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2010. július 4-én megtörtént az újabb,
kényszerû fõparancsnokváltás az afga-
nisztáni, NATO vezetésû Nemzetközi Biz-
tonsági Közremûködõ Erõk (International
Security Assistance Force – ISAF) élén:
Stanley McChrystal négycsillagos ameri-
kai tábornokot – széles körben ismertté
vált, a Fehér Ház lakóit és a Pentagont is
érintõ nyilatkozatának negatív tartalma mi-
att – nagyon rövid gondolkodás után levál-
totta az USA kormányzata, s helyére David
Petraeus, ugyancsak négycsillagos ameri-
kai tábornok került. A sors ismétli önma-
gát! Stanley McChrystal tábornok, ISAF-
fõparancsnok egy bõ évet töltött ezen be-
osztásában, hasonló módon örökölve meg
2009-ben az ugyancsak leváltással, igaz,
más okból távoztatott McKiernan tábornok
beosztását.

Vajon a háborús afganisztáni helyzetbõl
törvényszerûen bekövetkezõ lépésrõl,
vagy egyszerû vezércserérõl van szó?
Avagy az elsõ számú missziós katonai ve-
zetõk „bukása” nemcsak egy rosszul sike-
rült nyilatkozatról, hanem az elhúzódó,
rendkívül összetett afganisztáni válságren-
dezést vezetõk-irányítók emberpróbáló
nehézségeirõl, a felsõvezetõk vívódásai-
ról, emberéletekrõl szóló döntéseik súlyá-
ról, a missziós stratégiai célkitûzések és
napi hadmûveletek, harci cselekmények

ellentmondásairól, a nehezen feldolgozha-
tó és viselhetõ személyes felelõsségrõl és
terhekrõl szól?

Az afganisztáni nemzetközi mûveletek-
kel kapcsolatosan amúgy ezzel még nincs
vége a magas beosztású személyek mos-
tani leváltás-sorozatának: a francia Vincent
Desportes tábornokot (a Collége Interar-
mées de Défense ismert vezetõjét) a 2010.
július 2-án a Le Monde-ban megjelent in-
terjújában az USA elnökérõl és az afga-
nisztáni helyzetrõl tett negatív kijelentései
miatt függesztette fel beosztásából Fran-
ciaország fegyveres erõinek új vezérkari
fõnöke, Edouard Guilland.

A következõkben röviden bemutatom – a
tanulságok érdekében is – az ISAF-erõk
élérõl nemrégen leváltott McChrystal tá-
bornokot és a helyére léptetett Petraeus tá-
bornokot.

Stanley McChrystal (USA, négycsillagos
tábornok). A West Point Akadémiát 1976-
ban elvégzõ katona a szolgálati karrierjét a
US Army 82. Légideszant Hadosztály 1.
zászlóaljának ejtõernyõseként kezdte. Ké-
relmére rövid idõn belül áthelyezésre került
a Különleges Erõkhöz (Special Forces),
ahol a Fort Bragg-i 7. Különleges Erõk
Csoportját vezette. Egy továbbképzõ tan-
folyamot követõen újabb váltásként Koreá-
ban, az ENSZ-misszió panmunjomi pa-
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rancsnokságán szolgált. Innen tért vissza
az egyesült államokbeli georgiai   Fort
Stewart bázisra, ahol a US Army 24. Lö-
vész Hadosztálya egyik századának pa-
rancsnoka lett. 1985-ben kérelmére végleg
átkerült a különleges mûveletekhez. 

Valamennyi ezt követõ beosztásában a
különleges mûveletek felelõs és elismert
szakértõjeként szolgált. Az újabb szolgála-
ti helyei között az Összhaderõnemi Külön-
leges Mûveleti Parancsnokság, a 82.
Légideszant Hadosztály, a Haditengeré-
szeti Vezérkari Akadémia, a JFK Kormány-
zati Központ, a Külkapcsolatok Tanácsa,
majd az Egyesített Vezérkar következett.

Õrnagyként Kuvait 1991-es felszabadítá-
sakor egy sor nagyon sikeres különleges
mûveleti akciót vezetett Irak területén. A 75.
Rangerek 2. zászlóaljának parancsnoka-
ként sokat tett a szárazföldi erõk harci alkal-
mazásának modernizálásáért. Az afganisz-
táni hadmûveletek 2001-es kezdetekor a
CJTF–180, azaz a Többnemzeti Összhad-
erõnemi Alkalmi Kötelék törzsfõnökeként
irányította a Tartós Szabadság Hadmûvele-
tet (Operation Enduring Freedom) vezetõ
fõparancsnokságának kialakítását.

A 2003 márciusában indított Iraki Sza-
badság Hadmûvelet (Operation Iraqi Free-
dom) kezdeti idõszakában a Pentagon J–3
(Hadmûveleti Csoportfõnökség) fõnökhe-
lyetteseként õ tartotta a háború lefolyásá-
val kapcsolatos napi Pentagon-sajtótájé-
koztatókat, továbbá a Szenátus napi tájé-
koztatóját.

Az Összhaderõnemi Különleges Mûvele-
tek Parancsnokság parancsnokaként sze-
repe meghatározó volt a következõ évek
terrorizmus elleni tevékenységében. E so-
rok szerzõjével  egy idõben szolgálva Irak-
ban, McChrystal tábornok személyesen
irányította a hosszú idõt igényelt, de végül
is sikeres hajtóvadászatot elõbb Szaddám
Huszein, majd a hírhedt terrorista vezér,

Abu Muszab al-Zarkavi és más al-Káida
vezetõk elfogására. Fontos szerepet ját-
szott e különleges mûveleteit támogató hír-
szerzõ szervezetek munkájának össze-
hangolásában.  

