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 „A tálibok is fundamentalisták, de nem olyan Amerika-ellenes éllel...” 

Összefoglaló: Az Amerikai Egyesült Államok olyan régóta harcol a tálibok ellen 
Afganisztánban, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy előtte majdnem elismerte a fun-
damentalista mozgalmat az ország legitim urainak. A 2020. február 29-én kötött, 
történelminek is mondható amerikai–tálib kivonulási megállapodás apropóján az 
elemzés a kétoldalú kapcsolatok felvételét járja körül, az amerikai érdekek és moti-
vációk hátterét keresve.

Kulcsszavak: Afganisztán, Talibán, kivonulás

Abstract: On 29 February 2020 the Trump government and the Taliban made 
a historical deal agreeing on the withdrawal of the US troops from Afghanistan. 
American troops have been fighting in the Central Asian country for almost 20 years, 
and nowadays it is hardly imaginable, that in 1996 the Washington government came 
close to recognise the Taliban as the legitimate ruler of Afghanistan. This analysis 
explores the US–Taliban relationships of the 1990’s, the interest and motivations of 
the United States shaping its policy towards the fundamentalist movement.

Keywords: Afghanistan, Taliban, withdrawal

BEVEZETÉS

Az Amerikai Egyesült Államok és az afganisztáni Talibán mozgalom 2020. feb-
ruár 29-én megállapodott abban, hogy bizonyos feltételek jövőbeni teljesülése 
esetén Washington kivonja a csapatait a közép-ázsiai országból, a tálibok 

pedig vállalják, hogy megakadályoznak minden szervezetet abban, hogy a terüle-
tükről az Egyesült Államok vagy annak szövetségesei ellen támadásokat indítson, 
továbbá megszakít minden együttműködést az ilyeneket tervező szervezetekkel és 
személyekkel. Még ha számos kétség merül is fel a nemzetközi közösségben és a 
közvéleményben a megállapodás sikerét illetően, tény, hogy a 19 éve (2001. október 
7-én) kezdődött amerikai beavatkozás és általában Afganisztán szempontjából is 
történelmi pillanatról van szó.

Az amerikai kivonulási szándék már Barack Obama elnöksége (2008–2016) 
idején világossá vált, ám az akkori adminisztráció nem tudott megállapodni a 
Talibánnal. A Trump-adminisztráció 2018-ban kezdte újra a tárgyalásokat, amelyek 
sikere nem kis részben Zalmay Khalilzadnak, az afgán származású amerikai diplo-
mata-politikusnak köszönhető.

A két fél közvetlen kapcsolata természetesen nem az Obama-adminisztráció 
alatt kezdődött, és nem is Afganisztán 2001-es megtámadásával. Bár ma már talán 
kevésbé egyértelmű, de a viszonyuk eredendően nem volt ellenséges sem.

Az elemzés célja, hogy a februári történelmi megállapodásra tekintettel felidézze 
azokat az éveket, amikor Washington először találta szembe magát Afganisztán 
új uraival, s bemutassa azokat a szempontokat és érdekeket, amelyek mentén az 
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amerikai külpolitika (át)alakult 1996 és 2001 között. Ennek az időszaknak az átte-
kintése már csak azért is tanulságos a mai események szempontjából, mert az 
Afganisztán jövőjét illetően 2001 után hangoztatott neokonzervatív szólamok (de-
mokrácia, nemzetépítés, terrorizmus elleni harc) jelentősen összemosták a lényegi 
amerikai érdekeket a nemzetközi közösség általános elvárásaival.

Az elemzés a terjedelmi korlátok miatt nem térhet ki a tálibok felemelkedésében 
kulcsszerepet játszó Pakisztán összetett politikai és gazdasági érdekeire, sem az 
USA-val egyébként szoros szövetségben álló, de az 1990-es években a Talibánt 
támogató szaúdi és emírségi lépések magyarázatára.

