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Wagner Péter                                    Tálib „nagykövetség” Katarban

2012. január 3-án a tálib mozgalom képviselői bejelentették, hogy a Talibán kész „poli-
tikai irodát” nyitni Dohában, a katari fővárosban. A nyilatkozat pontot tehet a több mint 
egy éve folyó találgatások végére, amelyek szerint az Egyesült Államok az afganisztáni 
kivonulási stratégia részeként legfőbb ellenségével, az al-Káida szövetségesének tartott 
Talibánnal is tárgyalásokat kezdett. A hírhez kapcsolódóan a The Guardian megszellőztet-
te, elképzelhető az is, hogy az egyezség részeként az Egyesült Államok több guantánamói 
foglyot is szabadon fog engedni a közeljövőben.

Alig egy héttel később amerikai lapok arról írtak, hogy az Obama-adminisztráció 
a tárgyalások megkezdéséhez már csak Hamid Karzaí végső jóváhagyására vár. A hí-
rek tényként kezelik a The Guardian információját, miszerint az egyezség részeként öt 
guantánamói fogoly érkezik Katarba, cserébe pedig a Talibán megtagadja a nemzetközi 
terrorizmusban való szerepvállalást. Csak találgatni lehet, hogy ez esetleg az al-Káidával 
való valamiféle formális szakítást jelenthet-e majd. A Der Spiegel információi szerint az 
öt fogoly Katarban házi őrizetben lesz, és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága fogja 
ellátni a felügyeletüket. Az egyezség tárgyát képezheti a tálib fogságban levő egyetlen 
amerikai katona, Bowe Bergdahl is, aki így visszanyerheti a szabadságát.

A kApcsolAtfelvétel

Mai ismereteink szerint a párbeszéd kialakításában Németország és Katar ját-
szott főszerepet. A német kormányt a tálibok keresték meg, egy Európában 
élő afgán útján. A bizalomépítés céljából Berlin és a Talibán képviselői 2010 

elejétől kilenc alkalommal találkoztak különböző közel-keleti országokban. 2010 novem-
berében került sor az első olyan egyeztetésre, amelyen az amerikaiak is megjelentek. 
Ekkor már, szintén a tálibok kérésére, Katar képviselői is jelen voltak. Ez a tárgyalás 
tizenegy órán keresztül tartott, és továbbra is a bizalomerősítés, illetve egymás megis-
merése volt a cél. Omár molla megbízottját, állítólagos személyi titkárát, Tajjeb Aghát 
a német titkosszolgálat egyik repülőgépe szállította egy meg nem nevezett öböl menti 
államból Németországba.

2011 februárjában az Egyesült Államok is fontos gesztust tett, amikor Hillary Clinton 
kijelentette, hajlandóak leülni a Talibánnal úgy is, hogy a korábban mindig követelt három 
feltételt sem kell előre elfogadnia a tárgyalópartnerüknek. Ez gyakorlatilag azt jelentette, 
hogy a párbeszédre az USA feltételek nélkül is hajlandóvá vált.

A bizalomépítéssel állhatott kapcsolatban az is, hogy Washington kezdeményezte az 
ENSZ Biztonsági Tanácsánál annak a szankciós listának a kettéválasztását, amely az al-
Káida és a tálib mozgalom vezetőinek nevét tartalmazta. Ez a lépés megkönnyítette, hogy 
a tárgyalások előrehaladásának részeként egyes tálib vezetők könnyebben kerüljenek 
le a listáról. A szankciókkal foglalkozó ENSZ-bizottság elnöke éppen a német ENSZ-
nagykövet volt, aki a döntést követően a párbeszéd szükségességével és a készülő második 
bonni konferencia előkészületeivel magyarázta a lépés szükségességét.

A titokban folyó egyeztetések sorsa számos alkalommal került veszélybe. Amikor 2011 
augusztusában a Der Spiegel és a The Washington Post kiszivárogtatta a megbeszélések 
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http://www.nytimes.com/2012/01/04/world/asia/taliban-to-open-qatar-office-in-step-toward-peace-talks.html?_r=2
http://www.nytimes.com/2012/01/04/world/asia/taliban-to-open-qatar-office-in-step-toward-peace-talks.html?_r=2
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/03/taliban-leaders-guantanamo-bay-deal
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/03/taliban-leaders-guantanamo-bay-deal
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-peace-talks-with-taliban-to-resume/2012/01/11/gIQAdPpzrP_story.html?hpid=z1
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,808068-2,00.html
http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/talks-with-taliban-must-be-secret-to-be-successful/article2084159/
http://articles.latimes.com/2011/jun/28/world/la-fg-afghan-talks-20110628
http://articles.latimes.com/2011/jun/28/world/la-fg-afghan-talks-20110628
http://www.new-york-un.diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/Speeches/PM__2011/20110617_20Wittig_20Explanation_20of_20Vote.html?archive=2984642
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tényét, illetve a tálibok részéről Tajjeb Agha személyét, az egyeztetések összeomlottak. 
Agha hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől, és ismét úgy látszott, a párbeszéd lehetet-
lenné vált.