Iraki különleges szolgálata után Wa-
shingtonban az Egyesített Vezérkar törzs-
igazgatójaként szolgált mindaddig, amíg
2009-ben az Amerikai Egyesült Államok el-
nöke kiválasztotta az afganisztáni, NATO-
vezetésû Nemzetközi Biztonsági Közremû-
ködõ Erõk, az ISAF fõparancsnokának a
leváltott McKiernan tábornok utódjául. Er-
rõl a beosztásáról állította fel az amerikai
kormányzat, s 2010 júliusában az USA vé-
delmi miniszterének, valamint George C.
Casey tábornoknak, a US Army elsõ szá-
mú vezetõjének jelenlétében megtartott
ünnepi rendezvényen, 34 év katonai szol-
gálata után nyugállományba helyezték.

David Howell Petraeus (USA, négycsilla-
gos tábornok). 2010. július 2-án megérke-
zett Afganisztánba a nemzetközi erõk új fõ-
parancsnoka, David Petraeus tábornok.
Az amerikai szenátus által az új tisztségé-
ben megerõsített tábornok gépe néhány
órával azután szállt le a közép-ázsiai or-
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George CC. CCasey tábornokot Magyarorszá-
gon is sokan ismerhetik. 1995 decemberétõl
hat hónapon át Taszáron szolgált, az IFOR-
erõk amerikai egycsillagos tábornokaként,
W.W. Chrouch tábornoknak, a US Army
Europe fõparancsnokának katonai asszisz-
tenseként. 1998 és 2001 között a Németor-
szágban állomásozó 1. Páncélos Hadosztály
parancsnokaként többször járt Magyarorszá-
gon, s vett részt a hadosztályához „kapcsolt”
akkori tatai alakulattal közös gyakorlatokon
Havril András és Nagy Tibor tábornokokkal.
2004–2007 között Irakban a nemzetközi erõk
fõparancsnokaként szolgált, a hírhedt bag-
dadi börtönügybe (a fõváros Abu Ghraib ne-
gyedében akkor mûködtetett börtönben tör-
téntekrõl gyalázatos fotók kerültek napvilág-
ra) belebukott Ricardo Sanchez tábornok fõ-
parancsnok váltásaként.
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szágban, hogy a washingtoni képviselõ-
ház az afganisztáni csapaterõsítések fi-
nanszírozására 33 milliárd dolláros csoma-
got hagyott jóvá.

Petraeus tábornok, aki katonai szolgálati
alá-fölérendeltség vonatkozásában egyet
visszalépett, hiszen elõzõleg a US
CENTCOM fõparancsnoka volt, s aki 2010.
július 4-ével az ISAF fõparancsnoki beosztá-
sát hivatalosan Kabulban elfoglaló katona-
ként egyúttal az Afganisztánban szolgáló va-
lamennyi amerikai katona (USFOR-A) fõpa-
rancsnoka is lett, különleges ember, különle-
ges karakter, akinek várható afganisztáni stra-
tégiája, hadmûveleti és stabilizációs ars poe-
ticája jól ismert. Ismerik õt korábbi ENSZ-
missziója kapcsán, ismerhetjük mi magyarok
is a boszniai SFOR-erõk fõparancsnokságá-
ról. Háborús és stabilizációs mûveleti tapasz-
talatairól és képességeirõl mindent elmond
az a tény, hogy 2003. március és 2008. szep-
tember között, három különbözõ beosztás-
ban összesen 48 hónapot szolgált Irakban.
Alkalmazott stratégiájának sikeressége miatt
az Egyesült Államokban az iraki háború hõsé-
nek nevezik, és sokat elmond az észak-iraki
Moszul térségében a US Army 101.
Légideszant Hadosztályának parancsnoka-
ként végzett tevékenységérõl, hogy az ottani-
ak körében King David volt a beceneve. 

Az 1952. november 7-én a New York ál-
lambeli Cornwall-on-Hudson városban, a
második világháború kezdetekor Hollandiá-
ból bevándorló, hajóskapitány szakmájú
apától és amerikai, könyvtárosként dolgozó
anyától született David Petraeus az Egyesült
Államok West Point Katonai Akadémiáján
végzett kiváló eredménnyel, s tanulmányai
idején sikeres volt a labdarúgócsapatban
(soccer) és a síelõk között is. Alig két hónap-
pal a West Point befejezése után feleségül
vette az Akadémia akkori parancsnokának,
William A. Knowlton négycsillagos tábornok-
nak a lányát, a több nyelven is beszélõ, a

Dickinson Fõiskolát summa cum laude ered-
ménnyel elvégzõ Holly Knowltont. Két gyer-
mekük született, Anne és a 2009-ben a US
Armyba belépett Stephen.  

David Petraeus 1983-ban George C.
Marshall-díjjal végezte el a Fort Leaven-
worth-i US Army Command and General
Staff College-et. 1987-ben PhD fokozatot
ért el a Princeton Egyetemen, nemzetközi
kapcsolatok kutatási témakörben. Akár a
késõbbi boszniai, majd iraki, most pedig
az afganisztáni beosztásai megalapozása-
ként is felfogható a doktori értekezése: „Az
amerikai haderõ és Vietnam tapasztalatai.
Esettanulmány a katonai beavatkozásról,
és az  erõ alkalmazásáról a Vietnam utáni
korszakban.” 

