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Ambíciók és valóság: merre tart az átmenet (inteqal) Afganisztánban? 
Wagner Péter 

 

A nemzetközi erők kivonása Afganisztánból félúton jár. A 2014 végére meghirdetett teljes kivonulás 

rengeteg bizonytalanságot hordoz magában. A korábbi évtizedek negatív tapasztalatai jogosan töltik el 

aggodalommal azokat, akik attól tartanak, hogy a nemzetközi közösség katonai, gazdasági és politikai 

figyelmének csökkenése negatív hatással lesz majd Afganisztán jövőjére. A NATO elképzelése az 

afganisztáni misszió felelősségteljes lezárására az átmenet (transition / inteqal) folyamata, amelynek 

révén legrosszabb esetben is a siker illúzióját fenntartva, a jelenlegi afgán rezsim 2013 utáni 

túlélésének esélyt adva lehet elhagyni a közép-ázsiai országot. 

 

 

A kivonulás előjátéka 

 

A 2010-ben meghirdetett átmenet (az elemzésben az átmenet és az inteqal kifejezéseket vegyesen 

fogom használni a zavaró szóismétlések elkerülése érdekében) számos tényező egyidejű 

jelentkezésének volt köszönhető. Egyrészt a Karzai-kormányzat – reflektálva az afgán lakosság 

körében is megjelenő véleményre – egyre gyakrabban fogalmazott meg kritikát az ISAF erők 

jelenlétével és tevékenységével kapcsolatban. A Tartományi Újjáépítései Csoportok (PRT) 

hasznosságát megkérdőjelező államfői kijelentés a 2011-es müncheni Biztonságpolitikai 

konferencián jelentős visszhangot váltott ki a NATO szövetségesek körében. 

 

Másrészt a NATO tagországok körében is fokozatosan csökkent az afganisztáni misszió népszerűsége. 

Mindez párosulva a gazdasági világválság okozta – a védelmi szférát is súlyosan érintő – pénzügyi 

megszorító intézkedésekkel és az afgán válságkezelési erőfeszítések alig látható (vagy nem létező) 

eredményeivel, azt a nézetet erősítette, hogy a misszió nem folytatódhat a korábbi évek mintájára. 

 

Harmadrészt az Egyesült Államok iraki tapasztalatai mind katonai, mind politikai tekintetben 

használható tanulságokkal szolgáltak. Az iraki kivonulás tervezésekor élénk vita bontakozott ki, hogy 

érdemes-e, szabad-e előre kitűzött dátum szerint végrehajtani egy visszavonulást? Milyen üzenete 

lehet ennek az ellenállásra, a szövetségesekre és az adott ország kormányára? Míg a kritikák általában 

csak a negatívumokat helyezték előtérbe (a partner elbizonytalanodik, az ellenzék kivár), a világos 

céldátum kijelölésének vannak pozitív aspektusai is. Az egyik ilyen, hogy korábban mind az iraki, 

mind a jelenlegi afgán kormány számára időben világosság vált, hogy egy ponton túl a háborút nem 

fogja helyettük senki megvívni. A fegyveres konfliktusra biztosított – az ő szemszögükből nézve – 

korlátlan erőforrások időszaka véget fog érni. Ha pedig pozíciójukat, vagy magát a rendszert továbbra 

is fenn akarják tartani, akkor egy sor szakmaiságot igénylő politikai lépésre lesz szükség. Ebbe 

beleértendő a nagyobb hajlandóság az ellenzékkel folytatott párbeszédre, a kormányzati feladatok 

hatékonyabb ellátása, vagy a biztonsági erők professzionálisabb irányítása, működtetése. 

 

 

Az átmenet menetrendje 

 

A NATO afganisztáni missziójának jövője 2009-ben dőlt el. Az új amerikai elnök kampányában az 

iraki háború elődje alatt megkezdett lezárása mellett kampányolt, illetve a hangsúlyt az afgán 

konfliktusra helyezte. Beiktatása után Barack Obama nagy elánnal látott neki az afganisztáni 

http://www.nytimes.com/2011/02/07/world/asia/07munich.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/02/07/world/asia/07munich.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2011/02/07/world/asia/07munich.html?_r=0
http://www.boston.com/news/politics/politicalintelligence/2008/07/obama_afghanist.html
http://www.boston.com/news/politics/politicalintelligence/2008/07/obama_afghanist.html
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konfliktus lehetséges kezeléséhez. Két átfogó elemzés (Riedel riport, McChrystal jelentés) is 

született, amelyek mind megerősítették az akkori helyzet kilátástalanságát. Hosszú belső viták után 

végül az amerikai elnök 2009. decemberi, a jövőbeni afganisztáni tevékenységet kijelölő stratégiai 

beszédében jelölte ki a továbbiakban jelentősen leszűkülő amerikai szerepvállalás céljait: „hogy 

megzavarjuk, megtörjük és legyőzzük az al-Kaidát Afganisztánban és Pakisztánban, és így megelőzzük, 

hogy ismét olyan képességekre tegyen szert, amivel Az Egyesült Államokat és szövetségeseit 

fenyegetheti a jövőben.” („…to disrupt, dismantle, and defeat al Qaeda in Afghanistan and Pakistan, 

and to prevent its capacity to threaten America and our allies in the future.”) Ez egyben azt is 

jelentette, hogy a korábbi időszak hangzatos és nagy ívű állam- vagy nemzetépítési terveit feladta 

Washington. 