A TALIBÁN MOZGALOM FELEMELKEDÉSE

A Talibán 1994-ben indult el hódító útjára a közép-ázsiai országban, egy olyan 
polgárháborús környezetben, ahol a Szovjetunió elleni háborúban főszere-
pet játszott pártok marakodtak egymással az ország területéért. Az állandó 

erőszak a nemzetközi szereplők teljes érdektelensége mellett zajlott, csak a szom-
szédos Pakisztán próbálta meg az érdekei szerint kihasználni az afganisztáni 
instabilitást és befolyásolni az eseményeket. Az Egyesült Államok számára a Moha-
med Nadzsibullah vezette rezsim elvesztette minden jelentőségét nek a Szovjetunió 
felbomlásával majdnem egy időben történt bukásával Afganisztán. Washington fi-
gyelmét az amerikai érdekek szempontjából olyan relevánsabb témák foglalták le, 
mint Németország újraegyesítése, a kelet-európai államok demokratizálódása vagy 
a nukleáris leszerelés. A CIA titkos programja, amelynek keretében az afgán ellenál-
lókat finanszírozta, 1992 között hivatalosan is véget ért.

E polgárháborús környezetben jelent meg a Talibán [diák, tanuló, vallási szemi-
narista] nevű mozgalom 1994-ben, amely már a névválasztásával is utalni kívánt az 
előző korszak politikai szervezeteivel való szakításra. A vezetője egy dél-afganisztáni 
kis falu mollája, az 1980-as évek harcainak veteránja, Mohamed Omar volt, aki maga 
köré gyűjtötte a győztes mudzsáhid pártok marakodásával, hatalomgyakorlásával 
és nepotizmusával elégedetlenkedő barátait, ismerőseit. A Talibán „programja” az 
első időkben a stabilitás megteremtéséről és az ország egyesítéséről szólt, és jelen-
tős támogatást élvezett az afgán társadalom pastu etnikai közösségében, amelyhez 
a vezetés is tartozott.

Pakisztán hamar felfigyelt az új mozgalomra, mivel az addigi támogatottjai kép-
telenek voltak megszerezni az országot vagy legalább elfoglalni a fővárost, Kabult. 
Miután a tálibok 1994-ben elfoglalták Kandahárt, Afganisztán déli regionális köz-
pontját, Iszlámábád egyre erősebben támogatta őket. A titkosszolgálati, katonai és 
materiális támogatása következtében (amely jelentős szaúdi és emírségi magán-
adományokkal is kiegészült) az új mozgalom gyorsan terjeszkedett az országban. 
1995 végére bekebelezték Afganisztán keleti, déli és nyugati területeit, és már a fő-
város határaihoz értek.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/097152319500200108?journalCode=sasa
https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan
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 „A tálibok is fundamentalisták, de nem olyan Amerika-ellenes éllel...” 

HALLGATVA TÁMOGATÁS?
AMERIKAI ÉRDEKEK AFGANISZTÁNBAN

Az Egyesült Államoknak a Nadzsibullah-rezsim 1992-es bukása utáni időszak-
ban folytatott afganisztáni tevékenysége egyszerűen leírható: érdektelenség 
és a Stinger rakéták visszavásárlása. Akárcsak a nemzetközi közösségnek, 

Washingtonnak sem volt elképzelése a polgárháborús helyzet megoldására. Az 
egyetlen valós amerikai érdek annak a mintegy 2300 darab, vállról indítható modern 
légvédelmi rakétának a visszaszerzése volt, amelyeket a szovjet megszállás alatt 
juttattak titokban az ellenállóknak. A CIA jelenléte 1992. január 1-jével hivatalosan 
is véget ért Afganisztánban, és CIA-tiszt 1996 szeptemberéig nem tette be lábát az 
országba. A rakéta-visszavásárlási program volt az egyetlen, amelyre a hírszerző 
ügynökség forrást kapott: végül közvetítőkön keresztül mintegy 600 darabot sike-
rült megszerezniük.