1991-ben az akkor alezredes rendfoko-
zatú zászlóaljparancsnokot súlyos kikép-
zési baleset érte: az éleslövészettel egy-
bekötött gyakorlaton az egyik katonatársa
elbotlott, s M–16 fegyverébõl a lövedék
Petraeus mellkasába fúródott. A Nashville-i
Egyetemi Egészségügyi Központban az
életmentõ mûtétet a késõbbi szenátor Bill
Frist hajtotta végre.

1995-ben Haitin szolgált az ENSZ-erõk
mûveleti fõnökeként. 2005. október és
2007. február között a US Army Fort
Leavenworth-i Combined Arms Center
(CAC), az Összfegyvernemi Központ pa-
rancsnoka volt. Ebben az idõszakban, kö-
zösen a norfolki elhelyezésû NATO ACT
Szövetséges Átalakítási Parancsnokság
és egyben a US Joint Forces Command
Összhaderõnemi Parancsnokság vezetõ-
jével, James N. Mattis amerikai tengerész-
gyalogos tábornokkal felügyelték a Field
Manual 3–24, Counterinsurgency (Felke-
lõk elleni Szolgálati Kézikönyv) elkészíté-
sének munkáját, melyben katonák, kuta-
tók, tanárok, emberjogi aktivisták és újság-
írók vettek részt. Felismerve, hogy az ame-
rikai katonáknak például Irakban gyakran
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a missziót megelõzõ felkészítésük kikép-
zési tematikájától eltérõ feladatokat is vé-
gezniük kell, Petraeus tábornok az új had-
viselésre történõ valós felkészítések érde-
kében a kézikönyvben rögzített missziós
tapasztalatokat megjeleníttette a kiképzési
doktrínákban, majd ellenõriztette beépíté-
süket a kiképzési utasításokba, majd ez
utóbbiak alkalmazását a kiképzések-felké-
szítések végrehajtásakor. 

1997 és 1999 között a Pentagonban szol-
gált a Vezérkarfõnökök Egyesített Bizottságá-
nak elnöke, Henry Shelton tábornok szárny-
segédjeként. 1999-ben visszatért a 82.
Légideszant Hadosztályhoz, elõbb hadmû-
veleti fõnökként, majd megbízott parancsnok-
ként. E beosztásában vezényelték hadosztá-
lyával Kuvaitba a Sivatagi Vihar (Operation
Desert Spring) hadmûveletre.

2000–2001-ben a Fort Bragg-i 18. Légi-
deszant Hadtest törzsfõnöki beosztásába
helyezték át. 2000-ben érte az újabb sú-
lyos, igaz, ezúttal nem katonai, hanem „ci-
vil kiképzési” jellegû baleset: az egyik pol-
gári ejtõernyõs klub rendezvényén, nagy
magasságon történt repülõgép-elhagyás
után az ejtõernyõje egy forduló közben
összecsuklott, s Petraeus tábornok a föld-
höz csapódott. A szerencse ezúttal is mel-
léje szegõdött, viszonylag enyhébben
megúszta az elsõre életveszélyesnek lát-
szó becsapódást: medencecsont-töréssel
gyógykezelték, ismét csak gyors felépülé-
séig. 

2001–2002-ben tíz hónapot szolgált Bosz-
nia-Hercegovinában az Operation Joint
Forge mûveletben, a NATO vezetésû SFOR
erõk hadmûveleti fõnökeként. 2002-ben ve-
zérõrnaggyá, 2004-ben altábornaggyá,
2007-ben vezérezredessé léptették elõ.  

Irakban 2003 márciusa és 2004 májusa
között a US Army 101. Légideszant Had-
osztályának parancsnokaként, 2004 júniu-
sa és 2005 októbere között a bagdadi köz-

pontú  Multinational Security Transition
Command – Iraq (MNSTC–I), az Irak önál-
lóságát elõsegítendõ biztonsági feladatát-
adást, többek között a kormányzati és ága-
zati struktúrák kialakítását és mûködésbe
hozását, továbbá az iraki biztonsági erõk
létrehozását, felszerelését, kiképzését,
mentorálását és aktivizálását irányító nem-
zetközi parancsnokság parancsnokaként,
majd 2007. január és 2008. szeptember kö-
zött a bagdadi nemzetközi repülõtér köze-
lében lévõ Camp Victory-ban létrehozott
Multinational Forces – Iraq (MNF–I), azaz
az Irakban tevékenykedõ Többnemzeti
Erõk fõparancsnokaként szolgált.

2008. októbertõl 2010. júniusig a tampai
US CENTCOM parancsnokaként szolgált,
mely a US jelzése ellenére többnemzeti
összetételû. 2003 tavasza óta egyébként
magyar katonatisztek is szolgálnak ebben
a szervezetben, amely az Afganisztánban,
Pakisztánban, Közép-Ázsiában, az Arab-
félszigeten és az Afrika Szarva-térségben
zajló katonai tevékenységeket felügyeli. 

David Petraeus tábornokot a 2010. júni-
us 30-i szenátusi meghallgatását követõen
vezényelték Afganisztánba, ahol 2010. júli-
us 4-én vette át a fõparancsnokságot a
McChrystal tábornok menesztése után
ideiglenesen megbízott parancsnoktól, a
brit Sir Nick Parker altábornagytól.

