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Több szempontból is igen kellemetlen hó-
napnak bizonyult 2010 júniusa az afga-
nisztáni kérdés kapcsán. Washingtonban
Barack Obama elnök kénytelen volt me-
neszteni Stanley McCrystal tábornokot, az
afganisztáni amerikai és NATO-csapatok
fõparancsnokát, a tavaly meghirdetett új
Afganisztán-stratégia egyik kulcsfiguráját,
miután a négycsillagos tábornok egy, a
Rolling Stone magazinban megjelent írás-
ban a washingtoni vezetés több tagját is
(így James Jones nemzetbiztonsági ta-
nácsadót, Joe Biden alelnököt, Richard
Holbrooke afganisztáni és pakisztáni kü-
lönmegbízottat, Karl Eikenberry kabuli
nagykövetet) minõsíthetetlenül sértõ és le-
kezelõ szavakkal kritizálta. Az afganisztáni
misszióban a kelet-közép-európai térség-
bõl legnagyobb létszámú kontingenssel
részt vevõ Lengyelországban az elnökvá-
lasztási kampány alatt lényegében kon-
szenzus alakult ki arról, hogy Varsó az õszi
lisszaboni NATO-csúcson kezdeményezze
a szövetség afganisztáni stratégiájának fe-
lülvizsgálatát, s amennyiben ezt nem sike-
rül elérnie, az ország 2012-ben vonja ki

csapatait Afganisztánból. S végül nem me-
hetünk el szó nélkül amellett sem – sõt ta-
lán ezzel kellett volna kezdeni –, hogy
2010 júniusa az elmúlt kilenc év legvére-
sebb és legtragikusabb hónapjának bizo-
nyult a koalíciós erõk veszteségei szem-
pontjából (102 halálos áldozat).

Jóllehet, az új Afganisztán-stratégiát
megalapozó dokumentumok – Az intéz-
ményközi politikai csoport fehér könyve az
Egyesült Államok Afganisztán- és Pakisz-
tán-politikájáról (a továbbiakban: AfPak),
illetve a NATO Afghanistan Report 2009 cí-
mû dokumentuma – már tavaly márciusá-
ban ismertté váltak, a teljes 2009-es év az
afgán biztonsági helyzet javításának mód-
szereirõl folyó intenzív vitával telt el. Az
említett két dokumentumból világossá vált,
hogy az új amerikai adminisztráció kiemel-
kedõ szerepet szán Pakisztánnak és a
nem katonai válságkezelõ elemeknek (se-
gélyezés, jó kormányzás, tárgyalások, dip-
lomácia) a helyzet rendezésében. Rész-
ben ennek volt köszönhetõ, hogy a nem-
zetközi koalíció katonai tevékenységét az
augusztusi elnökválasztásoknak rendelte
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Tálas Péter

Csökkenõ afganisztáni esélyek

A Nemzet és Biztonság 2009. májusi számában megjelent „Az új Afga-
nisztán-stratégia esélyei” címû írás arra igyekezett felhívni a figyelmet,
hogy csak akkor kerülhetõ el a nemzetközi közösség afganisztáni ku-
darca, ha az Obama-adminisztráció és a NATO 2009 márciusában
megfogalmazott új Afganisztán-stratégiája képes lesz négy területen, a
biztonság, a segélyezés és fejlesztés, a kábítószerellenes politika és a
regionális hatalmi ellentétek problémáinak megoldásában viszonylag
gyors eredményeket elérni. Az alábbi tanulmány az említett probléma-
körök jelenlegi állapotát kísérli meg összevetni az egy évvel ezelõtti
helyzettel.
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alá, abban bízva, hogy egy nagyobb legi-
timitású kabuli központi hatalom erõsíteni
fogja a nemzetközi koalíciónak a stabilitás
megteremtése érdekében kifejtett katonai
és civil erõfeszítéseit. A 2009. augusztusi
elnökválasztás azonban végül nem növel-
te Hamid Karzai elnök hatalmának legitimi-
tását, sõt ellenkezõleg: a választási csalás
(mintegy egymillió szavazat) jelentõsen
csökkentette azt. Számos elemzõ szerint
az elnökválasztás kudarcának egyik leg-
fontosabb okát mégsem magában a csa-
lás tényében kell keresnünk, hanem sokkal
inkább az erõteljes külsõ beavatkozásban.
Külsõ nyomásra erõltették elõször az el-
nökválasztás második fordulóját, majd a
második forduló elhagyását. Folyamatos
külsõ beavatkozás kísérte Karzai kormány-
alakítását is, ami tartós kaotikus állapothoz
vezetett: ma a 25 fõs afgán kormányban
12 poszt továbbra is betöltetlen. 

A 2009-es év második felét az amerikai
és az ISAF-erõk új fõparancsnokának,
Stanley McCrystalnak augusztusban is-
mertté vált elõzetes parancsnoki értékelé-
sérõl, illetve az Obama-adminisztráció ez-
zel összefüggõ döntéseirõl folyó elõzetes
vita uralta. McCrystal ugyanis – ha alapve-
tõen nem is, de részleteiben – kissé más-
képp ítélte meg az afganisztáni helyzet
stabilitásának feltételeit, illetve az ehhez
szükséges idõt és eszközöket, mint a már-
ciusi dokumentumok, az amerikai politiku-
sok, illetve az afganisztáni szerepvállalá-
suk kapcsán egyre elutasítóbb hazai köz-
hangulattal szembesülõ NATO-szövetsé-
gesek. A politikusok között leginkább a
nemzetközi erõk létszámemelésének mér-
tékérõl (hogy 10–15 ezer vagy 80 ezer fõ
legyen-e) alakult ki komoly vita. Barack
Obama végül csak 2009. december 1-jén
hozott döntést a létszámemelésrõl, a
Stanley McCrystal által kért 40 ezer helyett
30 ezer fõben jelölve meg annak mérté-
két, egyúttal bejelentette azt is – meg-
nyugtatandó európai szövetségeseit
(akiktõl szintén kért további mintegy
tízezer katonát) –, hogy az Egyesült Álla-
mok 2011 közepétõl, fokozatosan átadva
az afgán biztonsági erõknek az országért
való felelõsséget, megkezdi csapatai ki-
vonását Afganisztánból.

Az afgán biztonsági helyzet javításának
módszereirõl folyó intenzív viták ellenére
abban egyetértés mutatkozott, hogy a nem-
zetközi koalíció legfontosabb feladatainak
egyike az afgán nemzeti hadsereg (ANA)
és az afgán nemzeti rendõrség (ANP) meg-
erõsítése. Ezek létszáma 2009-ben és 2010
elsõ öt hónapjában valóban jelentõsen nö-
vekedett. Az ANA létszáma a 2009. márciu-
si 82 780-ról 2009 decemberére 100 131-re,
2010 májusára pedig 119 400 fõre emelke-
dett (+30%). Az AfPak tervei szerint az
ANA létszámának 2010 végére 134 ezer
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Mivel az afgán elnökválasztás elsõ, 2009. au-
gusztus 20-i fordulójában elkövetett tömeges
csalások miatt az összes Karzai elnökre ér-
kezett szavazat egyharmadát érvénytelení-
tették, a választási bizottságnak második for-
dulót kellett kiírnia. Bár Karzai – aki az elsõ
fordulóban még a szavazatérvénytelenítés
mellett is megelõzte vetélytársát, Abdullah
Abdullahot – kezdetben nem akart beletö-
rõdni a második forduló megrendezésébe,
de a nemzetközi nyomás végül meggyõzte
errõl. November 1-jén azonban – egy héttel a
második forduló elõtt – Abdullah bejelentette:
mivel nem látja biztosítottnak, hogy a válasz-
tás második fordulója átlátható és tiszta vi-
szonyok között zajlik le, visszalép az elnökje-
löltségtõl. Jóllehet a választási bizottság elõ-
ször úgy foglalt állást, hogy az afgán alkot-
mány szerint a választásokat a visszalépés
ellenére le kell folytatni, ezt a véleményét –
ismét csak nemzetközi nyomásra (fõleg azok
részérõl, akiknek továbbra is Afganisztánban
kellett volna tartaniuk katonáikat a választá-
sok biztosítása érdekében) – november 2-án
megváltoztatta, és Hamid Karzait hirdette ki
a választások gyõztesének.
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fõre, 2011 végére pedig 171 800 fõre kel-
lene növekednie. Az ANP a 2009. márciusi
79 910-rõl 2009 decemberére 94 958-ra,
2010 májusára pedig 104 459 fõre emelke-
dett (+23,5%). Az AfPak tervei szerint 2011
végére az ANP-nek 134 ezer fõt kellene
számlálnia.