Amerikai részről világos külpolitikai célok hiányában a gazdasági érdekek 
jutottak főszerephez. Az Unocal nevű olajvállalat (2005 óta a Chevron része), kon-
zorciumban a szaúdi Delta Oil céggel, azokban az években komoly terveket szőtt 
egy transzafgán vezetékhálózat megépítéséről, amelynek keretében Közép-Ázsia 
(főleg Türkmenisztán) jelentős földgázvagyonát Afganisztánon keresztül juttatták 
volna el Pakisztánba és onnan a világpiacra.

Az elképzelésben minden megvolt, ami az amerikai érdekeket erősítette, Wa-
shington tradicionális riválisait pedig gyengítette volna. A vezetékkel ki akarták 
kerülni az ellenséges Iránt, és alternatívát kínáltak volna a szovjet/orosz vezeték-
hálózat miatt Moszkvának továbbra is kiszolgáltatott, újonnan függetlenné vált 
közép-ázsiai államoknak, továbbá jelentősen enyhítette volna a szénhidrogénből 
hiányt szenvedő USA-szövetséges, Pakisztán kitettségét.

A projekt gyors megvalósításának két akadálya volt. Az egyik, hogy mind a 
türkmén, mind a pakisztáni vezetés eredetileg egy argentin céggel írt alá földgáz-
vezeték építéséről szóló egyetértési megállapodást. Az Unocal ezért keményen 
lobbizott az amerikai kongresszusban és külügyminisztériumban, hogy Aşgabatra 
és Iszlámábádra helyezzenek diplomáciai nyomást annak érdekében, hogy azok 
megváltoztassák az álláspontjukat. 

A másik gondot maga Afganisztán jelentette, ahol a vezeték tervezett útvonala 
különböző hadurak birtokán haladt volna át, akik felett az afgán kormány semmilyen 
befolyást sem gyakorolt, s így nem volt kivel megegyeznie az Unocalnak. A tálibok 
elsőként épp azokat a területeket vonták az ellenőrzésük alá, ahol a vezeték futott 
volna, megkönnyítve ezzel az amerikai olajcég tárgyalási pozícióját. (Nem véletlen, 
hogy a térségben emiatt többen azt feltételezték, hogy a tálibok gyors felemelkedé-
se mögött az USA, illetve a CIA áll.) A tálibok azonban nem állami szereplők voltak, 
ezért meg kellett puhítani a Clinton-adminisztrációt, hogy a hivatalos amerikai kor-
mányzati politika elnézőbb legyen a fundamentalista szervezet iránt. Az amerikai 

https://books.google.hu/books?id=ToYxFL5wmBIC&printsec=frontcover&dq=steve+coll&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi4q6qTnY3oAhWHqIsKHfERBEcQ6AEIPjAC#v=snippet&q=600&f=false
https://books.google.hu/books?id=x_10sqkVMgUC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=unocal+afghanistan+oil+pipeline+foreign+policy+ahmed+rashid&source=bl&ots=2CxnJdgGbm&sig=ACfU3U3trdGVTWWEEN4wZHxcnt2YNfksyg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiajdzzqo3oAhXSvosKHezvCgoQ6AEwBHoECAsQAQ#v=onepage&q=unocal afghanistan oil pipeline foreign policy ahmed rashid&f=false
https://books.google.hu/books?id=ToYxFL5wmBIC&printsec=frontcover&dq=steve+coll&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi4q6qTnY3oAhWHqIsKHfERBEcQ6AEIPjAC#v=snippet&q=Unocal-driven&f=false
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diplomácia viszont semleges szereplőnek tekintette magát, amely sem a nemzet-
közileg elismert Rabbání-kormányt, sem az ellene harcoló tálibokat nem kívánta 
támogatni, és álláspontját az évek óta folyó ENSZ vezette béketárgyalások célki-
tűzésével azonosította. A tálibok és az amerikai kormányzat közötti első közvetlen 
magas szintű találkozó 1996 áprilisában zajlott le, amikor Robin L. Raphel, a külügy-
minisztérium Dél-Ázsiáért felelős helyettes államtitkára Afganisztánba látogatott. 
Az államtitkár asszony először Kabulban tárgyalt a Rabbání-kormány vezetésével, 
majd Kandahárban a tálib vezérkarral találkozott. A látogatásról készült iszlámábádi 
nagykövetségi távirat szerint a tárgyalások fő témája egy átfogó afganisztáni béke 
lehetősége volt, valamint az emberi jogok betartásának és a kábítószer-termelés-
nek a kérdése.