Hazai és nemzetközi elismertségérõl
szól többek között az is, hogy 2007-ben a
The Daily Telegraph „Az év személyiségé”-
nek, 2008-ban a Der Spiegel „Amerika leg-
nagyobb közmegbecsülésnek örvendõ
katonájá”-nak választotta, a GO magazin
pedig „Az év vezetõje: megfelelõ ember,
megfelelõ idõben” szavakkal illette. 

A 2010. július 1-jével az afganisztáni mû-
veletekben részt vevõ ISAF-erõk fõparancs-
nokává kinevezett 57 éves négycsillagos tá-
bornok az USA által vezetett háborús koalí-
ció 2003. márciusi iraki inváziója kezdetekor
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a US Army 101. Légideszant Hadosztályá-
nak parancsnokaként Irak északi részén a
Moszul központú régióért felelt. E tanulmány
szerzõjével 2003. szeptember 3-án az Iraki
Szabadság Hadmûveletet irányító Ricardo
Sanchez amerikai tábornok, fõparancsnok
parancsára közösen hajtották végre a had-
osztály felelõsségi körébe tartozó, fõleg kur-
dok lakta térség biztonsági értékelését, az
amerikaiak vezette nemzetközi erõk képes-
ségfelmérését,  a régióban fennálló kurd–tö-
rök katonai cselekmények helyzetét, s a ré-
gióban fellelhetõ vagy várható szemben álló
ellenséges erõk számbavételét.

Petraeus tábornok máris hatalmas nyo-
más alatt kénytelen dolgozni. Több, az
ISAF-erõkben részt vevõ nemzet vezetése
a csapatkivonásuk határidejét jelentette
be. Kormánydöntés alapján kezdték meg
a holland kontingens Afganisztánból törté-
nõ kivonását, Kanada pedig 2011-et jelöl-
te meg csapatai hazavitelére. Hangosan
követeli a sok veszteséget szenvedett
ausztrál kontingens kivonását is a nemzeti
sajtó és a lakosság többsége. De vélhetõ-
en az az év õszi választások miatt ragasz-
kodik a harcoló alakulatai 2014-es kivoná-
sához Obama elnök is (mint ahogy az Irak-
ban szolgáló harcoló alakulataik 2010. au-
gusztus 31-ig történõ kivonását is széles
elnöki sajtókampány kísérte), s érthetõ a
belsõ támogatás elvesztésétõl tartó brit mi-
niszterelnök, David Cameron által emlege-
tett 2011-es csapatkivonási határidõ is. Ez
a folyamat azonban egyrészt rontja az erõk
hadmûveleti tervezhetõségét, másrészt az
ellenálló erõk, a tálibok, de az al-Káida is
saját sikerének könyveli el a csapatkivoná-
sokat és a bejelentéseket. Ez történt akkor
is, amikor a tálibok szóvivõje gratulált a
hollandoknak bátorságukért, hogy elsõ-
ként lépnek ki az ISAF-erõk táborából. 

A fõparancsnok tábornokra nehezedõ
nyomás másik okaként jelölhetõ meg

egyes, összességében állítólag 90 ezernyi
titkos hadszíntéri jelentés/feljegyzés sajtó
részére történõ átadása és megjelenítése,
valamint bizalmas fõparancsnoki útmuta-
tások „idõ elõtti” hozzáférhetõvé tétele fele-
lõs amerikai katonai szervezet weboldalain.
Az elõbbi ügyben a véleményem az, hogy
sok olyan szenzációsnak tálalt információ,
mint az írott nemzetközi sajtóban és a ma-
gyar tévécsatornákon is nagyon felkapott
„titkos információ a pakisztáni titkosszolgá-
lat afganisztáni szerepérõl és a tálibok tá-
mogatásáról” már nem újdonság és nem is
titok, évek óta olvasható magyar nyílt kiad-
ványban is. Ami pedig az „idõ elõtti” hozzá-
férhetõséget illeti: ebben az esetben az tör-
tént, hogy a kinevezett ISAF-fõparancsnok
David Petraeus tábornoknak az Afganisz-
tánnal kapcsolatos, a felkelõk elleni új útmu-
tatásait tartalmazó anyagok kerültek ki két
internetoldalra, amelyeket – ahogy ezt a
DefenseNews 2010. augusztus 2-i számá-
ban megjelent írásában maga is elismerte –
a Daniel Roper ezredes vezetése alatt álló US
Army and Marine Corps Counterinsurgency
Center weboldalán és a Small Wars Journal
weboldalán lehetett olvasni 2010. július 27-
tõl, igaz, csak pár napig, amíg el nem távo-
lították onnan a 24 pontot tartalmazó fõpa-
rancsnoki útmutatót. Egyébként hasonló jel-
legû, 17 pontot tartalmazó útmutatót adott ki
2009 novemberében az ISAF akkori fõpa-
rancsnoka, Stanley McChrystal tábornok is.

Úgy ítélem meg, hogy az ISAF új fõpa-
rancsnokának önmagában egyik eset sem
okoz súlyos gondot az afganisztáni helyzet
kezelésében. Az viszont megengedhetet-
len, hogy a NATO vezetésû nemzetközi
erõk „házon belül” sem tartják be az infor-
mációvédelemmel kapcsolatos alapvetõ
elõírásokat és szabályokat!          