Meg kell jegyezni azonban, hogy szá-
mos elemzõ szerint e számok – mindkét
szervezet esetében – csupán papíron lé-
teznek. Jóllehet, az ANA egyes egységei
már részt vettek különbözõ mûveletekben,
köztük a 2010. februári Mustarak-mûvelet-
ben is, egységeinek többsége – elsõsor-
ban a parancsnoki szint és kiképzés hiá-
nyosságai miatt – továbbra is igen távol áll
attól, hogy önállóan vezessen és hajtson
végre komolyabb hadmûveletet. 

Egy szenátusi vizsgálatot követõen igen
kritikus szavakat fogalmazott meg az ANA-
val kapcsolatban 2010 júniusának végén
Carl Levin demokrata szenátor, az ameri-
kai szenátus fegyveres erõk bizottságának
elnöke, valamint Arnold Fields, az afgán
helyreállítás különleges vizsgálóbiztosa is.
Jelentésükben azt állítják, hogy Washing-
ton gyakran túlbecsüli az afgán hadsereg
és rendõrség képességét a harci feladatok
önálló ellátásával kapcsolatban, olyannyi-
ra, hogy Levin és Field megkérdõjelezik a
háború megnyerésére felállított amerikai
stratégiát, valamint az amerikai erõk kivo-
nására vonatkozó terv helyességét is. A
szakértõk szerint kritikájuk különösen jo-
gos az ANP-vel kapcsolatban: a rendõrök
képzése ugyanis továbbra is lassú, szét-
forgácsolt (túl sok szereplõ túl sok külön-
bözõ programmal vesz benne részt), és
alacsony színvonalú (mivel a jelentkezõk
80–85 százaléka analfabéta), most nem is
beszélve az alacsony fizetések miatti rend-
õrségen belüli korrupcióról és dezertálá-
sokról. Emellett az elmúlt két év során a
rendõrség objektumai és tagjai váltak a

tálib fegyveresek egyik leggyakrabban ki-
választott célpontjainak. Mindehhez hoz-
zátehetjük: talán nem véletlen, hogy érté-
kelésében McCrystal az elkövetkezendõ öt
év alatt az afgán biztonsági erõk csupán
két és félszeresére növelését tûzte ki célul
(tervei szerint az ANP 160 ezer, az ANA
pedig 240 ezer fõt számlált volna). 

Elméletileg és politikai szinten abban is
egyetértés mutatkozik a fõszereplõk kö-
zött, hogy az afganisztáni válság nem old-
ható meg katonai úton és katonai eszkö-
zökkel. Mivel az elmúlt években a legfonto-
sabb Afganisztánnal kapcsolatos nemzet-
közi fórumok (az ENSZ közgyûlése, a BT-
viták és -állásfoglalások, a NATO-csúcsta-
lálkozók, a párizsi, hágai és londoni Afga-
nisztán-konferenciák) rendre állást foglal-
tak e mellett, ennek hangsúlyozása az
AfPak-ban, illetve megjelenése a McCrys-
tal-i megközelítésben nem jelentett újdon-
ságot. Legfeljebb annyiban, hogy 2009-
ben az Egyesült Államok legfelsõbb politi-
kai és katonai vezetése is elkötelezõdni lát-
szott amellett, hogy az afgán válság komp-
lex és összehangolt (katonai, politikai, dip-
lomáciai, fejlesztési) megoldást igényel.
Ezt érezhetõen maga McCrystal is magáé-
vá tette, hiszen ajánlásában fontos kitétel-
ként szerepelt, hogy az afgán állam stabi-
lizálásának katonai aspektusát alá kell ren-
delni a civil lakosság védelmi követelmé-
nyének. Elvben ezt a célt szolgálta a légi
támadások korlátozása és a 2010. februá-
ri Mustarak-hadmûvelet is.

A 2010. januári londoni Afganisztán-
konferencia óta hivatalos politikává vált az
is, hogy a politikai válságkezelés kulcsele-
me a fegyveres ellenállókkal való tárgyalá-
sok kérdése. Mivel a kormányellenes moz-
galmak és csoportok katonailag nem szá-
molhatók fel, elkerülhetetlen a velük való
megegyezés, beleértve ebbe a hatalom
megosztását is. A nemzetközi koalíció
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nyomására májusra ezt formálisan a kabu-
li kormány is elfogadta, sõt aláírt egy erre
vonatkozó 36 oldalas Afghan Peace and
Reintegration Plan (APRP) címû dokumen-
tumot is, amely a tárgyalások általános fel-
tételéül a fegyverletételt, az alkotmány el-
fogadását és a terrorista kapcsolatok fel-
számolását szabja. A kabuli kormány e
dokumentum célkitûzései alapján rendez-
te meg 2010. június 2. és 4. között az el-
lenállókkal való megbékélést célzó – ko-
rábban már kétszer elhalasztott – „konzul-

tatív békedzsirgát". Az 1600 fõs rendezvé-
nyen – amely jóváhagyta az APRP-t – az
afgán parlament két házának képviselõi,
tartományi kormányzók és politikusok, fa-
lusi és járási, valamint törzsi vezetõk vet-
tek részt. Az APRP-ben szereplõ célkitû-
zések elvileg valóban kiindulópontját ké-
pezhetnék a megbékélésnek, a szakértõk
több szempontból is igen szkeptikusak a
tervvel kapcsolatban. Egyrészt azért, mert
a terv döntõen Washington és a nemzet-
közi koalíció Afganisztánra vonatkozó el-
képzeléseit tartalmazza (vagyis nem azok
a szereplõk dolgozták ki, akiknek meg kel-
lene egyezniük). Másrészt, mert az afgán
politikai vezetõknek az a kabuli kabinet
ajánlotta elfogadásra, amely maga sem
azonosul a terv minden céljával, s legfõ-
képp nincsenek eszközei és forrásai a terv
céljainak megvalósításához. Harmad-
részt, mert az APRP is magán viseli a
nemzetközi közösségnek azt az afganisz-
táni válságkezelést végigkísérõ stratégiai
tévedését, amely egy-két kulcsfontosságú
probléma megoldásának célul kitûzése
helyett prioritások átláthatatlan halmazát
fogalmazza meg. Végül, mert a „konzulta-
tív békedzsirgáról” éppen azok hiányoz-
tak, akikkel Kabulnak leginkább meg kel-
lene állapodnia. (Hiányoztak a tálibok leg-
befolyásosabb vezetõi; a Hezb-i Iszlámi
vezetõje; a kormányzattal szemben álló
dél- és kelet-afganisztáni törzsi vezetõk,
akiknek a területén az ellenállók támoga-
tottsága a legerõsebb; a hazarák és az
üzbégek legfontosabb vezetõi; sõt még
Karzai politikai ellenzéke is, akiknek
Abdullah Abdullah a vezéregyénisége.)