 

Az „Obama stratégia” – számos iraki tapasztalatot is felhasználva – egy összetett politikai, katonai, 

fejlesztési cselekvési terv volt, amelyben mind az ISAF tagjaira, mind az afgán félre jelentős feladatok 

hárultak. Számos látványos elem szerepelt, szerepel ebben a stratégiában: a tálibokkal való párbeszéd 

keresése, az ISAF létszámának újabb, igaz csak időleges (két évig tartó) megemelése mintegy 40000 

katonával, a különleges erők intenzív alkalmazása. Mindezeket azonban egy tágabb rendszerben kell 

szemlélni, amely nem tartozik a jelen elemzés tárgyához (bővebben kifejtve lásd itt.) Az átmenet 

szempontjából az volt fontos az Obama stratégiában, hogy a 2009. decemberi beszédben már 

megjelent a feladatok jövőbeni átadásának a gondolata is („create conditions for a transition”). 

 

A 2010-es év az átmenet elméleti és gyakorlati kidolgozásának az éve volt, ahol az egyes lépéseket a 

nagy nemzetközi konferenciákon hagyták jóvá. A januári londoni nemzetközi konferencián kapott 

nevet maga a folyamat. Az inteqal mind dári, mind pastun nyelven átmenetet jelent, a lényege pedig, 

hogy ennek keretében az afgán biztonsági erők (ANSF) lépésről lépésre veszik át a biztonsági 

feladatok ellátását. A terv kidolgozására afgán részről korábbi riválisát, a pénzügyi technokrata Asraf 

Ghanit jelölte ki Karzai elnök. 

 

Kabulban a nemzetközi közösség és az afgán kormány jóváhagyta az Afgán-NATO Közös Inteqal 

Bizottság (Joint Afghan-NATO Inteqal Board – JANIB), az átmenet levezénylésére létrehozott, Ghani 

által elnökölt testület létrejöttét és működési rendjét. Ennek értelmében azonnal megindult a munka, 

hogy a közös bizottság beazonosítsa az első területeket, ahol elkezdődhet az átmenet. A 2010. 

novemberi lisszaboni NATO csúcstalálkozónak számos eredménye volt, de szempontunkból a 

lényeg az volt, hogy a résztvevők elfogadták az inteqal elindítását, és a NATO bejelentette, hogy 2014 

végéig kivonja csapatait Afganisztánból, azaz addigra az egész országban átadja a biztonsági 

feladatokat az afgán biztonsági erőknek. 

 

A feladatok, a céldátum és az átmenet kapcsán a NATO számos kérdést igyekezett tisztázni a 

nemzetközi közösség, a sajtó és az afgán partnerek felé. Az egyik ilyen volt, hogy az inteqal egy afgán 

vezetésű („Afghan-lead”) folyamat, ahol minden döntést – a NATO-val történt konzultáció után – az 

afgán fél hoz meg. Ennek egyszerre van fontos legitimációs üzenete (Afganisztánban az afgán 

kormány és nem a Nyugat hozza a döntéseket), másrészt tisztázza a felelősség kérdését is arra az 

esetre, hogy ha az átmenet során problémák lépnének fel. A második fontos üzenet a folyamat 

visszafordíthatatlan jellege, azaz ahol egyszer átadták a biztonsági feladatokat az afgán erőknek, ott az 

ISAF erők már nem fogják visszavenni a vezető szerepet, a felelősség az afgán félé, neki kell viselnie a 

következményeket a jövőben. A harmadik fontos üzenet az volt, hogy az inteqal eseti elbíráláson 

alapul majd, és nem feltétlenül egész tartományokat érint, hanem lehetnek külön városok vagy járások 

is, amelyek stabilitása „megérett” arra, hogy az afgán erők és közigazgatás vegyék kezükbe az 

http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Afghanistan-Pakistan_White_Paper.pdf
http://media.washingtonpost.com/wp-srv/politics/documents/Assessment_Redacted_092109.pdf?hpid=topnews
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-address-nation-way-forward-afghanistan-and-pakistan
http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=CELOVG
http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/factsheets/Documents_Communique%20of%20London%20Conference%20on%20Afghanistan.pdf
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=958&title=a-nato-lisszaboni-csucstalalkozojanak-eredmenyei
http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=958&title=a-nato-lisszaboni-csucstalalkozojanak-eredmenyei
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_10/20121008_media-backgrounder_inteqal_en.pdf
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irányítást. A negyedik hangsúlyozandó kérdés az volt, hogy az átmenet nem egyenértékű a 

kivonulással. A NATO külön hangsúlyozta, hogy egyrészt a biztonsági feladatok átadása után az 

ISAF erők (katonai és civil) támogató szerepkörben továbbra is jelen lesznek, másrészt az átmenet 

során felszabadult nemzetközi erők nem kivonásra kerülnek, hanem egy részük („transition dividend”) 

más helyeken kerül majd bevetésre. 

