70 százalékkal több civil vesztette 
életét az amerikai légitámadások következtében, mint 2016 hasonló időszakában. 
Az Irakban 2014 augusztusa óta végrehajtott légicsapások civil áldozatainak 55 
százaléka Trump 2017. januári beiktatása óta hunyt el.

a Beszéd által kiváltott reakciók

A két legfontosabb megszólított ország reakciója természetesen jelentősen 
eltért egymástól. Az afgán vezetés számára a megnövekedett amerikai figye-
lem egyértelmű siker a túlélés szempontjából. A washingtoni afgán nagykövet 

kommünikéje is erről árulkodik, hiszen a saját küzdelmüket ő is a Fehér Ház szá-
mára „kedves” háború, a terrorizmus elleni harc keretében próbálta eladni, ráadásul 
egy globális fenyegetés részeként. Előbb említi az Iszlám Államot és az al-Káidát, 
és csak utánuk a Talibánt, annak ellenére, hogy a fontossági sorrend épp ellentétes. 
A tálibok ellenőrzik ugyanis az ország több mint 20 százalékát, több tízezernyi fel-
kelőt tartanak fegyverben. Ehhez képest az Iszlám Állam alig néhány járásban van 

https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/trump-afghanistan-war-on-terror.html
https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/trump-afghanistan-war-on-terror.html
https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/trump-afghanistan-war-on-terror.html
https://www.afghanembassy.us/news/ambassadors-statement-on-president-trumps-delegation-of-u-s-troops/
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jelen, az al-Káida tevékenysége pedig minimális. Ezzel a nézettel tökéletes össz-
hangba került Trump beszéde, amelyben a tálibokat négyszer, az Iszlám Államot 
pedig ötször említette. Afganisztánnak Pakisztán beavatkozása jelenti a legsúlyo-
sabb problémát, így az afgán vezetés számára nagy elégtétel lehet, hogy most úgy 
érezheti, végre az Egyesült Államok a megfelelő szinten fogja kezelni problémás 
szomszédjukat.

A pakisztáni válaszokra jó pár napot kellett várni, de Trump beszéde érthető 
megütközést keltett az országban. A politikai és a katonai vezetéstől érkező reakció 
egyaránt az amerikai vádak visszautasítása volt (Pakisztánban nincsenek terrorista 
búvóhelyek – jelentette ki a hadsereg szóvivője), miközben a párbeszéd fenntartásá-
ra helyezték a hangsúlyt. Azt is gyakran felhozták, hogy az USA Pakisztánból csinál 
bűnbakot a saját kudarcai miatt, de az is felmerült, hogy Iszlámábádnak válaszul el 
kellene mélyítenie az együttműködését Kínával és Oroszországgal. Ezt a véleményt 
erősítette – talán koordináltan –, hogy magas rangú orosz és kínai vezetők „védték 
meg” Pakisztánnak az afganisztáni rendezésben tett erőfeszítéseit.

Washingtonnak van ugyan némi mozgástere a pakisztáni viselkedés moderá-
lására, ám kétséges, hogy sikerrel járhat-e. Iszlámábád az USA ötödik legnagyobb 
recipiense a katona segély és a második (épp Afganisztán után) a fejlesztési se-
gélyek tekintetében. 2017-ben a két segély értéke együtt 742 millió dollárt tesz ki. 
De hogyan viszonyul ez a kínai támogatáshoz? Bár éves lebontásban nem érhe-
tők el az adatok, azt tudjuk, hogy 2013-ban Pakisztán és Kína 46 milliárd dollárról 
kötött egyetértési nyilatkozatot, idén tavasszal pedig egy másik, 50 milliárdos ösz-
szegről, így biztos, hogy a kínai hitelek és befektetések meghaladják a 100 milliárd 
dollárt. Peking kikötőket, autópályákat, vasútvonalakat és teljes vízierőműveket 
akar finanszírozni, és Pakisztánnak központi szerepet szán az „Egy övezet, egy út” 
programban. A számok azt mutatják, hogy bár az USA jelentős partner, Kína nagy-
ságrendileg fontosabb Pakisztán számára, mind a befektetések és a kölcsönök, 
mind az Indiával szemben nyújtott előnyök tekintetében.

Trump Afganisztán-stratégiájának a harmadik, bár a beszéd során érdemben 
meg nem szólított közönsége természetesen a NATO. 2009-ben Barack Obama 
30.000 fős emelést jelentett be, amelyhez a tagországok további 10.000 fővel csat-
lakoztak. A jelenlegi helyzet annyiban zavaros, hogy mivel egy idei létszámemelés 
ténye valójában már korábban ismert volt, sokan a 2017. májusi NATO-csúcsra 
várták annak hivatalos bejelentését. Mattis védelmi miniszter a csúcs előtti eu-
rópai körútján a partnerországoktól több ígéretet is begyűjtött a támogatásról: 
Norvégia és Dánia nyíltan is kommunikálta a szándékát (s később Nagy-Britannia 
is). A NATO-csúcson végül azonban elmaradt a döntés, de a fenti hírek valószínű-
sítik, hogy a tervek már készen állnak arra vonatkozóan, hogy ki mekkora erővel fog 
hozzájárulni az emeléshez, ha egyszer megtörténik a bejelentése.