2006–2007-ben – más, kedvezõbb erõvi-
szonyok között – talán még sikerrel meg le-
hetett volna valósítani egy ilyen módon ki-
dolgozott és elõterjesztett ötletet, ma azon-
ban  – amikor Hamid Karzai kormánya és
a nemzetközi koalíció egyre inkább vesz-
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A 2010. február 13-án kezdõdött Mustarak-
hadmûvelet közvetlen célja a Kabultól 150 ki-
lométernyire délnyugatra fekvõ Helmand tar-
tomány Mardzsa városának és környékének
a kormányellenes lázadóktól való megtisztí-
tása. A város a tálib lázadók és a nyersópi-
um-kereskedelem egyik legjelentõsebb köz-
pontja. Az akcióban, amely 2002 óta az afga-
nisztáni nemzetközi koalíció legnagyobb
szabású mûvelete, hivatalos adatok szerint
mintegy 15 ezer katona vesz részt – legna-
gyobb számban amerikaiak (4000), afgánok
(2500) és britek (1200-4200), de kanadaiak,
dánok és észtek is. A Mustarak-hadmûvele-
tet az elemzõk egyben a Stanley McCrystal
által kidolgozott – s a késõbbiekben Kanda-
har tartományban is alkalmazni kívánt – új af-
ganisztáni stratégia fõpróbájának is tekintik.
Ennek értelmében a terület feletti katonai el-
lenõrzés megszerzését és a lázadóktól való
megtisztítását követõen a nemzetközi koalí-
ció – a helyi vezetõk és helyi lakosság támo-
gatásának megnyerése („winning the hearts
and minds”) érdekében – gyors ütemben se-
gélyt juttat el a városba és környékére, hely-
reállítja a közszolgáltatásokat annak érdeké-
ben, hogy megakadályozza a lázadók visz-
szaszivárgását. Az akció sikerességével
kapcsolatban számos elemzés kétségeket
fogalmazott meg. (Lásd errõl: Operation
Moshtarak: Lesson Learned. Refugees from
Marjah, in Lashkar Gah. ICOS, 2010. márci-
us. http://www.icosgroup.net/documents/
operation_moshtarak.pdf.) Bár az Egyesült
Államok és a NATO hivatalosan sikeresnek
tekinti a Mustarak-hadmûveletet, a hasonló
kandahari akció végrehajtását egyelõre elha-
lasztotta.
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tésre, a kormányellenes erõk pedig gyõze-
lemre állnak – aligha. 

A biztonsági helyzet

Az elemzések és értékelések egyöntetûen
azt állapítják meg, s ezt bizonyítják a sta-
tisztikai adatok is, hogy 2009-ben és 2010
elsõ félévében látványosan és egyértelmû-
en romlott az afganisztáni biztonsági hely-
zet. 

2009-ben minden korábbinál nagyobb
(521 fõ) volt a koalíciós erõk halálos áldo-
zatainak száma (2005 – 131, 2006 – 191,
2007 – 232, 2008 – 294 fõ), 2010 januárja
és júniusa között pedig 323 fõnyi vesztesé-
get szenvedtek el, vagyis az áldozatok
száma több mint a duplájára nõtt 2009 ha-
sonló idõszakához képest (157 fõ). Még
szembetûnõbb, hogy míg 2009 januárja és
áprilisa között az amerikai sebesültek szá-
ma 181 fõ volt, számuk 2010 hasonló idõ-
szakában ennek több mint ötszörösére
nõtt (960 fõ). 2001. október 7. és 2010. jú-
nius 10. között összesen 6231 amerikai ka-
tona sebesült meg Afganisztánban. 2009-
ben ennél némileg kedvezõbben alakult a
civil afgán halálos áldozatok száma, amely
a 2007-es 1523-ról 2008-ban 2118-ra nõtt,
de 2009-ben – a támadások számának je-
lentõs mértékû emelkedése ellenére is –
„csupán” 2259 fõre emelkedett.

Az afgán kormány és a nemzetközi koalí-
ciós erõk elleni támadások száma 2008-
hoz képest már 2009-ben is jelentõsen,
mintegy 60–65 százalékkal emelkedett.
A 2009-es incidensek között a legnagyobb
számban a gránátvetõkkel, RPG-kel és
más kézifegyverekkel lesbõl elkövetett tá-
madások szerepeltek, de a legtöbb halálos
áldozatot 2008-ban és 2009-ben is az imp-
rovizált robbanószerkezetekkel (IED) elkö-
vetett akciók követelték (58, illetve 61 szá-

zalék). Az ilyen akciók száma – a Brookings
Intézet Afghanistan Index összeállításának
adatai szerint – 2008 elsõ öt hónapjához
képest 2009 hasonló idõszakában 81%-kal
növekedett (689-rõl 1245-re), jóllehet a si-
keres IED-támadások számának növeke-
dése csak 57 százalékos volt (348-ról 545-
re). E támadások 49–51 százalékát az or-
szág keleti, további 38%-kát pedig a déli
területein követték el az említett idõszak-
ban mindkét évben. Az afganisztáni IED-
támadások, illetve áldozataik (halott és se-
besült) teljes száma az alábbiak szerint
alakult: 2007-ben 2718 incidens (2293 ál-
dozattal), 2008-ban 4168 (3308), 2009-ben
pedig 7228 (6036). Ha nem is kiugró mér-
tékben, de 2008-hoz képest 2009-ben nö-
vekedett az aknavetõkkel és rakétákkal el-
követett támadások száma is.

Ami a 2010-ben elkövetett támadásokat
illeti, Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár – a NATO
és az Egyesült Államok adatai alapján – jú-
nius 23-án ismertette a Biztonsági Tanács-
csal az Afganisztán biztonsági helyzetére
vonatkozó legfrissebb negyedéves jelen-
tését. Miként az több szakértõi elemzés
alapján várható volt, az adatok ismét rosz-
szabbnak bizonyultak, mint a 2009-es év
azonos idõszakában. A fõtitkári jelentés
szerint Afganisztánban egy héten átlago-
san három detonáció történik, többségé-
ben a déli területeken. Az improvizált rob-
banószerkezetekkel elkövetett robbantá-
sok száma 94, az öngyilkos merényletek
száma pedig 45 százalékkal emelkedett
2009 elsõ negyedévéhez viszonyítva.
A korábbi idõszakhoz képest megkétsze-
rezõdött az összetettebb, jobban megter-
vezett robbantások száma, ami a fõtitkár
szerint a kormányellenes erõk képessége-
inek fejlõdését jelzi. Ban Ki Mun arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy emelkedett a hiva-
talos személyek ellen elkövetett támadá-
sok száma és sikeressége is. A növekvõ
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afganisztáni erõszakban továbbra is a civil
áldozatok száma a legmagasabb, melye-
kért – a fõtitkári jelentés szerint – az esetek
70 százalékában a tálibokat terheli a fele-
lõsség.

Az afgán kormány és a koalíciós erõk el-
leni felkelõ csoportok komoly forrásokkal
és eszközökkel rendelkeznek akcióik kivi-
telezéséhez. A kis- és kézifegyverek, illet-
ve az ezekhez szükséges lõszerek köny-
nyen beszerezhetõk az országban, miként
elérhetõk az improvizált robbanószerkeze-
tekhez és a házilag elkészíthetõ robbanó-
anyagokhoz szükséges alapanyagok is.
Az ezek elkészítéséhez és az akciók vég-
rehajtásához szükséges pénzügyi forráso-
kat vagy külföldrõl (iszlám országokból),
vagy az országon belülrõl (az ópiumkeres-
kedelem megadóztatásából) teremtik elõ a
felkelõcsoportok. A kilencedik éve folyó
háborútól, a szegénységtõl és a kilátásta-
lanságtól, a törzsi megosztottságtól és a
kormányzat mûködésképtelenségétõl
frusztrált lakosság körében egyre népsze-
rûbbek a helyi fegyveres csoportok.