 

 

Az inteqal folyamata 

 

Az átmenet irányításában tehát a Joint Afghan-NATO Inteqal Board (JANIB) játssza a főszerepet. 

Karzai elnök Araf Ghanit nevezte ki a szervezet vezetőjének, aki mellett a NATO afganisztáni civil 

főképviselője és az ISAF főparancsnoka a társelnökök. Mellettük részt vesznek a munkában azok az 

afgán minisztériumok is, amelyek szerepe meghatározó az átmenet szempontjából (például a 

Belügyminisztérium és a Hadügyminisztérium). 

 

 

Az átmenet előkészítése 

Forrás: Joint Framework for Inteqal 

 

 

Az átmenet megindítását megelőzően, első lépésként a JANIB afgán és NATO tisztviselői felmérik és 

értékelik az adott terület (település, járás, tartomány) biztonsági és stabilitása viszonyait. A 

tapasztaltak alapján javaslatot tesznek a helyi hatóságok felé, hogy milyen további lépésekre, 

változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megindulhasson az átmenet, a felelősség átadása. A felmérés 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2010_10/2010_10_D34F22C9AE854B7FAA0BB409A21C90D3_101014-transition-backgrounder.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2010_10/2010_10_D34F22C9AE854B7FAA0BB409A21C90D3_101014-transition-backgrounder.pdf
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számos dologra kiterjed, így a helyi biztonsági erők képzettségére, felkészültségére és felszerelésére, 

az afgán kormányzat helyi képviselőinek a képességeire, a politikai helyzetre és az ellenzék jelenlétére 

és befolyására. A legfontosabb ezek közül természetesen, hogy az ANSF képes-e, képes lesz-e a 

jövőben a biztonsági kihívásokat hatékonyan kezelni. Ám tekintettel arra, hogy sok helyen az 

ellenállók jelenlétének az oka az afgán kormány helyi szintjeinek diszfunkcionális működése, az 

átvilágításnak arra is ki kell térnie, hogy a kormányzat mennyire képes biztosítani a lakosság számára a 

közszolgáltatásokat. 

 

Az információk két irányból érkeznek a JANIB-hoz. Egyrészt a térségben jelenlevő nemzetközi erők 

(ha van, akkor a Tartományi Újjáépítési Csoportok) havonta töltenek ki egy kérdőívet, és azt küldik fel 

az ISAF parancsnoki láncán Kabulba. Másrészt az afgán fél is begyűjti a maga információit a saját 

minisztériumain illetve a helyszínre küldött delegációi révén. Az információk birtokában dönt végül a 

JANIB arról, hogy az átmenet megindítása előtt még milyen lépésekre van szükség akár a 

kapacitásfejlesztés, akár a biztonsági helyzet alakítása terén ahhoz, hogy megkezdődhessen a folyamat 

második lépése, a végrehajtás (implementation). 

 

 

 
Az Átmenet végrehajtásának folyamata 

Forrás: Joint Framework for Inteqal 

 

 

A végrehajtás során az afgán kormány négy lépésben jut el a teljes szuverenitás gyakorlásához. Ezek 

során a nemzetközi erők jelenléte fokozatosan csökken az átadásra kijelölt területen, a Tartományi 

Újjáépítési Csoportok katonai jellege csökken, egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a tanácsadói, nem-
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katonai tevékenységre. A fejlesztési programok veszik át a vezető szerepet. A PRT-k Tartományi és 

Járási Támogató Csoportokká (Provincial and District Support Teams) alakulnak át, katonai irányítás 

helyett civil irányítás alá kerülnek: a PDST már teljes egészében az afgán közigazgatás fejlesztésére, 

kapacitásfejlesztésre fókuszál, hogy az átmenet végén képes legyen az afgán fél önállóan, külső 

támogatás nélkül funkcionálni. 

 

A végrehajtás utolsó szakaszában megszűnnek a PRT-k és a PDST-k Afganisztánban, az afgán 

biztonsági erők gyakorlati támogatásában, fejlesztésében kulcsszerepet játszó Műveleti Tanácsadó és 

Összekötő Csoportok (OMLT) is létszámcsökkentésen mennek keresztül, és feladatuk inkább az afgán 

biztonsági erők tervezésben és felkészülésben való támogatása lesz, mint a harci műveletekben való 

mentorálás. 

 

 

Az átmenet eddigi eredményei és jelenlegi állása 

 

A JANIB érdemi tevékenysége 2010 őszén kezdődött a kabuli konferenciát követően. Az első átadásra 

kijelölt területeket (NATO szóhasználatban tranche) Hamed Karzai államfő fél évvel később, 2011. 

március 22-án jelentette be. Az ország minden régiójából kijelölésre került valamilyen terület. Az 

előzetes várakozásoknak megfelelően Kabul, Bamiyan és Pandzsír tartományok, mint az egyébként is 

legbiztonságosabb tartományok kerültek bele az első körbe (meg kell jegyezni, hogy a főváros kivételt 

jelent abban az értelemben, hogy ott már évek óta az afgán biztonsági erők a felelősek a biztonságért, 

azaz Kabul nem lesz része az átmenetnek). Mellettük fontos régiós központokat, mint nyugaton 

Herátot vagy északon Mazar-i Sharifot is az elsők között jelölték ki. 