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/world-reacts-trump-strategy-afghan-war-170822102826834.html
https://www.thenews.com.pk/latest/225691-China-Russia-defend-Pakistan-against-Trump-criticism
https://www.thenews.com.pk/latest/225691-China-Russia-defend-Pakistan-against-Trump-criticism
https://www.thenews.com.pk/latest/225691-China-Russia-defend-Pakistan-against-Trump-criticism
https://www.thenews.com.pk/latest/225691-China-Russia-defend-Pakistan-against-Trump-criticism
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQotvB8_nVAhXILMAKHaqUCDcQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2017%2F08%2Fpakistan-crosshairs-trump-afghan-strategy-170824052758366.html&usg=AFQjCNGPtiiEv4MSWmH6xeX7ezHsRmWpdg
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQotvB8_nVAhXILMAKHaqUCDcQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fnews%2F2017%2F08%2Fpakistan-crosshairs-trump-afghan-strategy-170824052758366.html&usg=AFQjCNGPtiiEv4MSWmH6xeX7ezHsRmWpdg
https://www.devex.com/news/pakistan-s-100b-deal-with-china-what-does-it-amount-to-90872#.WaI8pc7rbzN.twitter
http://www.foreignassistance.gov/explore
https://www.devex.com/news/pakistan-s-100b-deal-with-china-what-does-it-amount-to-90872#.WaI8pc7rbzN.twitter
https://www.devex.com/news/pakistan-s-100b-deal-with-china-what-does-it-amount-to-90872#.WaI8pc7rbzN.twitter
https://www.thelocal.no/20170518/norway-could-send-more-soldiers-to-afghanistan-defence-minister
https://www.thelocal.dk/20170509/denmark-open-to-sending-more-troops-to-afghanistan-minister
http://www.bbc.com/news/uk-39855407
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konklúzió

Donald Trump Afganisztán-stratégiája kevés újat ígér a közép-ázsiai ország 
vonatkozásában. Az elhangzott beszédből továbbra sem derül ki, miként 
akarja az Egyesült Államok befejezni a 16 éve tartó háborúját. Nincs világos 

forgatókönyv, és egyelőre úgy tűnik, hogy ha mindaz, amit az elnök elmondott az el-
képzelésekről (tisztességes és tartós végeredmény elérése), igaz, akkor ez a háború 
még egy évtized múlva is tartani fog. Pakisztán minden korábbinál határozottabb 
megfenyegetése még nehéz helyzetbe hozhatja az elnököt, mert ezzel egy újabb 
olyan ígéretet tett, amelyet valószínűleg képtelen lesz betartani. Ráadásul már az 
első reakciók jelzik, hogy a keményebb fellépés akár Peking vagy Moszkva karjába 
lökheti ezt a problémás szövetségest (az is lehet, hogy ez már megtörtént, csak 
Iszlámábádnak eddig még nem kellett színt vallania).

Az Afganisztánnak adandó integrált támogatás is csak üres ígéretnek tűnik, 
hiszen az amerikai adminisztrációban olyan domináns a Pentagon, és annyira 
kivéreztették a külügyminisztériumot (legalábbis egyelőre), hogy egy ilyen közös 
erőfeszítésnek még a legminimálisabb feltételei is hiányoznak.

Mire szolgálhat akkor a beszédben egyébként nem is konkretizált, csak korábban 
megszellőztetett létszámemelés? Valószínűleg arra, hogy a két jelenlegi misszióban 
meglevő létszám- és képességbeli hiányokat kiküszöböljék. Afganisztánban a há-
ború fő terhét továbbra is az afgán biztonsági erők viselik, súlyos áldozatokat hozva 
minden évben. Még évekbe telik, mire ez a nemzetközi közösség által finanszírozott 
erő önállóan tud működni, de a nagy kérdés, hogy az ország képes lesz-e valaha 
önfenntartóvá válni.

Trump beszéde az afgán jövő szempontjából legfontosabb kérdést hagyta nyit-
va: lesz-e politikai párbeszéd a tálibokkal? Miként képzeli el Washington az immár 
eddigi leghosszabbra nyúlt háborújának a politikai megoldását? Ha az elmúlt évek 
(főleg a 2010 és 2014 közötti időszak) valamit bizonyítottak, akkor az az, hogy – bár-
milyen furcsán is hangzik ez az erőviszonyok alapján – az Egyesült Államok katonai 
erővel nem képes legyőzni a létszámban és felszereltségben egyaránt gyengébb 
afgán ellenállást, a Talibán mozgalmat. Ez pedig felveti azt a kérdést, amelyet idáig 
egyetlen adminisztráció sem akart érdemben megvizsgálni: szabad-e, és lehet-e a 
tálibokkal komolyan tárgyalni, és az afganisztáni megoldás részeként kezelni őket?

A kézirat lezárásának ideje: 2017. szeptember 1.
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