2009 májusától 2010 júniusáig az Afga-
nisztánban – az Enduring Freedom és az
ISAF keretében – szolgáló amerikai kato-
nák létszáma 44,5 százalékkal (52 100-ról
94 000 fõre), az ISAF nemzetközi erõinek
létszáma pedig 21,4 százalékkal (32 280-ról
41 070 fõre) nõtt. Ha mindezekhez hozzá-
számítjuk az Obama elnök által 2009 de-
cemberében megajánlott 30 ezres kontin-
gens még hátralévõ egységeit, illetve az
ISAF-ban részt vevõ egyéb nemzetek fel-
ajánlásait, 2010 augusztusára az Enduring
Freedom és az ISAF alárendeltségébe tar-
tozó amerikai katonák száma elérheti a
100 ezret, az ISAF nemzetközi ereje pedig
a 48–49 ezret. 

A kérdés persze az, hogy ez a létszám-
növekedés elég lesz-e a kormányellenes
erõk térnyerésének megakadályozására.

2009-ben ugyanis e tekintetben is romlott
a helyzet. A jelek szerint tovább bõvültek
az országnak azok a területrészei, melye-
ken állandónak tekinthetõ a Pakisztánból
rendszeres utánpótlással rendelkezõ, ön-
magukat újjászervezõ kormányellenes
erõk katonai jelenléte. Az új Afganisztán-
stratégia esélyei címû írásban már idéztük
az ICOS nemzetközi válságelemzõ köz-
pontnak azokat az elemzéseit, melyek sze-
rint 2007 novemberében Afganisztán terü-
letének 54, 2008 novemberében viszont
már 72 százalékát lehetett ilyennek tekinte-
ni. Ezzel párhuzamosan nem csupán a
központi kormányzat által egyértelmûen
uralt területek nagysága szûkült le (a 2007.
novemberi nyolcról 2008 novemberére hét
százalékra), de azok a területek is (38-ról
21 százalékra), ahol a kormányellenes
erõk katonai jelenléte gyenge. 

Az ICOS 2009 szeptemberében közzé-
tett újabb térképe szerint a kormányelle-
nes erõk állandó jelenléte 2009 nyarára
már az ország területének 80 százalékára
terjedt ki, miközben azon területek aránya,
melyeket egyértelmûen a központi kor-
mányzat ural, illetve ahol csupán a kor-
mányellenes erõk gyenge és idõszakos je-
lenlétével kell számolni, három, illetve 17
százalékra csökkent. Bár a washingtoni
kormányzat és a brüsszeli NATO-központ
többször is kritizálta az ICOS említett elem-
zéseit, a helyzet romlását az ENSZ és az
afgán belügyminisztérium egy 2009 áprili-
sában készített és a sajtóhoz kikerült térké-
pe, illetve a NATO egy 2009. december
végén készült és a sajtó által szintén meg-
szerzett power point prezentációja is bizo-
nyítni látszik. Ez utóbbiban Michael Flynn
dandártábornok az ISAF hírszerzési (CJ2)
igazgatója nem kevesebbet állít, mint azt,
hogy a tálibok 2009-ben a 34 afgán tarto-
mányból 33-ban már „árnyékkormányzó-
val” is rendelkeznek (2005-ben a tartomá-
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nyi árnyékkormányzók száma 11, 2006-
ban 20, 2007-ben 28, 2008-ban 31 volt).

Ez utóbbival kapcsolatban fontos azon-
ban megjegyeznünk, hogy Flynn – power
point prezentációjának diáiból ítélve – elõ-
adásában meglehetõsen differenciált ké-
pet adott az afgán központi kormány és
nemzetközi koalícióval szemben álló felke-
lõkrõl, a tálibok mellett további kilenc fegy-
veres mozgalom, illetve csoport tevékeny-
ségi területét is meghatározva. Vagyis a
nemzetközi koalíciónak és az ISAF vezeté-
sének meglehetõsen differenciált képe van
a felkelõkrõl, ami elsõsorban a velük szem-
ben követendõ politika kialakítása szem-
pontjából kulcsfontosságú.  

A segélypolitika

Az elmúlt kilenc év során az Afganisztán-
konferenciákon, mûhelyvitákon és az or-
szággal foglalkozó elemzésekben szinte
közhelyszerûvé vált az az állítás, hogy az
afganisztáni válság gyökere a szegénység
és elmaradottság. Afganisztán a humán
fejlettségi index alapján összeállított rang-
sorban a világ 182 országa között a 181.
helyet foglalja el. Az egy fõre jutó afgán
GDP vásárlóerõ-paritáson (PPP) számolva
935 dollár, vagyis alig haladja meg a napi
két és fél dollár/fõt. A csecsemõhalandó-
ság 1000 élve születésre 151,9 (2009), a
harmadik legmagasabb a világon, a lakos-
ság várható élettartama pedig csupán 44
év. Az írástudatlanok aránya a 15 év feletti
népesség körében 71,9% (a nõk és a no-
mád életmódot folytatók körében ennél is
magasabb). A városi lakosságnak csupán
35, a vidékinek 19%-a jut jó minõségû ivó-
vízhez, a lakosság 70%-ának élelmiszerel-
látása bizonytalan. Az általános iskoláskorú
gyerekek 30%-a családfenntartó. Az afgán
gazdaság 90%-ban külföldi támogatások-

tól függ. Alapvetõen ez az elmaradottság a
táptalaja az évtizedes békétlenségnek, az
állam és a jogrend mûködésképtelenségé-
nek, a bûnözésnek, a narkógazdaságnak
és a szélsõséges eszmék terjedésének. Az
ország 2005–2006-ban a 10–11., 2007 és
2010 között a 6–7. helyet foglalja el a mûkö-
désképtelen államok rangsorában, vagyis a
helyzet e tekintetben tartósan kritikus.

Az ma már az afgán válság kezelésében
részt vevõ valamennyi szereplõ számára is
világos, hogy a válság rendezésének, a sta-
bilizációnak, a felelõsség átadásának és a
külföldi erõk kivonásának az afgán állam
önfenntartó fejlõdéséhez vezetõ folyamat
megindításához szükséges afgán képessé-
gek megteremtése a kulcsfeltétele. Az úgy-
nevezett tartományi újjáépítési csoportok
(PRT) koncepciójának megszületése óta az
is elfogadott, hogy ennek útja csakis a fej-
lesztés lehet, ennek azonban több dolog is
korlátot szab. Jóllehet elsõ helyen szinte
minden politikus a biztonsági feltételek hiá-
nyát említi, a nemzetközi segélyezési és fej-
lesztési tevékenység legnagyobb problé-
mája valójában továbbra is az, hogy a se-
gélyezés nem eléggé hatékony.

Mindenekelõtt látnunk kell, hogy a nem-
zetközi Afganisztán-konferenciákon 2001
óta felajánlott 62 milliárd dollárból napjain-
kig ténylegesen csupán 38 milliárd érkezett
meg az országba. Ennek több mint a felét
azonban a biztonsági helyzet javítására
(többek között az ANA és az ANP felszere-
lésére és kiképzésére) fordította a nemzet-
közi közösség, s csupán a segélyek 32%-a
jutott humanitárius és fejlesztési célokra. Az
afgán képességek hiányában azonban
még ez a 9,6 milliárd sem került teljes egé-
szében az afgán rászorultakhoz. A segélye-
zésben és a fejlesztésben nem érvényesült
az ENSZ afganisztáni segítségnyújtási
missziójának (UNAMA) koordináló szerepe
sem. Az elmúlt nyolc évben az Afganisztánba
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érkezõ 38 milliárd dollárnyi külföldi segélybõl
mindössze hat-nyolc milliárd dollár áramlott
keresztül az afgán állami költségvetésen.