David Petraeus tábornok iraki stratégiá-
jának ismeretében tudható, hogy mielõbb
a sikeres helyi területvédelmi erõk (Irakban
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ezeket a központi irányításon és ellenõrzé-
sen kívül létrehozott és alkalmazott helyi
erõket nevezte el a tábornok Sons of Iraq-
nak), valamint az ANSF Afgán Nemzeti
Biztonsági Erõk megerõsítését kívánja el-
érni, kevésbé bízva az „átálló” volt tálib
harcosokban, és inkább támaszkodva a
törzsi vezetõk által jelölt harcosokból kiala-
kítandó helyi védelmi erõkre.

Karzai afgán elnök kezdetben hevesen
ellenezte Petraeus tábornok helyi védelmi
erõket kialakítandó tervét, tartva attól, hogy
az így létrehozott fegyveres csoportok a
helyi nagyurak érdekeit fogják szolgálni.
Erre gondolni – sajnos – jó oka volt: az oro-
szok ellen nem is olyan régen sikeresen
mûködtetett, a Nyugat hatékony támogatá-
sával létrehozott és felszerelt helyi afgán
védelmi erõk az oroszok kivonulása után
kemény és sikeres háborút vívtak a köz-
ponti kormányzattal, megbuktatva azt. Az
más kérdés, hogy Karzai elnök abból a ne-
gatív családi példából is ítélhet, ahogy
testvére, Ahmed Vali Karzai alkalmazza az
általa fenntartott helyi védelmi erõket
Kandahar térségében…

Petraeus tábornok természetesen tudja
jól, hogy Afganisztán nem Irak, s Afganisz-
tánban az általa Irakban sikerrel alkalma-
zott hadviseléshez sokkal több jól képzett
és jól felszerelt fegyveresre van szüksége,
de bízik abban is, hogy az ellenállás elleni
tevékenységre kidolgozott kézikönyvében
leírtak többsége mégiscsak alkalmazható
lesz Afganisztánban is.

Az ISAF-misszió 
vezetésirányítás helyzete

Bármely hagyományos békemisszió ese-
tén is kiemelten fontos a nemzetközi szer-
vezetekkel egyeztetett mûveleti stratégia,
a nemzetközi erõk missziót befejezõ kivo-

nulásának alapjául szolgáló tervezett vég-
cél, a mûveleti át-alárendelések, a nemze-
ti korlátozások, a mûveleti utasítások, az
erõalkalmazás szabályainak megléte, tel-
jes körû ismerete és alkalmazása a misszi-
óban részt vevõ nemzetek, szervezetek és
erõik számára. Egy háborús mûvelet során
ezek megléte, szükség esetén harmonizá-
lása a siker záloga. Ugyanakkor azt láthat-
tuk az elmúlt évek során, hogy a stratégiai
célok prioritásai – az ellenség legyõzése,
az al-Káida-hálózatok megsemmisítése,
Oszama bin Laden, helyettese Ajman az-
Zavahiri és Omar Mollah elfogása, a terület
ellenõrzése, az ANSF növelése, drogelle-
nes háború megvívása, az afgán lakosság
védelme, az afgán kormányzat megerõsí-
tése, az ellenséges erõk pakisztáni terület-
rõl történõ támogatásának megakadályo-
zása stb. – ugyancsak változtak. A hadmû-
veletek végrehajtása során ugyanakkor
sorozatosan a részt vevõ ISAF-erõk képes-
ségproblémáival, valamint az afgán had-
színtér méreteivel és természeti nehézsé-
geivel, a szomszédos országokból érkezõ
negatív hatásokkal, az úgynevezett humán
tényezõ gyenge hatásfokú kezelésével, a
több összetevõjû ellenség és szemben ál-
ló erõ lebecsülésének problémájával kel-
lett szembesülni, arról nem is beszélve,
hogy az afgán tartományok mintegy 90%-
ában tálib árnyékkormány (is) mûködik! 

A hadmûveletek és a harci cselekmé-
nyek sikerét az is gátolja, hogy az ISAF-
erõkkel és az SSR-programban (Security
Sector Reforms – a Biztonsági Szektor Re-
formja) résztvevõkkel együttmûködõ afgán
központi és tartományi kormányzat súlyát
a helyiek nem igazán érzik, mivel a nem-
zetközi segélyek mintegy 80%-a nem az
afgán kormányzati szervek útján kerül az
afgánokhoz. Ebbõl is adódik, hogy to-
vábbra is kiemelt nemzetközi feladat kell,
hogy legyen az afgán lakosság megnyeré-
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se (személyi biztonságuk védelmezése, s
egyúttal a nemzetek költségvetésébõl és
erõi által létrehozott infrastrukturális beru-
házások megóvása). Ezeket a problémá-
kat igyekezett orvosolni a 2010. január 20-i
londoni, majd pedig a 2010. július 20–21-i
kabuli konferencia. A kitûzött célok között
szerepelt az egész országra kiterjedõ
megbízható, elfogadott kormányzati struk-
túra mielõbbi kialakítása és hiteles embe-
rekkel való mûködtetése. Ez annál inkább
idõszerû, mivel egyrészt az iraki harcoló
csapatok 2010. augusztus 31-i kivonási
határidejét keményen betartó Obama el-
nök – mint már említettük – Afganisztán
kapcsán a nem is oly távoli 2014-et jelölte
meg kivonulási határpontként, másrészt
pedig a Közép-Ázsia térségében állandó-
sult feszültségek (például többek között
Afganisztán és Pakisztán, Pakisztán és In-
dia vonatkozásában) mielõbbi fegyver-
nyugvást és stabilizációt igényelnek a glo-
bális biztonság érdekében is.         