Raphel egy 1996. június 16-án rendezett konferencián lényegében ugyaneze-
ket a célokat ismételte meg, igaz, kissé más hangsúlyokkal. Az Egyesült Államok 
Afganisztánnal kapcsolatos érdekei között elsőként az ország instabilitásának a 
megszüntetését említette, mert az akadályozza a posztszovjet közép-ázsiai orszá-
gokat abban, hogy kereskedelmi útvonalakat és szénhidrogén szállítására alkalmas 
vezetéket építsenek ki dél (Afganisztán, Pakisztán) felé. Ezt követte a terrorizmus 
elleni harc, a kábítószer-termelés és -kereskedelem felszámolása (akkoriban Afga-
nisztán a világ második legnagyobb ópiumtermelője volt), valamint a világ egyik 
legsúlyosabb menekültkérdésének a megoldása (a lakosság egyötöde élt az or-
szág határain kívül, különböző menekülttáborokban). Az államtitkár megismételte, 
hogy az USA nem támogat egyetlen afgán csoportot vagy frakciót sem, hanem a 
tárgyalásos megoldás híve, amely később elvezet egy, az afgánok által választott 
független, az ország etnikai arányait reprezentáló kormány megalakításához.1

Amerikai szempontból a Talibán egyetlen dologban különbözött markánsan a 
többi afgán mudzsáhid csoporttól: a nyílt Irán-ellenességükben. Az 1990-es évek 
közepén az Egyesült Államok legfontosabb térségbeli prioritása Irán (és Irak) elszi-
getelése volt. A kettős feltartóztatás politikája tekintetében Washington a tálibok 
felemelkedésében annak a lehetőségét látta, hogy velük az ország egy határozottan 
Teherán-ellenes szereplő kezében egyesülhet. A helyzet komplexitását jelzi, hogy 
a tálibok ellen harcoló, lassan visszaszoruló erők az USA egykori partnerei voltak 
a szovjet megszállás elleni harcban, de ebben az időben már Oroszország és Irán 
támogatását élvezték.

1 Ralph H. Magnus és Eden Naby (2000). Afghanistan: Mullah, Marx, and Mujahid. Boulder, CO: 
Westview Press, 191. o.

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB97/tal15.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB97/tal15.pdf
https://books.google.hu/books?id=e7aKDwAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=robin+raphel+un+policy+towards+afghanistan&source=bl&ots=scxcUt9BLj&sig=ACfU3U1jPr8ofWqOvs60Zf0kUANx2oe1OA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjHu-_yr43oAhVl_SoKHfRnD2cQ6AEwA3oECA4QAQ#v=onepage&q=robin raphel un policy towards afghanistan&f=false
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-clinton-administrations-approach-to-the-middle-east
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AZ ELISMERÉS KÖZELÉBEN:
HATALOMÁTVÉTEL KABULBAN

Az 1996-os év folyamán egy, a washingtoni külpolitika számára később fon-
tossá vált esemény történt Afganisztánban. Oszáma bin Láden amerikai 
nyomásra elhagyta a szudáni menedékét, és egy bérelt utasszállítóval a ke-

let-afganisztáni Dzsalálábádba érkezett híveivel. A szaúdi milliomosnak számos 
barátja volt az afgán városban, amelynek környékén az 1980-as években maga is 
sokat tett a felkelők támogatása érdekében. Az érkezésekor a térség olyan hadurak 
és politikai vezetők irányítása alatt állt, akik a kabuli kormánytól és a táliboktól is 
igyekezték az önállóságukat megóvni. 1996 szeptemberében azonban a tálibok of-
fenzívájában elesett a város, ami megnyitotta számukra az utat Kabul felé.