Az afganisztáni nemzetközi segélyezés
hatékonyságát jelentõsen rontja a segélye-
zési és fejlesztési erõforrások szétforgácso-
lódása is. A PRT-k felállítása óta például két-
milliárd dollárt fordítottak 22 ezer PRT-
projektre, ezek 80%-a azonban 100 ezer dol-
lár alatti értékû volt. A biztonsági helyzet sta-
bilizálását a fejlesztési tevékenységgel ösz-
szekapcsoló PRT-tevékenység ráadásul
csak néhány tartományra fókuszál (Afganisz-
tánban 34 tartomány van, és jelenleg 28 PRT
mûködik), most nem is beszélve a PRT-ket
fenntartó nemzetek anyagi lehetõségei kö-
zötti jelentõs különbségekrõl: tevékenységük
többnyire rövid távú szemléletû, a donor-
országok hazai közvéleményének elvárásai
határozzák meg, s ami talán ennél is fonto-
sabb, nem építi, hanem csupán pótolja az af-
gán képességeket. (Például helyi afgán or-
vosok hiányában a PRT-k által felépített ren-
delõk csak addig képesek mûködni, amíg a
tartományi újjáépítési csoport – vagy széle-
sebb értelemben a nemzetközi koalíció – biz-
tosítani tudja azok személyzetét.) Az „építés”
helyett a „pótlás” gyakorlata ráadásul nem
egyszer komoly feszültségeket is gerjeszt az
afgán és a külföldi vezetés között. A tekinté-
lyére büszke és azt megtartani igyekvõ helyi
afgán hatalom ugyanis sokszor érzékeli úgy –
más kérdés, hogy jogosan vagy sem –, hogy
a forrásokkal és eszközökkel rendelkezõ tar-
tományi újjáépítési csoportok vezetése egy-
fajta beavatkozó „kvázikormányként” tevé-
kenykedik. Ez pedig elidegenítheti még a
mérsékelt helyi vezetõket is a nemzetközi ko-
alíció képviselõitõl. Mindezek miatt egyre ko-
molyabb kritikák érik a PRT-koncepciót, sõt
egyes elemzõk már a NATO-n belül is egye-
nesen a koncepció kudarcáról beszélnek.
Persze ezzel kapcsolatban látnunk kell azt is,
hogy a PRT-k vezetése a gyakorlatban egy-

általán nincs könnyû helyzetben. Addig
ugyanis nincs nagy gond, amíg a vita arról
folyik a helyi afgán vezetõk és a PRT-k veze-
tése között, hogy egy szélturbinával felsze-
relt generátort az iskola vagy az orvosi ren-
delõ közelébe építsenek-e fel. A gondok ak-
kor kezdõdnek – miként azt láthattuk például
Cseke Eszter és S. Takács András On the
Spot – A helyszín: Afganisztán címû doku-
mentumfilmjében –, amikor egy helyi kor-
mányzó a donorországok adófizetõinek pén-
zébõl a generátor helyett inkább mecsetet
szeretne a fõtérre vagy légkondicionálót a
saját irodájába. Vagy akkor, amikor a PRT
biztonságát szavatoló információkért a kor-
mányellenes erõkkel kapcsolatot tartó helyi
vezetés pénzt követel… 

Természetesen csökkenti a segélyezés
hatékonyságát az afgán társadalom kor-
ruptságának közismerten magas mértéke:
az ENSZ Kábítószer- és Bûnmegelõzési
Hivatalának (UNODC) egy 2010 januárjá-
ban megjelent tanulmányában (Corruption
in Afghanistan. Bribery as reported by the
victims) azt olvashatjuk, hogy állítása sze-
rint minden második afgán kenõpénzt fi-
zetett a hatóság képviselõjének hivatalos
ügyei intézésekor. Az egy fõre esõ korrup-
cióra fordított pénz átlagos évi összegét
160 dollárra becsüli a tanulmány – egy
olyan országban, ahol, mint említettük, az
egy fõre esõ GDP (PPP) alig haladja meg
napi két és fél dollár/fõt. A városi lakosság
körében a korrupció mértéke a kisváro-
sokban (66%) és a közepes nagyságú vá-
rosokban (55%) a legnagyobb mértékû, a
nagyvárosokban valamivel alacsonyabb
(33%). Az afgánok leggyakrabban az ügy-
intézés felgyorsítása, befejezése, az eljá-
rási költségek csökkentése, a bírságok
megfizetésének elkerülése, a kedvezõbb
eljárás, illetve az ügyeik intézésével ösz-
szefüggõ információkért fizetnek a leg-
gyakrabban kenõpénzt, illetve adnak élel-
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met, ruhát, értéktárgyakat, terményt vagy
állatot. A legtöbben arról számoltak be a
tanulmány készítõinek, hogy az esetek
többségben (46–50%-ban) a kenõpénz fi-
zetésére vagy a megvesztegetésre ma-
guk a hivatalnokok szólították fel õket
vagy közvetetten utaltak arra (25–27%).
Legtöbben és leggyakrabban a rendõrök-
nek, a helyi hivatalnokoknak, a bíróknak
és ügyészeknek, az orvosoknak, a kor-
mányzóság tagjainak, az ápolónõknek, a
földhivatal és az adóhivatal tisztviselõinek,
a vámtisztviselõknek és a kormány tagjai-
nak fizetnek kenõpénzt. A legmagasabb
összeget a vámtisztviselõk (420 dollár), a
kormány tagjai (300), a bírók (240) és
ügyészek (230), a földhivatal (190) és az
adóhivatal (150) tisztviselõi, a helyi hiva-
talnokok (150), illetve a rendõrök (130)
kapják. Miután a tanulmány szerzõi szerint
az afgán GDP mintegy negyedét emésztik
fel a korrupcióra fordított összegek, aligha
lehetnek illúzióink, hogy ez ne vonatkozna
fokozottan a külföldi segélyezési és fej-
lesztési forrásokra. Különösen egy olyan
helyzetben, amikor – a The Wall Street Jo-
urnal nyomán – a nemzetközi sajtó éppen
arról számol be, hogy az amerikai hatósá-
gok gyanúja szerint az afgán felsõ vezetés
tagjai valószínûleg több milliárd dollárt
sikkasztottak el nemzetközi segélyössze-
gekbõl az utóbbi három évben, és a pénzt
biztonságos külföldi helyekre juttatták.

Az UNODC-tanulmány szerint a korrupció
– amellett, hogy igen komoly anyagi terhet
jelent a lakosságnak – az állammal szembe-
ni bizalmatlanság és a társadalmi-politikai
frusztráció egyik leglényegesebb forrása Af-
ganisztánban, olyan jelenség, amelyet az af-
gán lakosság még a biztonsági helyzet rom-
lásánál is súlyosabb problémának tekint. 