„Eltökélt szándékom, hogy saját nemzeti
biztonsági erõink 2014-re felelõsek legye-
nek az összes katonai és rendészeti mûve-
letért az ország egész területén” – hangoz-
tatta Hamid Karzai afgán elnök a kabuli ér-
tekezletet megnyitó beszédében. A fórum
egyik témája éppen az volt, hogy mekkora
felelõsséget kapjon Afganisztán saját
ügyeinek irányításában. Kabuli vélekedés
szerint az afgánok nagyobb mértékben

hajlandók támogatni a fejlesztési projektek
megvalósítását, ha azt látják, hogy a finan-
szírozást saját kormányuk, nem pedig kül-
földiek biztosítják. Az Oxfam nevû brit se-
gélyszervezet adatai szerint Afganisztán
2002 óta több mint 40 milliárd dollárnyi se-
gélyben részesült. A fenti összeg felét a
helyi hadsereg és rendõrség kiképzése és
felfegyverzése emésztette föl. Rájuk
vár(na) az a feladat, hogy szavatolják a
biztonságot, miután több külföldi állam ka-
tonáinak hazahívását tervezi a NATO veze-
tésû ISAF-erõkbõl.

Az ISAF-erõk hírszerzési, 
felderítési, mûvelettámogatási
és mûveleti képességei

A 2001. december 11-én aktivizált ISAF-
erõk – melyek ma NATO-vezetés alatt áll-
nak, de a NATO-országokon kívül úgyne-
vezett partnerországok is képviseltetik ma-
gukat a közel 120 ezer fõs haderõben –
soha korábban nem tapasztalt kihívások-
kal néztek szembe, és sajnos még ma is
jelentõs mértékben szembesülnek olyan
tényezõkkel, mint például az afgán kultúra
nem elégséges ismerete, a nyelvi korlátok,
az afgán hadszíntér természeti nehézsé-
gei. De e misszió során vált ismertté a NATO
számára a távoli hadszíntér fogalma, az
utánpótlás megszervezésének vagy ép-
pen a csapatok váltásának rendkívül költ-
ségigényes és kockázatos helyzete is.

Még ma, a háború kilencedik évében is
meghatározóak a NATO-vezetésû ISAF-
erõk számára a képességhiányok, például
az alábbi területeken: a kellõen hatékony
légi támogatás, az afgán hadszíntéri belsõ
légi szállításhoz szükséges kapacitás, a
valós idejû és 24 órás lefedettségû hírszer-
zés-felderítés biztosítása, a valós háborús
mûveletekre felkészített felszerelés, a kellõ
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létszámú ISAF-erõk megléte, a megfelelõ
létszámban és tolmács segítségével dol-
gozó kiképzõk az ANSF Afgán Nemzeti
Biztonsági Erõk részére. E képességhiány
felszámolására irányul például az USA ré-
szérõl az a program, amelynek keretében
2010 januárjában hét kisméretû, radarral
felszerelt légballont (úgynevezett aero-
sztátot) szállítottak Afganisztánba, s még
ez évben további hétnek a hadszíntérre
szállítását tervezik a távoli, úgynevezett
Elõretolt Mûveleti Bázisok (FOB-k) védel-
mének erõsítésére, valamint a Rögtönzött
Robbanóeszközök Elleni Tevékenység (C-
IED) támogatására. És ugyanide sorolható
a britek terve levegõ-föld rakétával felsze-
relt, pilóta nélküli repülõgépek (UAV-ok)
mielõbbi hadszíntérre szállítására is.

Az Afgán Nemzeti Biztonsági
Erõk kiképzésének, 
képességének helyzete

2010. július 14-én, szerdán Hamid Karzai
afgán elnök hozzájárulását adta az USA
azon különleges mûveleti tervéhez, amely
Afganisztán területén úgynevezett helyi to-
borzású településvédelmi erõk létrehozá-
sát tervezi, melyek Helyi Rendõri Erõk
(Local Police Force) néven szerepelnek
majd az afgán Belügyminisztérium aláren-
deltségében és közvetlen irányítása alatt.
Ezek a településvédelmi erõk az USA kü-
lönleges mûveleti erõi településstabilizáci-
ós programjának részei, és a kellõ óvatos-
sággal kiválasztott településeken a közös-
ségek számára a biztonságot és a fejlesz-
tést adhatják meg, majd pedig összekap-
csolják õket az afgán kormányzattal. A
David Petraeus tábornok vezette fõpa-
rancsnokság keményen dolgozott azon,
hogy eloszlassa Karzai elnök aggályait a
településvédelmi erõk létrehozásával és

alkalmazásával kapcsolatosan. A felsõ
szintû, afgán elnöki és ISAF-fõparancsnoki
álláspontok közeledését Petraeus tábor-
nok emberközpontú személyisége is segí-
tette, de persze az is, hogy a 2010. július
4-i fõparancsnoki beiktatása óta már több
mint tízszer találkozott az afgán elnökkel.
Július 14-i bejelentése elõtt az afgán elnök
éppen Petraeus tábornokkal és az USA af-
ganisztáni nagykövetével, Karl Eikenberry-
vel tanácskozott. Ezek a találkozók azt is
elõsegítették, hogy maga az ISAF vezeté-
se is jobban megértse azt, milyen utat kép-
zelnek el az afgánok maguknak a települé-
sek biztonságát növelõ program révén. Az
afgán elnök pozitív döntése alapján az
amerikaiak által már 12 településen egy
éve folytatott stabilizációs mûveleteket
újabb 12 településre terjesztik ki a közeljö-
võben. 