A fundamentalista mozgalom napokon belül bevette a fővárost is, azt követően 
pedig igyekezett nemzetközi elismertséghez jutni. Pakisztán, valamint a gyors si-
kereket pénzügyileg támogató Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek nem 
sokkal később a Talibánt ismerte el Afganisztán új képviselőjének. A nemzetközi kö-
zösség többsége az Egyesült Államok reakciójára várt, amely nem is lehetett volna 
kaotikusabb. Az amerikai külpolitika realista és idealista irányainak ellentétei világo-
san kiütköztek a tálibok elismerésének kérdésében. Washington döntését az tette 
nehézzé, hogy miközben az amerikai külpolitikai (Irán-ellenesség) és gazdasági ér-
dekek (az Unocal vezetéke) szempontjából kedvező volt a tálibok hatalomátvétele, 
addig a liberális világrend (emberjogi, humanitárius és világnézeti) értékei szerint 
annak elfogadása szinte vállalhatatlan volt.

A fundamentalista mozgalom konzervatív iszlámértelmezése már korábban is 
ismert volt, ám a főváros elfoglalása után annak megvalósításának módjáról az 
egész világ értesült. A drákói intézkedések keretében például a nők nem hagyhat-
ták el egyedül a lakhelyüket, a férfiaknak szakállt kellett növeszteniük, betiltották a 
nyilvános zenehallgatást, a sminket, és a szabálysértőkre brutális, középkori bünte-
tések vártak.

Az amerikai értékek és érdekek közti ellentmondások az első hivatalos reakciók-
ban is megmutatkoztak. Kabul eleste után a külügyminisztérium pozitív hangvételű 
kommünikét adott ki, aztán gyorsan vissza is vontak. A külügy szóvivője „semmi 
kivetnivalót” nem talált az iszlám törvénykezésnek a tálibok uralma alá került te-
rületeken történt bevezetésében. Raphel helyettes államtitkár az ENSZ Biztonsági 
Tanácsában elismerte ugyan a nemzetközi közösség „aggodalmát”, de amellett ér-
velt, hogy a mozgalom bizonyította a hosszú távú életképességét.

Az földgázvezeték-üzlet megvalósításában érdekelt Unocal „pozitív lépésnek” 
nevezte Kabul elfoglalását, de ez érthető, hiszen akkor már az olajcég közvetle-
nül is támogatta a tálibokat. A kormányzaton kívül a leghatározottabban Zalmay 
Khalilzad állt ki a kabuli kapcsolat mellett, aki abban az időben a RAND Corporation 