A nemzetközi segélyezés és a stabilizáci-
óra irányuló törekvések – a fentebb említett
problémák ellenére – számos eredményt is

hoztak. Minden ellentmondásosságuk elle-
nére fejlõdtek az ország demokratikus in-
tézményei. A droggazdaságon kívüli gaz-
daság az elmúlt években évi 10% feletti nö-
vekedést mutatott, a GDP megkétszerezõ-
dött. Fejlõdött az infrastruktúra: ma hatmillió
gyerek jár iskolába (köztük lányok is, ami a
tálib rendszerben elképzelhetetlen volt), s
ez igen komoly eredmény ott, ahol a lakos-
ság több mint fele 18 év alatti. Napjainkban
az afgánok több mint 80%-a (egy-két órás
gyaloglással ugyan, de) hozzájuthat az
alapvetõ egészségügyi ellátáshoz. Az af-
gán társadalmi és politikai problémák jelen-
tõs része (így a korrupció, a jogállamiság hi-
ánya, az emberi jogok terén mutatkozó el-
maradás) kulturális gyökerû, s ezek – mint
tudjuk – nem oldhatók meg egy-két év alatt.

Egyelõre inkább szkeptikus a nemzetközi
közvélemény abban is, hogy a nemrég be-
jelentett, újonnan felfedezett ásványikincs-
vagyonnak valóban olyan kedvezõ hatása
lehet-e az afgán válság kimenetelére, mint
azt a politika sugallja. Egyrészt, mert ezek
gazdaságos kitermelésének beindításához
a tapasztalatok szerint még békés viszo-
nyok között is 15–20 év szükséges, más-
részt, mert az ásványikincs-vagyon feletti
rendelkezés nem csupán a jelenlegi kor-
mányzat és ellenfelei, de az afganisztáni tör-
zsek és hadurak közötti harcot is elmélyíthe-
ti. Végül harmadrészt azért, mert az ásványi-
kincs-vagyonért való küzdelembe gazdasá-
gi érdekeik mentén az eddigieknél könnyeb-
ben bevonhatók lehetnek a környezõ nagy-
hatalmak valamely harcoló fél mellett.  

A kábítószerellenes politika

Pusztán a termelési adatokat tekintve a
2009–2010-es évet akár sikeresnek is ne-
vezhetnénk a nemzetközi közösség afga-
nisztáni kábítószerpolitikája szempontjá-
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ból. Még inkább így tûnhet ez, ha hozzá-
tesszük, hogy a tavaly márciusi Afganisz-
tán-stratégia eredetileg folytatni kívánta az
afganisztáni ópiummák-ültetvények felszá-
molását, s a kérdésben csak 2009 nyárele-
jén vizsgálta felül az új washingtoni kor-
mányzat a korábbi gyakorlatot. A 2007-es
8200 tonnáról ugyanis 2008-ban 7700 ton-
nára, 2009-ben pedig 6900 tonnára csök-
kent a termelés, s a 2010-es esztendõben
az elõrejelzések szerint további drasztikus
visszaesés várható. Ha azonban köze-
lebbrõl is megvizsgáljuk a kérdést, az af-
ganisztáni drogpolitika eredményei már
korántsem olyan fényesek.

Mindenekelõtt tudnunk kell, hogy az el-
múlt két évben az egész világon csökkent
az ópiumtermelés volumene, tekintettel ar-
ra, hogy mintegy 23%-kal lett kisebb – el-
sõsorban egyébként az Afganisztánon kí-
vüli – ópiummák-termõterület. Fontos lát-
nunk azt is, hogy az ópium világpiacán
már több éve erõs túlkínálat tapasztalható,
részben a magas termelési volumen, rész-
ben pedig a nagy felhalmozódó raktár-
készletek miatt. (Az UNODC adatai szerint
csak Afganisztánban mintegy 12 000 ton-
na – vagyis közel kétévi termelésmennyi-
ség – van raktáron.) A túltermelés mértékét
igen jól jelzi, hogy az ópium fogyasztói ára
a világpiacon az elmúlt években a nominá-
lisan viszonylag nagy termelés-visszaesés
ellenére is folyamatosan csökkent, illetve
2009-ben és 2010 elsõ felében tartósan
alacsony szinten „állt be”. A túltermelés-
nek köszönhetõ az is, hogy 2004 végétõl
2009 végéig, ingadozásokkal ugyan, de
jelentõsen – 200 dollárról 60 dollárra –
csökkent a szárazópium kilogrammonkén-
ti felvásárlási ára (az úgynevezett farm-
gate price). Emellett nyilvánvaló, hogy a
termelés tartós magasan tartásának a rak-
tározási kapacitások végessége is korláto-
kat szab. Végül – ami a 2010-es termelést

illeti – nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy ez év tavaszán egy eddig ismeretlen
pusztító parazita támadta meg az afgán
mákültetvényeket (mintegy 50%-át érintet-
te az ültevényeknek), aminek következté-
ben a szakértõk szerint a várható termés
akár egynegyedével is visszaeshet (a
mákpusztulás 2009-hez képest mintegy
50%-kal megemelte a friss ópium árát). Ez
azt jelentheti, hogy az ország részesedése
a világ ópiumtermelésében 2007 óta elõ-
ször 2010-ben csökkenhet 90% alá.

Miközben az ópiummák-ültetvények tö-
meges megbetegedése és pusztulása a
kábítószerellenes politika szempontjából
kedvezõnek tekinthetõ folyamat, politikai és
társadalompolitikai szempontból már jóval
ellentmondásosabb eredményekkel járhat,
s nem csupán azért, mert a termeléskiesés
igen érzékenyen érintheti az ópiummák ter-
mesztésébõl élõ afgán családokat. A kor-
mányellenes erõk (a leginkább érintett terü-
leteken fõként a tálibok) a helyi lakosságnak
az ültetvények pusztulása miatti elégedet-
lenségét a nemzetközi koalíció ellen igyek-
szik fordítani, mondván, hogy a pusztulás a
nemzetközi erõk légi permetezésének ered-
ménye, amely nem csupán a mákültetvé-
nyeket pusztítja el, hanem a gyümölcsösö-
ket is, megbetegíti az állatokat és a kisgyer-
mekeket is. S bár a kormányellenes erõk
vádjai ellen az ENSZ és a NATO is tiltako-
zott, az elkeseredett helyi lakosság fogéko-
nyabb a tálibok érveire. Annál is inkább,
mert az UNODC korábban már valóban fi-
nanszírozott olyan kísérleti programot, ame-
lyek a kábítószer-alapanyagul szolgáló nö-
vények (például kokabokrok, ópiummák,
vadkender) gombák általi elpusztítása tech-
nológiájának kidolgozását célozta. 

Számos elemzõ szerint az sem elsõsor-
ban a nemzetközi koalíció afganisztáni
kábítószerellenes politikájának az eredmé-
nye, hogy Afganisztánban sok szempontból
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átrendezõdött a kábítószer-termelés területi
eloszlása: 2009-ben ugyanis négy tarto-
mány – Helmand (58%), Kandahar (16%),
Farah (10%) és Uruzgan (7%) – adta az or-
szág ópiumtermelésének 91%-át. A terme-
lés területi átrendezõdése következtében
napjainkban Afganisztán 34 tartományából
17 lényegében mákmentes. Ez azonban
nem elsõsorban az ültevények felszámolá-
sának az eredménye, az ópiummák termõ-
területe ugyanis 2004 és 2009 között csu-
pán 8000 ezer hektárral, alig több mint 6%-
kal csökkent, 2010-ben pedig a 2009. évivel
azonos nagyságú maradt (122 ezer hektár). 