 

Dél- és Kelet-Afganisztánban egy-egy tartományi központ, Laskar Gah (Helmand) és Mehtar Lam 

(Laghman) került fel a listára. Ebben a két régióban a biztonsági helyzet korántsem olyan jó, mint az 

ország többi részén, így gyanítható volt, hogy valószínűleg politikai okok (az ország minden része 

reprezentálva legyen) is szerepet játszhattak a felmérések során. Ugyanakkor az is tény, hogy bár 

Helmandban rossz volt a biztonsági helyzet korábban, az Obama stratégia keretében Afganisztánba 

küldött extra 33.000 amerikai katona többsége ebbe és a szomszédos Kandahár tartományba 

érkezett 2010 elején. Az inteqal első lépcsőjében kijelölt területeken viszonylag gyorsan megtörtént a 

biztonsági feladatok átadása. Bár a folyamat eltarthat akár 12-18 hónapig is, volt, ahol már nyárra 

befejeződött. 

 

Az átmenet második lépcsőjének kezdetét hat hónappal később, 2011 novemberében jelentette be 

Karzai elnök. Ismét a várakozásoknak megfelelően elsősorban a biztonságosabb régiókból lehetett 

nagyobb számban találni tartományokat, városokat. Észak-Afganisztánban Balkh, Takhar, Samangan 

tartományok, illetve Daykundi (Közép-Afganisztán) és Nimroz (Nyugat-Afganisztán) tartományok 

kerültek bele a második átadási körbe, valamint másik hét tartományi főváros (főleg északról és 

keletről). Mellettük az ország minden részéből további negyven járásban indult meg az integal 

folyamata, s így az ország lakosságának már a fele került az afgán biztonsági erők fennhatósága alá. 

 

http://www.utsandiego.com/news/2011/mar/26/change-of-command-in-helmand-province/
http://www.utsandiego.com/news/2011/mar/26/change-of-command-in-helmand-province/
http://www.utsandiego.com/news/2011/mar/26/change-of-command-in-helmand-province/
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-12/01/c_131282795.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-12/01/c_131282795.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-12/01/c_131282795.htm
http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-12/01/c_131282795.htm
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Az Átmenet első lépcsőjében átadott területek 

Forrás: http://www.nato.int 

 

 

 
Az Átmenet második lépcsőjében átadott területek 

Forrás: http://www.nato.int 
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Az átadásra szánt területek harmadik csomagját 2012 májusában jelentették be. Ennek során 122 

járás, benne három tartomány (Kapisa, Parwan és Uruzgán) került át az afgán biztonsági erők 

ellenőrzése alá. A bejelentéssel mind a 34 tartományi központ és az afgán lakosság kétharmada került 

az afgán állam fennhatósága alá. A harmadik lépcsőben már olyan területek is bekerültek, ahol a 

biztonság fenntartása valószínűleg komoly kihívásokat fog jelenteni a jövőben az afgán biztonsági 

erőknek. Kelet-Afganisztán „problémás” tartományaiból Kunar, Khost Nuristan egyes járásaiban 

korántsem sikerült olyan eredményeket elérni az Obama-stratégia során, mint Dél-Afganisztánban. 

 

 

 
Az Átmenet harmadik lépcsőjében átadott területek 

Forrás: http://www.nato.int 

 

 

Az átmenet következő, negyedik lépcsőjének bejelentése – figyelembe véve az eddig körülbelül hat 

havi ciklikusságot – valamikor jövő év elején várható, amelybe valószínűleg Afganisztán középső és 

északi területei, valamint egyes déli területei fognak belekerülni. Valószínűleg az utolsó – ötödik – 

körben a legrosszabb biztonsági helyzetben levő, a Pakisztánnal határos kelet-afganisztáni járások 

kerülnek majd az afgán biztonsági erők irányítása alá. 

 

 

Az átmenet Baghlan tartományban, a magyar Tartományi Újjáépítési Csoport felelősségi 

területén 

 

Az Észak-Afganisztánban található Baghlan tartomány az elmúlt években az egyik legfontosabb 

területnek számított Kunduz tartománnyal együtt (ISAF szóhasználatban Baghlan-Kunduz korridor) az 

ISAF számára. A nemzetközi erők éves katonai terveiben, az északi régióban elsőszámú prioritást 