A két fél emellett természetesen semmiféle „tűzszünetet” sem volt hajlandó életbe 
léptetni a bizalomépítés részeként. 2011-ben a tálibok több látványos merényletet követtek 
el fontos politikusok és biztonsági vezetők ellen. Előszeretettel támadták az észak-afga-
nisztáni tádzsik vezetőket: Daúd Daúd tábornokot, Mohamed Omár kunduzi kormányzót, 
Abdul Rahmán Szajedkhili tábornokot. Merényletsorozatuk leglátványosabb eleme a 
2011 szeptemberében Burhanuddín Rabbáni ellen elkövetett támadás volt. A tádzsik szár-
mazású politikai vezető a Béketanács elnöke volt. Ez a szervezet volt a felelős az afgán 
kormány részéről az ellenzékkel folytatott tárgyalásokért. Az öngyilkos merényletre úgy 
került sor, hogy a tálib mozgalom egyik állítólagos küldöttje meghallgatását kérte, majd 
amikor köszöntésképpen átölelte Rabbánit, a turbánjába rejtett pokolgép felrobbant.

A tálibok részéről indított „célzott likvidálások” mellett az év szinte minden hónapjá-
ra jutott egy-egy merénylet is a fővárosban. Bár ezek a támadások kevés valódi veszélyt 
jelentettek az ISAF-re vagy az afgán kormány felső vezetésére, arra kiválóan alkalmasak 
voltak, hogy a nemzetközi sajtóban az afgán vezetés és a nemzetközi erők úgy jelenjenek 
meg, mint amelyek még a saját biztonságukat sem tudják garantálni.

Az ISAF a saját részéről egy pillanatig sem adta fel a tálib vezetők támadását. 
Ezekből a – főként éjszaka végrehajtott – támadásokból számos konfliktus keletkezett, 
mert „járulékos veszteségként” előfordult, hogy afgán civilek váltak áldozatokká. Az éj-
szakai rajtaütések egyébként 2010 közepe, az új stratégia kiteljesedése óta váltak szinte 
„nagyüzemi” méretűvé. Az amerikai különleges erők – kiegészülve az általuk képzett és 
mentorált afgán különleges alakulatokkal – például a 2011 februárját megelőző kilencven 
napos időszakban (az amerikai hadsereg ilyen ciklusokban számol) ezerhétszáz – napi 
átlagban tizenkilenc – rajtaütést hajtott végre, ami hatalmas szám, figyelembe véve az 
ehhez szükséges tervezői, létszám- és eszközigényt.

A tárgyAlások ellenérdekeltjei

A két oldal részéről megmutatkozó erőszakot látva sokan kétségbe vonták a titkos 
tárgyalások meglétét, miközben csak arról volt szó, hogy egyik fél sem mutathat, 
mutathatott gyengeséget a végső eredmények előtt. Márpedig pusztán a tárgyalá-

sok beismerése is ennek a jele lehet, különösen a tálibok részéről. A január 3-ai bejelentés 
kontextusához ugyanis az is hozzátartozik, hogy a Talibán álláspontja korábban az volt, 
hogy Afganisztán jövőjéről csak akkor kezdődhetnek tárgyalások, ha az idegen csapatok 
előbb elhagyják az országot. Márpedig a jelenlegi tervek szerint erre még 2014-ben sem 
fog teljes mértékben sor kerülni, hiszen a nagyarányú csapatcsökkentések után is várha-
tóan tízezernél is több külföldi (elsősorban amerikai) katona maradhat majd az országban 
az afgán biztonsági erők képzése céljából.

A tálib vezetés rendkívül óvatos hozzáállását mutathatja az is, hogy Omár molla ez 
idáig nem kommentálta a hírt. A Talibán a bejelentéssel január elejéig várt, miközben a 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8693247/Secret-peace-talks-between-US-and-Taliban-collapse-over-leaks.html
http://www.nytimes.com/2011/09/23/world/asia/survivor-describes-talibans-rabbani-assassination-plot.html?_r=1&pagewanted=all
http://www.reuters.com/article/2011/02/24/us-afghanistan-raids-factbox-idUSTRE71N17320110224
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nemzetközi közösség részéről óriási volt a nyomás és a várakozás, hogy ez a 2011. de-
cember 5-én megtartott második bonni konferencia előtt vagy annak kapcsán szülessen 
meg.