Az Obama-adminisztráció 2009 májusá-
ban vizsgálta felül az amerikai kábítószer-
ellenes politikát. Ennek keretében egyrészt
felfüggesztette az afganisztáni ültevények
felszámolását, s inkább a feldolgozó labo-
ratóriumok és raktárak megsemmisítésé-
vel, valamint a kábítószer-kereskedelem
elleni fellépéssel próbálja meg visszaszorí-
tani az afgán droggazdaságot. (A korábbi
idõszakhoz hasonlóan az ISAF erõi és a
PRT-k ebben sem vesznek részt közvetle-
nül – legfeljebb információszerzéssel, illet-
ve átadással –, a laboratóriumok, raktárak
és az ópiumkereskedelem elleni fellépés
ugyanis továbbra is az afgán erõk felada-
ta.) Másrészt erõteljesen eltávolodott elõd-
jének attól a gyakorlatától is, amely minde-
nekelõtt más haszonnövények afganisztá-
ni termelésének finanszírozásával kívánta
csökkenteni az ópiumtermelést (ezt ugyan
nem szüntette meg teljesen, de jelentõsen
csökkentette az erre fordítható forrásokat).
Végül harmadszor: célul tûzte az Egyesült
Államokon belüli drogkereslet csökkenté-
sét, s erre a korábbi adminisztrációnál na-
gyobb forrásokat biztosított. Ezek a lépé-
sek alapvetõ szemléleti változást jelente-
nek ahhoz a korábbihoz képest, amely
nem a kereslet, hanem a kínálat oldaláról
közelítette meg a kábítószer-kérdést. Meg-

ítélésünk szerint ez még akkor is jelentõs
elõrelépés, ha Obama új drogpolitikáját –
ezen belül az afganisztáni kábítószerelle-
nes politikát is – lényegében meghirdetése
óta állandó kritikák érik. 

Washingtont és az afganisztáni nemzetkö-
zi koalíciót rendszeresen bírálja az ENSZ
Kábítószer- és Bûnmegelõzési Hivatala,
mondván, hogy nem eléggé elkötelezettek
az afganisztáni kábítószer-termelés elleni
fellépésben. Ennek bizonyítására az
UNODC tisztviselõi és szakértõi gyakran hi-
vatkoznak arra, hogy Afganisztán az elmúlt
kilenc év során nem csupán az ópiumterme-
lésben lett világelsõ, de az ugyancsak tiltott
cannabisgyanta (hasis) elõállításában is. Az
UNODC szakértõi azt is a szemükre vetik,
hogy bár ma már azt Washington, a NATO
és az ISAF vezetése is elismeri, hogy a kor-
rupció Afganisztánban még a biztonsági
helyzet romlásánál is súlyosabb probléma
(így tekint rá maga az afgán társadalom is!),
mégsem hajlandóak határozottabban fellép-
ni ennek egyik legfõbb oka, a virágzó drog-
gazdaság ellen. Az ENSZ tisztviselõi és
szakértõi mellett az utóbbi idõben Oroszor-
szág is igen kritikus a nemzetközi koalíció és
az Egyesült Államok afganisztáni drogpoliti-
kájával szemben. Legutóbb orosz kormány-
zati tisztviselõk jelentették ki, hogy szerintük
kudarcot vallott Amerika és a NATO afga-
nisztáni kábítószerellenes politikája, mert az
országból szinte szabadon áramlik ki az a
hatalmas mennyiségû heroin, amelybõl
évente mintegy 30 ezer orosz fiatal adagolja
túl magát. De bírálja az afganisztáni kábító-
szerellenes gyakorlatot Irán is, amelynek
szintén igen komoly problémát jelent az Af-
ganisztánból beáramló kábítószer és a nö-
vekvõ iráni kábítószer-fogyasztás. 

Obama döntését kritizálják azok is, akik
szerint a drogpolitikában bekövetkezett
váltás komoly bevételi forrásokhoz juttatja a
kormányellenes felkelõket, hiszen az ópi-
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umtermelés és a kábítószer-kereskedelem
elsõsorban nekik hajt egyre nagyobb hasz-
not (évente 140–200 millió dollárt). A nem-
zetközi és az afgán NGO-k szerint pedig az
ópiumtermeléssel szembeni fellépés gyen-
gülésének tragikus hatása van az afgán tár-
sadalomra: közel egymillió a drogfüggõ (az
aktív lakosság nyolc százaléka), s ezen be-
lül igen magas az ópiumtermék-fogyasztók
száma (az ENSZ adatai szerint az aktív la-
kosság hozzávetõlegesen 1,7 százaléka).

Az ópiummák-ültetvények felszámolásá-
nak vagy fel nem számolásának dilemmá-
ja persze nem új keletû, már a kezdetektõl
rányomta bélyegét a nemzetközi közösség
afganisztáni kábítószerellenes politikájára.
A nemzetközi fegyveres erõk távolról sem
viseltettek osztatlan lelkesedéssel a koráb-
bi washingtoni adminisztráció „afganisztá-
ni drogellenes háborújának” verbális meg-
hirdetése iránt. Bár az ópiumtermelés az
afgán misszió kezdetétõl központi témája
volt az európai és amerikai sajtónak, az el-
lene folytatott küzdelmet nem tekintették
prioritásnak sem a katonák, sem a politiku-
sok. A katonai misszió mandátuma eleve
nem tartalmazta a kábítószer-termelõk és -
csempészek elleni közvetlen fellépést. Va-
gyis Barack Obama döntése felfogható a
tényleges gyakorlathoz való egyszerû al-
kalmazkodásként is. 

A „regional ownership” kérdése

Az ENSZ Kábítószer- és Bûnmegelõzési Hi-
vatalának 2010-es jelentése arra is felhívja a
figyelmet, hogy az Afganisztánban termelt
kábítószer legjelentõsebb felvevõpiacának
és legnagyobb fogyasztóinak az Afganisz-
tánnal szomszédos országok számítanak
(Pakisztán, a volt szovjet tagköztársaságok,
Irán, Oroszország stb.). Miközben ez ko-
moly belsõ problémát jelent az említett or-

szágok számára, paradox módon kedvezõ-
en hathat az afganisztáni válság megoldá-
sára. A kábítószer-probléma lehet ugyanis
az egyik olyan közös politikai nevezõ, amely
összefogásra ösztönözheti azokat az orszá-
gokat, amelyek az elmúlt években – jó eset-
ben – Afganisztánra csak egyfajta mellék-
hadszíntérként tekintettek egymás közötti és
az Egyesült Államokkal folytatott regionális
játszmáikban. Hiszen alighanem az Egye-
sült Államok és a NATO afganisztáni kábító-
szerellenes politikájával való elégedetlen-
ség is hozzájárult ahhoz, hogy a sanghaji
együttmûködés keretében Moszkva leg-
utóbb a pakisztáni vezetéssel állapodott
meg kábítószerellenes politikájuk és fellépé-
seik jövõbeni jobb összehangolásáról.

Egy évvel ezelõtt Az új Afganisztán-stra-
tégia esélyei címû írás azt állította, hogy az
Obama-adminisztráció új Afganisztán-
stratégiájának egyik legnagyobb pozitívu-
ma, hogy a válság kapcsán nem csupán a
local ownership kialakítását (vagyis a kér-
dés megoldásának „afganizálását”), ha-
nem a regional ownership megteremtését
(vagyis a környezõ hatalmaknak a rende-
zésbe való bevonását) is célul tûzte ki. Ma
sajnálkozva kell megállapítanunk, hogy a
válságkezelés regionális dimenzióiban
nem tapasztalható lényeges elõrelépés.
De nézzük röviden, sorjában!