élvezett, amit a tartományba küldött amerikai és német erők, valamint az afgán biztonsági erők 

http://www.pajhwok.com/en/2012/05/13/3rd-phase-transition-cover-3-provinces
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folyamatosan növekvő száma mutatott 2010-től kezdve. A két tartomány talán legfontosabb értéke 

tranzit jellegéből adódik, amelyet a Közép-Ázsia és Afganisztán között kiépülő utánpótlási útvonal 

jelent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület kiemelt fontossága kapcsán az volt az eredeti nézet, hogy a tartomány, vagy legalábbis a 

kulcsfontosságú, a főút mentén haladó járások az utolsó előtti negyedik fázisban kerülnek majd az 

afgán biztonsági erők fennhatósága alá. Ezt a logikát támasztotta alá az, ahogy az első két lépcsőben 

bejelentésre kerültek a környező tartományok (Bamiyan, Samangan, Takhar, Pandzsír) és az ott levő 

járások. Az ott működő Tartományi Újjáépítési Csoportok is megkezdték a saját evolúciójukat az 

elméletben lefektetett tervek szerint. Mind a bamiyani új-zélandi, a mazar-i sharifi svéd, a kunduzi és 

badakshani német (és a távolabbi, de szintén az északi régióhoz tartozó faryabi norvég) PRT közös 

civil-katonai vagy civil vezetés alá került, a delegált vezető diplomata irányításával, természetesen a 

katonai kompetenciákat továbbra is meghagyva a katonai parancsnok számára. 

 

Ezzel párhuzamosan a PRT-k civil, fejlesztési jellegén igyekeztek erősíteni, elsősorban a fejlesztési 

források bővítésével és az átmenet végrehajtásához támogatást jelentő koordinációs, tanácsadói jelleg 

erősítésével. A civil jelleg erősítése nem jelentette feltétlenül, hogy létszámban is növelték volna a 

PRT-k nem katonai létszámát, de az afgán tárgyalópartnerek felé a politikai megjelenítés szintjén 

mindenképpen növekedett a civil jelleg. 

 

A badakshani német és norvég PRT az elemzés készítésének idején (2012. december) már bezárt, 

Norvégia ráadásul a NATO kérésére a tervezett időponthoz képest egy fél évvel korábbra hozta 

előre a bezárást. Mindkét tartomány csak a harmadik lépcsőben került be az átmenet folyamatába, és 

ráadásul nem is az összes járás (lásd a fenti térképet). A svéd PRT – valószínűleg mivel az ISAF 

számára stratégiailag kulcsfontosságú régiós „fővárosban” működik – az utolsó pillanatig marad, a 

kunduzi német PRT pedig valamikor 2013 nyarán vagy őszén fog bezárni. 

 

A magyar PRT esetében az első lépések 2010-ben kezdődtek, amikor a PRT feladatul kapta az ISAF 

északi regionális parancsnokságától, hogy egy megadott kérdőív kitöltésével havonta jelentsen az 

átmenet szempontjából fontos tartományi állapotokról. Ezzel párhuzamosan az afgán oldalról is 

megindult az információk begyűjtése: Kabulból rendszeresen érkeztek szemrevételező bizottságok, 

akik a saját rendszerükön keresztül kezdték meg a tartomány felmérését. Az érdemi tervezés 2011-ben 

kezdődött meg – a helyzet ekkor még viszonylag kényelmesnek tűnt, hiszen az akkori tervek szerint 

Baghlan tartományban ér össze a Mazar-i Sharif és Kunduz felől érkező két főút, 

amelyek a közúti összeköttetetést biztosítják Közép-Ázsia felé; illetve a tartomány 

északi határán van a Szalang-hágó, amely az egyetlen egész évben használható 

szárazföldi kapcsolat a Hindukus hegységen keresztül Afganisztán északi és keleti, 

valamint déli területei között. Ennél fogva Baghlan stratégiai elhelyezkedésű, ám a 

NATO szemében csak az után vált stratégiai fontosságúvá, hogy az ISAF pakisztáni 

utánpótlási útvonala jelentősen meggyengült az ottani tálib csoportok tevékenysége 

miatt. Az alternatívaként kialakított Északi Ellátási Útvonal (Northern Distribution 

Network), részben Európa felől Oroszországon keresztül, részben közvetlenül Közép-

Ázsia felől biztosítja az ISAF erők ellátását, ma már több mint 50 százalékban. Ez a 

fejlemény növelte meg – nem Baghlan elhelyezkedése önmagában – a magyar PRT 

működési területének fontosságát. 

http://www.norway-nato.org/eng/News/Responsibility-for-security-transferred-to-Afghan-authorities/
http://www.norway-nato.org/eng/News/Responsibility-for-security-transferred-to-Afghan-authorities/
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Baghlan tartományt csak 2013 őszén tervezték átadni. Az események valamikor 2011 második felében 

gyorsultak fel, amikor először merült fel, hogy a tartomány vagy annak egyes részei már 2013 

tavaszán, azaz egy fél évvel korábban is bekerülhetnek az inteqal folyamatába. A PRT-11 időszaka 

alatt (2011. augusztus – 2012. március) dolgozták ki a felállítandó Átmenet Munkacsoport (Transition 

Working Group) létrehozását, benne az afgán oldallal (rendőrség ANP/ANCOP, hadsereg, 

titkosszolgálat, kormányzó-helyettes, minisztériumok helyi képviselői) és a nemzetközi erők 

képviselőivel (PRT, német erők, USAID). Ekkor döntötték el, hogy milyen gyakorisággal, és hogyan 

tervezzék meg az átmenetet helyi szinten. Az afgán vezetés alig volt tájékozott az átmenet 

folyamatáról, így velük először a PRT ismertette az előttük álló feladatokat. 