Az afganisztáni válságrendezésben, a
biztonsági szektor reformjának megvalósí-
tásában részt vevõ valamennyi nemzetkö-
zi szervezet – az ENSZ, az EU, a NATO, a
kormányzati és nem kormányzati szerve-
zetek, továbbá segélyszervezetek (az Af-
ganisztánban tevékenykedõ szervezetek
száma meghaladja a kétszázat) – vélemé-
nye szerint az afganisztáni helyzet rende-
zésének egyik kulcskérdése a „belsõ”, az-
az hatékony, megfelelõ létszámú, felsze-
reltségû, kiképzettségû és képességû af-
gán nemzeti biztonsági erõ létrehozása és
mûködtetése. A következõkben áttekintem
ezen afgán nemzeti biztonsági erõ elemei-
nek mai helyzetét.

ANA (Afghan National Army – Afgán
Nemzeti Hadsereg). A jóváhagyott elgon-
dolás szerint 2010 novemberére a jelenle-
gi mintegy 120 ezer fõrõl 134 ezer fõre kell
megnövelni, felszerelni és kiképezni (és
megtartani!) az afgán szárazföldi haderõt.
Az ANA fõleg lövészzászlóaljakból (kan-
dakokból) áll. Kiképzésük sokrétûségét az
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is jelzi, hogy 2009 novembere óta az NTMA
(a NATO Afganisztáni Kiképzési Misszió-
ja), s az USA hasonló célú biztonságerõsí-
tõ, kiképzési és mentorálási programja
mellett például a mongol hadsereg is részt
vesz a kiképzésben: a szovjet származá-
sú hadfelszerelés kellõ ismerete okán az
ANA tüzér zászlóaljainak kiképzését vég-
zik. (A mongolok az USA hívására az Iraki
Szabadság Hadmûveletben is jelen vol-
tak.) Az ANA harci, harci támogató és har-
ci támogató kiszolgáló egységeinek ösz-
szesített létszámterve 2011. októberre 170
ezer fõ.

ANP (Afghan National Police – Afgán
Nemzeti Rendõrség). Ez az erõ ma még
sajnos sokkal gyengébb képességû az af-
gán nemzeti hadseregnél is! Jelenleg az
ANP 50 százaléka kiképzetlen, a lakosság-
gal kölcsönösen bizalmatlan és ellensé-
ges, és korrupció is sújtja. Kivételt jelent az
úgynevezett ANCOP (Afghan National Ci-
vil Order Police – Afgán Nemzeti Közrend-
védelmi Rendõrség), mely rendõri szerve-
zet 2010. júliusra országos viszonylatban
összlétszámában még erõtlen volt, hiszen
mindössze ötezer fõbõl állt, ugyanakkor
tény, hogy afgán értelemben messze a
legjobban kiképzettek és bevethetõk, ami
olasz kiképzõik, a carabinierik munkáját di-
cséri. 

Az ANSF feltöltöttségével, felszerelésé-
vel, kiképzésével és megtartásával kap-
csolatos fõbb problémák a következõk: 

– kevés a kiképzõ; 
– jelentõs az újoncok körében tapasztalt

drogozás;
– a kiképzendõknek csak 10–15%-a ol-

vas, ír;
– jelentõs számú az afgán katonák és

rendõrök körében az önkényes távo-
zás „otthoni nyári munkára”, az ideigle-
nes és nem meghatározott ideig tartó
önkényes távollét.

Az afgán nemzeti biztonsági erõk valós
képességérõl szó volt az Afganisztáni
Helyreállítást Felügyelõ Fõszemlélõi Iroda
nemrégiben kiadott jelentésében is. Az el-
múlt nyolc év alatt az Egyesült Államok 27
milliárd dollárt költött az ANA és az ANP ki-
képzésére, ugyanakkor az elõbbinek
mindössze 23, az utóbbinak pedig csupán
12 százaléka kapta meg az önálló mûvele-
tekben való részvételi minõsítést.

A C-IED és a C-IED Kiválósági
Központ (Spanyolország) helyzete

A NATO illetékesei 2010. június 23-án írták
alá az úgynevezett egyetértési nyilatkoza-
tot a C-IED COE, azaz a Countering
Improvised Explosive Devices – Center of
Excellent (Rögtönzött Robbanóeszközök
Elleni Tevékenység Kiválósági Központ)
megalakításáról, Spanyolországban. Errõl
Carme Chacón spanyol védelmi miniszter
asszony nyilatkozott 2010. július 1-jén a
Madrid közeli Hoyo de Manzanaresben lé-
võ, a Kiválósági Központnak helyet adó
katonai mûszaki akadémián. A megállapo-
dás szerint a központnak 2010 végéig kell
elérnie a teljes mûködési képességét.

A NATO kiemelt figyelmet szentel a C-IED
tevékenységének, különös tekintettel arra
a szomorú tényre, hogy az ISAF-erõk afga-
nisztáni veszteségei több mint 73%-át
ezek a gyakran házi készítésû, ugyanakkor
egyre gonoszabbul tervezett és egyre
pusztítóbb pokolgépek okozzák, s az is
tény, hogy 2001 óta a legsúlyosabb vesz-
teségeket 2010 júliusában szenvedték el a
NATO-vezetésû nemzetközi biztonsági
erõk.  