https://books.google.hu/books?id=x_10sqkVMgUC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=the+washington+times+1996+october+5+tim+mcgirk&source=bl&ots=2CxnJdczgj&sig=ACfU3U2nCL6-c2xbCLGxyGLkNkVLJDRWrQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjZx_nImY3oAhVKposKHQGvB68Q6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=the washington times 1996 october 5 tim mcgirk&f=false
https://books.google.hu/books?id=x_10sqkVMgUC&pg=PA91&lpg=PA91&dq=the+washington+times+1996+october+5+tim+mcgirk&source=bl&ots=2CxnJdczgj&sig=ACfU3U2nCL6-c2xbCLGxyGLkNkVLJDRWrQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjZx_nImY3oAhVKposKHQGvB68Q6AEwAXoECAoQAQ#v=onepage&q=the washington times 1996 october 5 tim mcgirk&f=false
https://www.jstor.org/stable/2645476?read-now=1&refreqid=excelsior%3A0f4bd6bad859db90e1d850e7958f4773&seq=6#page_scan_tab_contents
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elemzőjeként dolgozott. A republikánus kötődésű, afgán származású szakem-
ber – 2001 után az USA-nak a kabuli majd a bagdadi nagykövete, jelenleg pedig 
Trump elnök afganisztáni különleges megbízottja – a Washington Postnak küldött 
véleménycikkében amellett érvelt, hogy az amerikai kormánynak ideje aktívabb 
kapcsolatot kiépítenie Afganisztánnal, és abban a tálibok partnerek lennének. Eb-
ben a kontextusban hangzott el Khalilzad híressé vált, de mára elfeledett érve is: 
„A tálibok is fundamentalisták, de nem olyan Amerika-ellenes éllel, mint Irán – in-
kább a szaúdiakhoz állnak közel.” („The Taliban does not practice the anti-U.S. style 
of fundamentalism practiced by Iran – it is closer to the Saudi model.”) A javaslata 
az volt, hogy a tálibok együttműködéséért cserébe érdemes lenne Washingtonnak 
megfontolnia a nemzetközi elismerés megadását. Ez óriási fegyvertény lett volna 
a fundamentalista mozgalom számára, és valószínűleg maga után vonta volna a 
nemzetközi közösség többsége részéről történő elismerést is.

A ROMÁNC VÉGE:
A TÁLIB–AMERIKAI KAPCSOLATOK KIHŰLÉSE

Az amerikai politikai elit részéről e nyilatkozatok jelentették a maximumot a 
Talibán elismerésének kérdésében. A következő hónapokban-években az 
USA–Talibán-kapcsolatok fokozatosan romlottak, aminek két jelentős oka 

volt. Egyfelől Bill Clinton második elnöki ciklusa során az adminisztráció Afganisz-
tánnal kapcsolatos hozzáállása abszolút értékalapú lett, és az emberi jogi kérdésekre 
(speciálisan az afganisztáni nők helyzetére) és a kábítószer elleni harcra fókuszált. 
A változásban szerepet játszott, hogy a külügyben minden poszton – egészen az 
afgán referensig – személycserék történtek, és az új külügyminiszter Madeleine 
Albright lett, aki gyerekkorában maga is átélte az üldöztetéssel járó szenvedéseket. 
Az új külügyi álláspont a továbbiakban kérlelhetetlennek bizonyult a jogsértések és 
az afganisztáni kábítószer-termelés folyamatos növekedése kapcsán.

A másik ok ma már több mint közismert. Kabul elestét követően a tálibok sorsa 
végérvényesen összekapcsolódott Oszáma bin Ládenéval. A szaúdi férfi 1997 ele-
jén átköltözött Kandahárba, ahol személyes jó barátságba került Omár mollával, a 
Talibán egyébként zárkózott vezetőjével. A táliboktól menedéket és a kibontakozásá-
hoz teret kapott. 1998 februárjában egyiptomi, csecsen, algériai terrorszervezetekkel 
és fundamentalista csoportokkal közösen kibocsátották a „Dzsihád a zsidók és ke-
resztesek ellen” című fatvát, amely amerikai állampolgárok meggyilkolására szóló 
nyílt felhívás volt. Néhány hónappal később pedig végrehajtották a kenyai, illetve 
a tanzániai amerikai nagykövetség elleni terrortámadást, amely először hívta fel a 
nemzetközi figyelmet az új típusú fenyegetésre, és tette ismerté az al-Káidát.