Pakisztán

Az afganisztáni biztonsági helyzet egyes
eseteinek kezelése az elmúlt másfél évben
többnyire mindig eredményesnek bizo-
nyult, ha sikerült megnyerni Pakisztánt a
közös fellépésre. Így például legutóbb
2010 februárjában, amikor a tálib erõk 18
legmagasabb tisztséget betöltõ vezetõje
közül kilencet sikerült õrizetbe vennie a pa-
kisztáni hatóságoknak, köztük Mir Mu-
hammad mollát, Baghlán tartomány „ár-
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nyékkormányzóját”. Ugyanakkor az iszlá-
mábádi kormányzat az afganisztáni válsá-
got továbbra is elsõsorban saját India-elle-
nes érdekei szolgálatában igyekszik fel-
használni (karcosabban fogalmazva: egy-
fajta proxyháborút vív Indiával Afganisztán-
ban). Emellett – miként arra McCrystal tá-
bornok is rámutatott – a pakisztáni titkos-
szolgálat (ISI) továbbra sem hagyott fel az
afganisztáni tálibok támogatásával.

Oroszország

Jóllehet, Obama hatalomra kerülése óta
többször is felmerült, hogy Moszkva a ko-
rábbiaknál jobban elkötelezi magát az af-
gán válság megoldásához való hozzájáru-
lás terén (2009 és 2010 fordulóján még a
katonai hozzájárulását sem zárta ki a világ-
sajtó), a tényleges és gyakorlati lépések
orosz részrõl rendre elmaradnak. Az elmúlt
másfél év egyetlen jelentõsebb eredmé-
nye, hogy Barack Obama 2009. júliusi
moszkvai látogatásakor Oroszország hoz-
zájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok
használja a légterét az afganisztáni után-
pótlások érdekében. A megállapodás értel-
mében az amerikai repülõgépek évi 4500
átrepülést végezhetnek Oroszország fölött
az afganisztáni csapatok ellátása céljából.

Kína

Bár a drogprobléma, az iszlám radikaliz-
mus és a terrorizmus kérdései Kína számá-
ra is komoly biztonsági problémát jelente-
nek, Peking mind ez idáig nem mutatott
hajlandóságot arra, hogy politikai értelem-
ben mélyebben elkötelezze magát az afga-
nisztáni válságkezelésben. Paradox mó-
don ugyanakkor Kína azon kevés országok
közé tartozik, amelyek az afgán biztonsági
helyzet bizonytalansága mellett is igen je-
lentõs – elsõsorban erõforrás- alapú – be-

ruházásokat valósítanak meg Afganisztán-
ban (ezek közül a legnagyobb volumenû a
China Metallurgical Groupé, mely az ajnaki
rézbánya kitermelési jogáért több mint
hárommilliárd dollárt hajlandó fizetni Kabul-
nak). Peking emellett erõsítette kapcsolata-
it hagyományos térségbeli partnerével, Pa-
kisztánnal is a terrorizmus elleni küzdelem
területén. Az Egyesült Államokkal szemben
azonban egyértelmûen kívülállóként visel-
kedik Afganisztán kapcsán.

India

India – felajánlásait tekintve – Afganisztán
hatodik legnagyobb donorja, régiójából
pedig az elsõ számú, amely az elmúlt
években közel 1,2 milliárd dollárt ajánlott
fel az afgán gazdaság rekonstrukciójához.
Geopolitikai helyzete (nem határos Afga-
nisztánnal), Pakisztánnal fennálló ellentétei
(proxyháborúja Afganisztánban, a mumbai
merénylet miatt kiélezetté vált viszonyuk),
illetve a Kínával fennálló nagyhatalmi ver-
sengése miatt azonban India eddig mindig
csak másodlagos politikai szereplõje volt
az afganisztáni válságkezelésnek. Ez Wa-
shington számára azért is igen kedvezõt-
len, mert egyébként India sokkal jobban
érdekelt a jelenlegi afgán rezsim stabilitá-
sának fenntartásában és a tálibok vissza-
szorításában, mint Iszlámábád.

Irán

Jóllehet a világsajtó 2010 májusában veze-
tõ hírként hozta le Stanley McCrystal beje-
lentését, hogy Irán támogatja a tálibokat.
A tálib rendszerrel szemben álló Északi
Szövetséget 2001-ben támogató Teherán
Afganisztánnal kapcsolatos magatartását
tartósan sajátos kettõsség jellemzi. Egyfelõl
ugyanis regionális nagyhatalomként komoly
érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a nemzetközi

77



NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2010. JÚLIUS

koalíciós erõk elhagyják Afganisztánt, meg-
nyitva ezzel az utat a nyelvi, kulturális, etni-
kai (tádzsik), vallási (hazarák) és egyéb
szálakkal Afganisztánhoz erõsen kötõdõ
Irán elõtt, hogy politikai fõszereplõvé váljon.
Másfelõl viszont az afgán helyzet egyfajta
korlátozott „vietnamizálódása” is hasznot
hajthat az iráni vezetésnek, addig legalább-
is feltétlenül, amíg Afganisztán lefoglalja
Washingtont, illetve az afgán helyzet eszka-
lálódása nem fenyegeti Irán biztonságát és
érdekeit. Azoknak a híreknek az értékelésé-
nél, amelyek a tálibok iráni támogatásáról
szólnak, feltétlenül figyelembe kell vennünk,
hogy bár a „vietnamizálódás” érzetének
fenntartása érdeke lehet Iránnak, az irániak-
kal és afganisztáni „szövetségeseikkel” (tá-
dzsikokkal, hazarákkal) hosszú évtizedek
óta szemben álló tálibok hatalomba való
visszatérése semmiképpen sem. Már csak
azért sem, mert Iránnak – amely (közel fél-
milliárd dollárjával és jó segélyezésteljesíté-
si mutatójával) igen jelentõs afganisztáni
donorország, komoly befektetései is vannak
a hazarák lakta afgán területeken, illetve
Észak-Afganisztánban, s mintegy 1,3 milli-
árd dolláros kereskedelmi forgalmat bonyo-
lít le északnyugati szomszédjával. 

Az afganisztáni válságkezelés regionális
dimenziójának jelenlegi kulcskérdése az,
hogy vajon az Obama elnök által bejelen-
tett kivonulás kitûzött megkezdésének kö-
zeledte (2011. július) elõidéz-e, s ha igen,
akkor milyen változást a regionális szerep-
lõk eddigi magatartásában. Ennek értéke-
lésekor azonban nem szabad figyelmen kí-

vül hagynunk azt, hogy az említett regioná-
lis fõszereplõk sem egyedül (például Pa-
kisztán vagy Irán), sem pedig egy esetle-
ges koalícióban nem képesek biztosítani
egy olyan stabil Afganisztán létrejöttét,
amellyel kapcsolatban biztonsági garanci-
át is vállalhatnának arra nézve, hogy szû-
kebb vagy tágabb nemzetközi környezeté-
re nézve nem lesz veszélyes (drog, iszlám
radikalizmus, terrorizmus).

Összegzés

Az Egyesült Államok és a NATO 2009 folya-
mán újragondolt Afganisztán-stratégiája ed-
dig nem hozott változást az elemzésünkben
áttekintett területek egyikén sem (biztonság,
segélyezés, kábítószer, regionális dimen-
zió), nem volt képes megfordítani vagy lé-
nyegesen megváltoztatni a 2005–2006 óta
tapasztalható kedvezõtlen folyamatokat. En-
nek következményeként a jövõben várható-
an felerõsödnek a missziót érõ bírálatok, il-
letve – tekintettel az európai és amerikai köz-
vélemény misszióval kapcsolatos álláspont-
jának változására – azok a törekvések is,
melyek a nemzetközi koalíció mielõbbi kivo-
nulását sürgetik az országból. E folyamato-
kat a magyar politikai vezetésnek is kiemelt
figyelemmel kell kísérnie annak érdekében,
hogy az afganisztáni magyar szerepválla-
lással kapcsolatos döntéseket a legkedve-
zõbb idõpontban és legkedvezõbb feltéte-
lek mellett, valamint szövetségeseivel össz-
hangban legyen képes meghozni.          
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