Kérdés persze, hogy Omár mollának és közvetlen környezetének kitől kell tartania 
jobban a tárgyalások kapcsán: az Egyesült Államoktól vagy Pakisztántól? Iszlámábád 
igen rossz néven veszi, ha nélküle, illetve a pakisztáni hadsereg és titkosszolgálat jóvá-
hagyása nélkül folynak tárgyalások az Egyesült Államok és az afgán vezetés, illetve a 
tálibok között. Iszlámábád már korábban is nyilvánvalóvá tette, hogy hova vezetnek azok 
az egyeztetések, amelyekből kihagyják.

A legnagyobb fiaskó ebből a szempontból talán 2010 februárjában történt, amikor 
váratlanul több tálib vezetőt letartóztattak Pakisztánban. Köztük volt Baradar molla is, 
akit Omár molla helyetteseként a tálib mozgalom második számú vezetőjeként tartottak 
számon. Az első hírek még arról szóltak, hogy a pakisztáni titkosszolgálat sikere az isz-
lámábádi vezetésnek a terrorizmus elleni harcban való elkötelezettségének jele volt. Csak 
később derült ki, hogy a látványos elfogásra azért került sor, mert a Karzaí-kormányzat 
titkos tárgyalásokat folytatott a Talibán második számú vezetőjével, ám erről Pakisztánt 
senki sem tájékoztatta.

Iszlámábád tárgyalási, beleszólási pozíciói jelentősen romlanának abban az esetben, 
ha a katari tálib politikai iroda működése megvalósulna. A pakisztáni vezetés az afgán 
konfliktus kezdete óta igyekszik manipulálni az ottani folyamatokat, amelyre minden 
adottsága meg is van. A tálib vezetés viszonya Iszlámábáddal a kezdetek óta kettős: egy-
részt fennmaradása, működése szempontjából rá van utalva Pakisztánra, ugyanakkor 
kérdés, hogy mennyire és meddig kíván a pakisztáni vezetés egyik eszközeként funkcio-
nálni. Amennyiben a tálib mozgalomban az önállóság vágyának egy cseppje is megvan, 
akkor a politikai iroda létrehozása jó lehetőséget kínál majd arra, hogy kevesebb befolyá-
solási kísérlet és nyomásgyakorlás mellett politizáljon a mozgalom.

Ez természetesen nem fogja Iszlámábád befolyásának végét jelenteni, hiszen a tálibok 
irányítása továbbra is Kvettából és Pesavarból történik, valószínűleg a pakisztáni titkos-
szolgálat vigyázó tekintete mellett. Így a jövőben is fennáll annak a lehetősége, hogy 
azok a vezetők, akik túlzott önállóságot mutatnak, vagy véleményük jelentősen eltér a 
pakisztáni állásponttól, Baradar mollához hasonló elbánásban részesülnek. A politikai 
menedék biztosításán kívül a másik legfontosabb tényező a pénz, ám ezek útját csak 
részben képes a pakisztáni vezetés korlátozni, mivel a tálib mozgalom a bevételei több-
ségét Afganisztánban szerzi. A CIA becslése szerint a tálibok finanszírozásában a külső 
források a százhatmillió dollárt is elérhetik, ezek elsősorban az Öböl térségéből érkező, 
magánjellegű adományok.

http://www.nytimes.com/2010/08/23/world/asia/23taliban.html
http://counterterrorism.newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/collinsali.pdf
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Az Afgán kormány szempontjAi

Mint láttuk, az Egyesült Államok és a Talibán közötti párbeszédben eddig legalább 
három szereplőt érintettünk (a közvetítőket nem számolva). Az egész folyamat 
esélyeit és kilátásait még bonyolultabbá teszi, hogy az afgán kormány is termé-

szetes szereplője kell, hogy legyen ennek a politikai alkunak. Mégiscsak a Karzaí-kabinet 
képviseli a legitim afgán kormányzatot, és ők tartanak attól, hogy bármilyen megegyezés 
érintheti a hatalmukat.

Az Egyesült Államoknak kétféle érdeke is lehet a tálibokkal való tárgyalások során. 
Az egyik, hogy olyan rövid távú megoldást találjon, amely elősegíti az amerikai (és a 
nemzetközi) erők kivonását anélkül, hogy romlana az afgán biztonsági helyzet és ér-
demben hozzá kéne nyúlni az afgán alkotmányos berendezkedéshez. Ez egyben azt is 
jelentené, hogy Hamid Karzaí elnöknek (vagy a 2014-ben államfőnek választandó utód-
jának) a hatalmát tekintve érdemben nincs mitől tartania. Ugyanakkor kétséges, hogy 
ilyen rövid távú célt hajlandó lenne-e legitimálni a Talibán azzal, hogy tárgyalópartner-
nek mutatkozik.