Az amerikai diplomácia attól fogva mindent megpróbált, hogy valamilyen módon 
rávegye a tálibok vezetését bin Láden kiadására, vagy legalább a tevékenysége kor-
látozására. Az iszlámábádi nagykövetség diplomatái 1996 és 1998 között tizenhat, 

https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1996/10/07/afghanistan-time-to-reengage/300b1725-8d30-4b98-a916-03f7b588bb2c/
https://books.google.hu/books?id=x_10sqkVMgUC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=unocal+afghanistan+oil+pipeline+foreign+policy+ahmed+rashid&source=bl&ots=2CxnJdgGbm&sig=ACfU3U3trdGVTWWEEN4wZHxcnt2YNfksyg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiajdzzqo3oAhXSvosKHezvCgoQ6AEwBHoECAsQAQ#v=onepage&q=unocal afghanistan oil pipeline foreign policy ahmed rashid&f=false
https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://fas.org/irp/world/para/docs/980223-fatwa.htm
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 „A tálibok is fundamentalisták, de nem olyan Amerika-ellenes éllel...” 

2001 szeptember 11-ig pedig összesen több mint negyven alkalommal találkoz-
tak személyesen a Talibán mozgalom képviselőivel. A tálib vezetők a valósággal 
teljesen ellentétes állításokat tettek, akár bin Láden mozgási szabadságról, akár a 
lehetséges felelősségre vonás vagy a kiadatás kérdéséről volt szó.

A külpolitikai fordulat nem akadályozta meg az Unocalt abban, hogy tovább lob-
bizzon a Talibán amerikai elismeréséért, és folytassa a földgázvezeték építésének 
az előkészületeit. A vállalat vezetői 1997-ben két alkalommal is tálib tisztviselőket 
hívtak meg az Egyesült Államokba. Az egyik küldöttség washingtoni tisztviselőkkel is 
találkozott, a megbeszélés témája, mint mindig, a tálib rezsim elismerése és Oszáma 
bin Láden sorsa volt. Az olajipari cég kitartása egészen 1998 őszéig tartott – a nagy-
követségek ellen végrehajtott terrortámadásokra válaszul a Clinton-adminisztráció 
által afganisztáni célpontok ellen indított rakétatámadásokig.

A 2000-ben megválasztott George W. Bush Afganisztán-politikája több kérdést 
is felvetett. Egyrészt kulcspozíciókba kerültek olyan személyek, akik korábban az 
Unocal vezetőségében voltak, vagy erősen kötődtek az olajlobbihoz. Paul Wolfowitz 
az előbbiek közé tartozott, csakúgy mint a már említett Khalilzad, aki 1997-ben 
csatlakozott a vállalathoz, és maga közvetlenül is tárgyalt a tálibokkal. 2001 már-
ciusában Omár molla tanácsadója tett látogatást Washingtonban, ahol a CIA és 
külügyminisztérium képviselőivel is találkozott. A sajtóhírek szerint a földgázvezeték 
tervei is ismét napirendre kerültek.

Eközben az új adminisztráció a Nemzetbiztonsági Tanácsban (National Security 
Council, NSC) folytatta a kulcsfontosságú ügyek áttekintését, de a terrorizmus elleni 
harc (amelybe tartozott Afganisztán és az al-Káida miatt a Talibán kérdése is) csak 
egy volt a sok közül. A tálibok elleni keményebb fellépést elsősorban a CIA sürgette, 
amely az ellenzéki erők támogatása révén akart nyomást gyakorolni a fundamen-
talista szervezetre.

Az egyeztetések eredményeként 2001 júliusára elkészült egy olyan kormány-
zati tervezet, amely meghatározta az Afganisztán és a tálibok kapcsán folytatandó 
amerikai külpolitika irányát, egy három lépésből álló eszkalációs forgatókönyvet. 
A benne szereplő menetrend szerint az első lépés egy különmegbízott Afganisz-
tánba küldése, hogy ismét – és utoljára – tárgyalásokat folytasson a tálibokkal bin 
Láden kiadatása érdekében. Az ő kudarca esetén életbe léptetendő második fázis 
a tálibellenes erők titkos amerikai támogatása volt annak érdekében, hogy megál-
lítsák a fundamentalista szervezet térnyerését, és támadásokat hajtsanak végre az 
al-Káida bázisai ellen. Ezzel párhuzamosan Washington egy nemzetközi koalíciót 
kívánt szervezni a tálib uralom meggyengítésére. A terv készítői úgy gondolták, ha 
még mindez sem rettentené el a tálibokat, akkor következne a harmadik fázis: a 
Talibán titkosszolgálati eszközökkel történő megdöntése. A dokumentum a nyári 
szabadságok miatt azonban csak szeptember 10-én, egy nappal az ikertornyok 
előtti támadás előtt került jóváhagyásra Bush elnök íróasztalára.