 

A PRT-12 időszaka alatt kezdődött el a munkacsoport rendszeres ülésezése elvileg hetente, a 

gyakorlatban inkább kéthetente. Az eredeti tervekhez képest viszonylag váratlanul, Baghlan tartomány 

egyes járásai (a főútvonal mentiek) már a harmadik átadási csomagba bekerültek. Karzai elnök 

2012. májusi bejelentése ezzel új helyzetet teremtett minden szereplő számára. A helyszíni 

tapasztalatok szerint a baghlani afgán politikai vezetés nehezen értette meg az ügy súlyát és kevés 

érdeklődést mutatott a folyamat iránt, bár az is igaz, hogy korábban nem sok információt kaptak (vagy 

nem foglalkoztak vele) Kabulból, hogy miként is kell végbe mennie az átmenetnek. 

 

Az is hamar világossá vált, hogy a tartományi vezetésben nem volt mindenkinek érdeke az átmenet 

siettetése. A Kabulból kinevezett kormányzó, aki a valóságban kevés befolyással rendelkezett, vagy a 

biztonsági erők (ANA, ANCOP, ANP) parancsnokai alapvetően a nemzetközi jelenlét minél tovább 

történő elodázásában voltak érdekeltek, mert ennek révén saját erőik helyzete stabilabb, 

biztonságosabb volt. Szemükben a nemzetközi erők távozása az értékes és hatékony támogató erők 

távozását jelentette, akikre korábban a bajban – a fegyveres harcok vagy műveletek során – végső 

soron számíthattak. 

 

Talán ezért is a biztonsági erők képviselői a kezdetektől fogva nagyobb figyelmet tanúsítottak az 

Átmenet Munkacsoport ülésein. Ebben persze valószínűleg az is szerepet játszott, hogy 2012 tavasza 

és nyara között komolyan felmerült annak lehetősége, hogy Magyarország még az átmenet befejezése 

előtt, 2012 októberéig kivonja a Tartományi Újjáépítési Csoportot Baghlanból. Ez az idő előtti távozás, 

(ráadásul a kulcsfontosságú integal folyamat közepén) végül a NATO szövetségesek kérésére nem 

valósult meg, viszont a bizonytalanság hónapjai alatt a tartományban működő német erők is állandó 

résztvevői lettek a munkacsoport tárgyalásainak (a németek úgy sejtették, hogy ha Magyarország 

kivonul, akkor nekik kell majd befejezni az átmenetet). 

 

Három hónappal a magyar PRT bezárása előtt ugyancsak elmondható, hogy a magyar újjáépítési 

csoport esetében elmaradt az evolúció mind a civilesítés, mind a fejlesztési erőforrások növelése 

tekintetében. A PRT továbbra is katonai irányítás alatt és fokozatosan csökkenő létszám mellett 

működik. A civil jelenlét egy fejlesztési tanácsadó (DEVAD) kiküldésével még 2011-ben 

megduplázódott. Az ő feladata a kiküldés idején azonban nem az inteqal támogatása volt, hanem a 

csökkenő magyar fejlesztési források miatt külső, nemzetközi támogatások felkutatása. Ezzel már 

érintettük is PRT-evolúció másik hiányzó aspektusát, a fejlesztési támogatások növelését az átmenetre 

kijelölt területeken (és a 2014-ig tartó évekre). A magyar fejlesztési források 2007-2008 kezdeti (500 

millió forintnyi fejlesztési forrást felhasználó) időszaka óta folyamatosan csökkentek, összhangban a 

Külügyminisztérium és az ország gazdasági helyzetével. A jelentős költségvetési elvonások hatása 

megjelent az afganisztáni lehetőségek tekintetében is: 2011-re már csak mintegy 84 millió forintot 

fordítottak helyszíni projektekre, ami 2012-ben még tovább csökkent. 

http://wagnerpeter.blogspot.hu/2012/05/magyar-prt-megszunese-atmenetinteqal.html
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A PRT evolúciójának elmaradása elsősorban nem az afganisztáni PRT vezetőin múlott, hanem a hazai 

szándékok és a figyelem hiánya lehetett az oka. A misszió fő feladatai és belső feladatrendszerének 

átalakítása (civil irányító szerep megnövelése) mindenképpen kormányzati szintű döntést igényelt 

volna, ahogy ez más országok esetében is történt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a 

budapesti vezetés a PRT-t nem egységes kormányzati erőfeszítésnek tekintette, hanem egy olyan 

missziónak, ahol mind a katonai, mind a civil szereplők végzik a tevékenységüket (sőt a magyar 

rendőrség is jelen van az EU missziója révén). Az együttműködés nyilvánvalóan folyamatos a 

helyszínen, ám annak mélysége, koordináltsága változik attól függően, hogy kormányzati szinten mit 

várnak vagy nem várnak el, illetve, hogy az aktuális katonai parancsnokok (akik hathavonta váltják 

egymást) és a civil képviselők (egy-egy diplomata, aki 2-3 évet folyamatosan a pozícióban van) 

miként találják meg az összhangot. 