Amennyiben az Egyesült Államokat hosszú távú célok mozgatják az afgán rende-
zésben, és nem csak a 2014-es kivonulás biztosítására törekszik, úgy elkerülhetetlenül 
felmerül annak kérdése, hogy mit tud felajánlani a tálib mozgalomnak azért, hogy az a 
dohai politikai irodán keresztül valóban konstruktív partnere legyen a jövőben. Omár 
molla hatalmat és befolyást akar, hiszen ezért harcoltak 1994 óta, és mint politikai moz-
galomnak, nem is lehet más célja. Ha az USA érdemi javaslatokkal akar majd élni, az 
óhatatlanul érinteni fogja a jelenlegi – részben amerikai és nemzetközi támogatással 
funkcionáló – afgán kormány működési kereteit.

A fentiekre tekintettel nem véletlen, hogy a Karzaí-kormány idegességgel figyeli a 
kétoldalú puhatolózásokat. Az amerikai fél mindvégig tájékoztatta Kabult a megbeszélé-
sekről, és az afgán kormány támogatta a táliboknak a közvetlen amerikai tárgyalásokra 
vonatkozó kívánságát.

Ugyanakkor az is tény, hogy a Nyugattal egyre ambivalensebb kapcsolatot fenntartó 
Karzaí a saját logikája szerint tarthat attól, hogy nyugati szövetségesei egyszer csak „ej-
teni” fogják, ha érdekeik – az Afganisztánból való minél gyorsabb és fájdalommentesebb 
kivonulás – úgy kívánják. De azt is joggal állíthatja az afgán államfő, hogy a tálibokkal és 
az ellenzék többi részével folytatandó párbeszédnek megvan az e célra létrehozott afgán 
intézménye: a már említett Béketanács.

http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/talks-with-taliban-must-be-secret-to-be-successful/article2084159/
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AmerikAi eredmények és A jövő

Az Obama-adminisztrációnak több okból is óriási szüksége van arra, hogy sikereket 
mutasson fel Afganisztánban. A biztonsági feladatok 2014-re tervezett végleges 
és teljes átadásának határideje előtt még van egy sokkal fontosabb határidő: ez 

pedig a 2012. novemberi amerikai elnökválasztás. Barack Obama a 2009 decemberében 
Afganisztánba küldött, harmincezer fős amerikai csapaterősítést már 2012 szeptemberé-
ben otthon akarja látni. Még nem tudni biztosan, hogy az elmúlt két év alatt – részben a 
létszámemelésnek köszönhetően – elért katonai sikerek mennyire lesznek tartósak. 
A rövid távú eredmények már láthatóak a biztonság területén: 2011-ben csökkent először 
mind az amerikai, mind a NATO-áldozatok száma; Dél- és Észak-Afganisztánban sike-
rült jelentősen visszaszorítani az ellenállást; az ország több tartományában már az afgán 
kormány felelős a biztonságért.

A hosszú távú amerikai rendezési elképzelések természetszerűleg több pillérre tá-
maszkodnak, ezek közül az afgán biztonsági erők (ANSF) kiképzése kulcsszerepet 
játszik. Ugyanakkor hosszú távon a jelenlegi méretű (háromszázezer fő fölötti) afgán erő 
nem tartható fenn, mivel éves költsége 12-14 milliárd dollár, amit szinte teljes egészében 
az USA fedez.

A biztonság és a kialakított politikai rendszer fenntarthatósága érdekében lenne kulcs-
fontosságú a tálibokkal való párbeszéd megkezdése és felgyorsítása, hiszen az ellenzékkel 
kialakított valamilyen modus vivendi az amerikai beavatkozás jövőjét döntheti el.

Amennyiben a tárgyalások kiteljesednek, Barack Obama új támadási felületet fog 
nyújtani ellenfeleinek, hiszen az amerikai közvélemény szemében a Talibán és az al-
Káida továbbra is ugyanannak az éremnek a két oldala. Az elnök republikánus kihívói 
Afganisztán kérdésében egyébként is bírálják Barack Obamát – azt állítják, az elnök a 
saját politikai érdekeit a (vélt) amerikai nemzetbiztonsági érdekek elé helyezte a csa-
paterősítés már említett, 2012 szeptemberi (azaz az elnökválasztás előtti) lezárásának 
meghirdetésével.

http://articles.latimes.com/2011/dec/31/world/la-fg-afghan-troops-20111231
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=PNUHLZ