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB97/tal40.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB97/tal40.pdf
https://books.google.hu/books?id=dld2wJ2Z__4C&dq=taliban&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjUmvW_zI3oAhWiBRAIHYX0A5UQ6AEIKTAA
https://www.salon.com/2002/06/05/memo_11/
https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://books.google.hu/books/about/Bush_at_War.html?id=BRzVPPstf3EC&redir_esc=y


 Wagner Péter  10

KONKLÚZIÓ

Az elemzés azt mutatta be, miként találkozott először egymással Egyesült 
Államok és a Talibán, és milyen megfontolásokból döntött az 1990-es évek 
második felében az akkori amerikai kormányzat úgy, hogy – a realista szem-

pontokat félretéve – a nyugati civilizáció értékrendjét fogja számon kérni egy olyan 
mozgalmon, amely Mohamed próféta korát akarta újrateremteni.

A döntés – amely utólag helyesnek bizonyult – tankönyvi példája az érdekek 
és értékek  amerikai külpolitikában tapasztalható szembenállásának. A külügymi-
nisztérium és a Fehér Ház akkori elhatározását megkönnyítette, hogy Afganisztán 
kapcsán az Egyesült Államoknak nem voltak érdemi érdekei. A tálibok felemelkedése 
marginális szinten segítette volna egy amerikai vállalat térnyerését, ám más előnyö-
ket (vagy hátrányokat) nem jelentett Washington számára. Ez az igen ritka helyzet 
– amelyhez nem fűződött amerikai érdekek – lehetővé tette a döntéshozóknak, 
hogy a liberális értékeket tekintsék prioritásnak a kétoldalú kapcsolatokban – 
amelyeknek a tálibok nem tudtak, és nem is akartak megfelelni.

Az amerikai–tálib viszony sorsát végül nem ez, hanem Oszáma bin Láden 
afganisztáni befogadása pecsételte meg. A szaúdi férfi és az al-Káida aktív USA-
ellenessége hamar ellehetetlenítette az érdemi párbeszédet a nemzetközi elismerés 
után vágyakozó Talibán és a terrorvezér kiadását kérő Egyesült Államok között. Az 
amerikai célpontok ellen 1998–2001-ben végrehajtott terrorista akciók mind azt 
bizonyították, hogy a megegyezésre nincs esély, ám így is a szeptember 11-i terror-
támadásokra volt szükség ahhoz, hogy az új Bush-adminisztráció ne egy többéves 
eszkalációs programot indítson a Talibán ellen, hanem megtámadja a szervezetet.

Az amerikai–tálib kapcsolatok a 2020 februárjában kötött kétoldalú megál-
lapodás eredményeként de facto visszatértek oda, ahol 1996-ban elvált a két 
szereplő útja. Az Egyesült Államok szempontjából azért beszélhetünk történelmi 
kompromisszumról, mert a megállapodás formális beismerése annak, hogy a világ 
legerősebb országa 20 év alatt sem tudta legyőzni a Föld egyik legszegényebb álla-
mában működő szervezetet. Az Obama-adminisztráció katonai erőre támaszkodó 
rendezési kísérletének a kudarca után valójában már csak az volt a kérdés, hogy 
az amerikai politikai elit (legyen bár republikánus vagy demokrata) mikor meri ezt 
beismerni. Bár Donald Trump sok tekintetben az obamai bel- és külpolitika anti-
téziseként állította be magát az elmúlt években, valójában az afganisztáni jelenlét 
kérdésében (is) az elődje irányvonalát követi.