 

 

Elmélet és valóság 

 

Az inteqal kapcsán az embernek erősen deja vu érzése van. A nemzetközi közösség több mint egy 

évtizedes afganisztáni jelenléte több hasonló példát tudna szolgáltatni arra, hogy az átmenethez (mint 

változást jelentő folyamat általában, és nem, mint a kivonulás előkészítése) hasonló összetett 

folyamatokat miként terveznek meg és hajtanak végre. Ennek a főbb jellemzői a következők: 

1. a nemzetközi közösség számára fontos lesz egy adott kérdés (kábítószer elleni harc, jó 

kormányzás, reintegrációs folyamat, átmenet stb.); 

2. az adott feladat végrehajtására jelentős erőforrásokat mozgatnak meg a kezdeti időszakban a 

tervezésre, a népszerűsítésre (nyugati média, véleményvezérek, szakértők/kutatók 

tájékoztatása), és a kidolgozásra; 

3. ezek kapcsán gyakran hangsúlyozzák, hogy az afgán fél a kezdetektől egyenértékű partner lesz, 

vagy ő irányítja majd a folyamatot. Meg is történik az afgán partner bevonása, akár a 

legmagasabb szinteken; 

4. Az erőfeszítések eredménye egy, a nyugati típusú bürokratikus gondolkodásról árulkodó 

komplex feladatrendszer, folyamatábrákkal, új intézményekkel, bonyolult alá- fölé- és 

mellérendeltségi viszonyokkal. 

A végső döntés után már az afgán félre vár mindezek megvalósítása, aki aztán a helyi realitásokkal 

összhangban, saját elvei, szokásai és lehetőségei szerint oldja meg a feladatot, figyelmen kívül hagyva 

(névleg elfogadva, a nyugati elvárásoknak megfelelni igyekezve) az egész folyamat alkotóinak az 

elveit, eszközeit. A végeredmény ennek megfelelően a legritkább esetben az, amit eredetileg 

megcéloztak a döntéshozók, így kudarc vagy legalábbis fél siker lesz az eredmény, amelyet mindkét 

fél csalódottan, kudarcként él meg. 

 

Az inteqal esetében is valami hasonló történt. A folyamatra eleve azért van szükség, mert 2014 után a 

NATO kivonul Afganisztánból, és nem lehet csak úgy magára hagyni az afgán partnereket. Egy ilyen 

lépés esetén előfordulhatna, hogy a nyugati erők távozása egyben a jelenlegi demokratikus rendszer 

bukásával is járna (fontos a feltételes mód, mert ez nem tekinthető egyértelműnek). Az átmenet 

folyamatát leíró, fent bemutatott két ábra elméleti síkon egyszerűen, lépésről lépére mutatta be és 

tervezte meg, hogy ennek miként kell majd végbe mennie. A NATO dokumentumai, a szövetség 

katonai és politikai vezetői nem egyszer hangsúlyozták a feltételeket, a pontos kritériumrendszer 

alapján történő döntéshozatalt, az átmenetet követő katonai jelenlét jellegét. 
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David Petraeus tábornok 2010ben az ISAF erők főparancsnokként arról beszélt, hogy az átmenet nem 

jelentheti azt, hogy minden katona eltűnik az adott tartományból (kivonulás). Ez talán Dél- vagy Kelet-

Afganisztánra igaz, de Észak-Afganisztánra nem. Itt a faryabi norvég PRT esetében épp ez megtörtént, 

csak úgy, mint Badakshan esetében. Baghlanban a magyar csapatok kivonása után német reguláris és 

amerikai különleges erők még egy ideig jelen lesznek a tartományban. 

 

Az átmenet kapcsán hangoztatott kritériumok teljesíthetősége, elvárása kapcsán vált leginkább 

nyilvánvalóvá, hogy a nagy elvek politikai színjátékká váltak. A legtöbb afgán tartomány a mai napig 

nem rendelkezik olyan képességekkel, amelyek révén a nemzetközi erők távozása után képes lenne 

hatékonyan, vagy hatékonyabban ellátni feladatát (már ott is megjelentek a politikai szempontok, 

amikor az ország minden régióját reprezentálni kellett az első átadási csoportokban). Az elképzelések 

szerint az átmenet bejelentése és a biztonsági feladatok átadása között 12-18 hónap is eltelhet. A 

gyakorlat ehhez képest az, hogy általában már hat hónap körül megtörtént az átadás, és ez alatt 

semmilyen érdemi fejlődés már nem történt. 