Csak emlékeztetõül: 2006 és 2009 között
több mint 13 ezer IED-támadás érte a koa-
líciós nemzetközi erõket Irakban. Egy ilyen
pokolgépes támadás áldozata lett 2004.
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június 17-én délelõtt az Al Hillahban tele-
pült Magyar Szállító Kontingens egyik víz-
szállító konvojának katonája. Afganisztán-
ban pedig a Magyar Honvédség két tûz-
szerésze esett áldozatul 2008-ban a rög-
tönzött robbanóeszközöknek.  

A Pentagon a hadszíntéri pokolgépes tá-
madások okozta veszteségek csökkenté-
se céljából 2006 februárjában létrehozta a
JIEDDO nevû szervezetet, amelynek útmu-
tatásai alapján készítették el a fejlesztõk-
gyártók a ma Afganisztánban már hatéko-
nyan alkalmazható MRAP (Mine-Resistant
Ambush-Protected, azaz Lesállás-védett
Akna-ellenálló) gépjármûveket.  

A hírszerzõ elemzõk szerint az iraki el-
lenállók IED-tapasztalatait a tálibok egyre
szélesebb körben alkalmazzák Afganisz-
tánban. Az elmúlt két év során az afganisz-
táni Hindukus-hegység hegyi átjáróin és a
Helmand tartományi sivatagi síkságon
gyakorlatilag folyamatos „szakmai harc”
dúlt az afganisztáni IED-bombakészítõk és
többek között a Pentagon IED-elleni tevé-
kenységében részt vevõ szakértõi között.

Kijelenthetõ: 
– a felkelõk-ellenállók, terroristák számá-

ra az IED-robbanóeszközök, pokolgé-
pek „okos, kényelmes, biztonságos”,
de válogatás nélkül ölõ fegyverek;

– a hadmûveletekben részt vevõ katonák
számára az IED robbanóeszközök, po-
kolgépek a láthatatlan veszélyt jelentik;

– azok véleményével értek egyet, akik a
robbanóeszközök elleni védekezésként
eddig alkalmazott különbözõ technikai
ellenlépésektõl és eljárásoktól nem vár-
nak csodát, hiszen itt mindig csak köve-
tõ, azaz kényszerhelyzetben lesz a vé-
dekezõ fél. Úgy ítélem meg, hogy a rob-
bantásos civil és katonai veszteségek
csökkenése csak azután várható, ami-
kor a NATO-vezetésû nemzetközi erõk
és az afgán központi és regionális kor-

mányzat teljes körû, valós rendszerszin-
tû fellépést tesz a rögtönzött robbanó-
eszközök ellen, azaz kiterjeszti az ellen-
tevékenységet a robbantások megren-
delõire, finanszírozóira, megtervezõire,
helyszínre szállítóira, telepítõire, aktivizá-
lóira, megfigyelõire-jelentõire egyaránt. 

Afganisztán, a háborúkkal 
terhelt jelen… És a jövõ?

Én 2002 telén jártam elõször Afganisztán-
ban, missziós szolgálati okból. Elsõ sze-
mélyes benyomásom nagyon szomorú
volt, pedig akkor még direkt módon csak
Kabult ismerhettük meg, de az ottani élet-
feltételek nyomorúsága, valamint például
az egészségügyi állapotokról szóló – a
nemzetközi parancsnokságon elhangzott –
jelentések alapján nem volt kétségem: Af-
ganisztánban súlyos a szegénység, az el-
maradottság, az írástudatlanság, kevés az
egészségügyi létesítmény, az afgán falvak
sivárak. Ugyanakkor már 2002-ben ismert
volt az a tény is – amit idén szenzációként
jelentettek be egyes hírcsatornák –, hogy
az országban megtalálható a Mengyele-
jev-táblázat szinte minden eleme, azaz a
kopár hegycsúcsok fantasztikus kincseket
rejtenek. 

Az ország földrajzi helyzete, tektonikus
és klimatikus viszonyai miatt gyakoriak a
természeti katasztrófák: az elmúlt tíz év so-
rán három súlyos (6.1; 7.2; 6.7 magnitúdó-
jú) földrengés érte az országot, ebbõl ket-
tõ a magyarok által az elmúlt években
megismert Baglán tartományt. A magas
hegyek völgyeiben a hóolvadásokat köve-
tõen rendszeresek az áradások és belvi-
zek. Az Afgán-medencében nagy kiterje-
désû porviharok alakulhatnak ki, súlyos
kárt téve a mezõgazdaságban, építmé-
nyekben, az élõvilágban. 
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Látható az is, hogy Afganisztán nemcsak
forrása, de áldozata is a globális méreteket
öltõ biztonságpolitikai problémáknak.
Amennyiben Afganisztán helyzete stabilizá-
lódik, az a térség helyzetét is javítja. Olyan
szomszédokkal, mint például Irán, avagy
Pakisztán, Kína, az afganisztáni stabilizáció
biztosítása nem egyszerû feladat. Csak a
nemzetközi közösség komplex részvételé-
vel, az afgán törzsi kultúra értékeinek (ilyen
például a pastunvali, az afgánok õsi szoká-

sait rögzítõ „hegyek íratlan kódexe”) elisme-
résével, mûködõképes Loja Dzsirgával
(„nemzetgyûléssel”), az „Afganisztán az af-
gánoké” alapelv figyelembevételével hozott
nemzetközi lépésekkel képzelhetõ el valós
stabilizáció az országban és a térségben.
Abban bízom, hogy a következõ két évti-
zedben az írástudatlanságból kinövõ ifjú af-
gán nemzedék már élhetõ életet tudhat
majd magáénak és a mesés Afganisztán-
nak is.                                                      
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