 

Baghlan esete is példa rá, hogy szakmai döntés helyett végül politikai szempontok alapján dőlhetett el 

az, hogy mely területek kerüljenek be az egyes átadási csomagokba. A tartományt a tervezett negyedik 

csomag helyett már a harmadik átadási körbe bevonták, holott ezt szakmai szempontok nem 

indokolták. Ráadásul Baghlanban azok a járások kerültek be elsőként az átadási folyamatba, amelyek a 

főút mentén fekszenek, és ahol egyébként a legerősebb az ellenállás jelenléte (még ha az elmúlt két 

évben sikerült is gyengíteni azt). A tartomány békésebb járásai kimaradtak, miközben egyébként a 

közigazgatás a tartományban szinte mindenhol egyformán gyenge. A baghlani járások megnevezése 

(2012. március) és az ünnepélyes átadás között (2012. szeptember) érdemben nem fejlődött Baghlan, 

semmivel sem vált jobban alkalmassá vagy képessé arra, hogy saját problémáit megoldja, a lakosság 

igényeit jobban kielégítse. 

 

A jövőre nézve a nagy kérdés természetesen az, hogy az átmenet miként fogja befolyásolni a 

biztonsági helyzetet az országban. Bár néhány hivatalból optimistán túl mindenki a legrosszabbra 

számít, egyelőre még a trendek sem láthatóak. A NATO statisztikája szerint – és ezt megerősíti az 

afganisztáni NGO közösség biztonsági irodájának (ANSO) 2012. évi harmadik negyedéves jelentése 

is – a jelenlegi eredmények nagyrészt javulást mutatnak az előző év hasonló időszakaihoz képest. 

Különösen az ISAF fő erőkifejtésének számító déli és keleti területeken vannak pozitív eredmények. 

 

Aggodalomra adhat okot azonban, hogy mint azt a NATO saját ábrája is mutatja, az északi régióban a 

trendek negatívak. Az átmenet itt már a második körben megkezdődött jelentős területeken, és a 

harmadik csomagba már szinte minden terület bekerült. A norvég és a badakshani PRT megszűnt, a 

baghlani és a kunduzi PRT fél éven belül megszűnik, azaz a nemzetközi erők jelenléte minimálisra fog 

csökkenni ebben a hatalmas régióban. 

 

Ha az ANSO 2011-es és 2012-es harmadik negyedéves (az elemzés készítésekor a legfrissebb) 

jelentéseiben kifejezetten olyan tartományokra keresünk rá, ahol volt korábban PRT, és most már 

nincs, még ijesztőbb képet kapunk. Az elmúlt két év harmadik negyedéves jelentéseit összehasonlítva 

például Faryabban 239-ről 427-re, Kapisában 92-ről 142-re, Bamiyanban 7-ről 13-ra (Baghlanban 65-

ről 295-re) ugrott az ellenállók által indított akciók száma. A feltárulkozó kép ezek alapján nem 

túlzottan biztató. Azt mutatja, hogy azokban a tartományokban, ahol már végbement az átmenet és a 

nemzetközi erők jelenléte megszűnt vagy lecsökkent, erősödik az ellenállás. 

 

http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=1322
http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q3%202012.pdf
http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q3%202012.pdf
http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q3%202012.pdf
http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q3%202011.pdf
http://www.ngosafety.org/store/files/ANSO%20Q3%202012.pdf
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Az ISAF értékelése a 2012. január-október közötti felkelők által végrehajtott támadásokról 

Forrás: http://www.nato.int 

 

 

A kivonulással párhuzamosan mind nagyobb gyakorlatot szerző több mint háromszázezer fős afgán 

biztonsági erő túl nagy ahhoz, hogy ne lenne képes az ország kulcsfontosságú útvonalait, településeit 

ellenőrizni, megtartani, ám kérdéses, hogy Afganisztán vidéki területeire és az ott élő lakosságra 

milyen jövő vár. A Talibán valószínűleg 2014 után sem lesz képes legyőzni katonailag a nyugat által 

támogatott mindenkori afgán kormányt. 

 

A fő problémát a hatalmon levő elit belső dinamikája fogja jelenteni, így sokkal inkább politikai, mint 

katonai jellegű kérdéssel fogunk szemben állni. Talány egyelőre, hogy helyi, tartományi és országos 

szinten milyen túlélési stratégiát választanak majd azok, akik – formálisan vagy informálisan – a 

valódi hatalmat tartják a kezükben. A helyi súrák tagjai vagy vezetői, milícia- vagy 

rendőrparancsnokok, kabuli politikusok vagy kormányzók döntése attól függ majd, hogy mennyire 

látják életképesnek saját kormányzatukat. Ahogy 1991-1992-ben is történt, abban a pillanatban, hogy 

érezhetővé válik az afgán kormány gyengesége, hogy érdemben csökken az azt támogató nemzetközi 

összefogás, az egyéni túlélési stratégiák ismét szétvetik majd az országot. 

 

 

A tanulmány a Demokratikus Átalakulás Intézet (ICDT) számára készített angol nyelvű elemzés 

jelentősen átdolgozott és frissített változata. A szerző külön köszönetet mond Somogyi János alezredes 

és Ruszin Romulusz ezredes korábbi PRT parancsnokoknak, illetve Papp Lászlónak, a PRT fejlesztési 

tanácsadójának a szöveghez fűzött megjegyzésekért. 


