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KELEMEN JÓZSEF VOLT HIVATÁSOS KATONA AZ ÁZSIAI ORSZÁGBAN URALKODÓ ÁLLAPOTOKRÓL, A NYUGATI BEAVATKOZÁS ÉRTELMÉRŐL

Sötét jövő, belső harcok várnak Afganisztánra
A nemzetközi erők kivonulásával 
bizonytalanná vált Afganisztán 
jövője, amelyre nagy valószínűséggel 
polgárháború vár – állapította meg 
lapunknak Kelemen József, aki 2010 
első felében fél éven át teljesített 
szolgálatot Baglan tartományban 
a Magyar Honvédség Tartományi 
Újjáépítési Csoport (MH PRT) össze-
kötő csoportparancsnokaként. Az 
azóta leszerelt, családjával külföldön 
élő volt hivatásos katona beszámolt 
afganisztáni tapasztalatairól, és arról 
is, volt-e értelme szerinte a Nyugat 
két évtizedes katonai jelenlétének.

 » HAJNAL CSILLA

– Mi volt a feladatuk a magyar katonáknak 
2010-ben Afganisztánban, amikor Ön kül-
szolgálatot teljesített a Magyar Honvédség 
Tartományi Újjáépítési Csoport összekötő 
csoportparancsnokaként?
– A hollandoktól vettünk át egy terület, 
vagyis egy Tartományi Újjáépítési Csoport 
irányítását. Ez 2013-ig tartott, én fél évig 
szolgáltam az észak-afganisztáni Baglan 
tartományban. Az infrastrukturális újjá-
építés volt a fő feladatunk, illetve a térség 
stabilizálása, de humanitárius segítséget 
is nyújtottunk, iskolákba és orvosi ren-
delőkbe vittünk alapanyagokat. A tarto-
mányon belüli infrastrukturális projek-
teket kellett kivitelezni a helyieknek, ezt 
kellett koordinálnunk, illetve a biztonsá-
got kellett megteremtenünk. Az én fele-
lősségi területem az iskolaépítés és orvosi 
rendelők építése volt.

– Miként képzelje el az európai ember az 
ázsiai országban uralkodó viszonyokat?
– Afganisztán demokratikus köztársaság 
volt, azaz próbált lenni, pár nappal ezelőtt 
még Afganisztáni Iszlám Köztársaság volt 
a neve. Az ország tartományokból áll, a 
tartományok járásokból, és ezeknek van-
nak tartományi, illetve járási vezetőik, és 
rendőrfőnökük is. Voltak választások is 
természetesen, ahogy az egy demokráciá-
ban lenni szokott, de általában azokat je-
lölték, akik erővel vagy pénzzel rendelkez-
tek. A vidék nagyon szegény és fejletlen, 
az áram és a vezetékes víz nagy luxusnak 
számít, öt-tíz kilométereket gyalogolnak 
érte naponta a lányok és az asszonyok. Ha 
a helyiekkel beszéltél, akkor a falu infra-
strukturális fejlődésére fektették a hang-
súlyt, a járási vezető pedig a saját falujába 
kért volna valami fejlesztést.

– Hogyan viszonyult a külföldi katonákhoz 
a lakosság?
– A legtöbb helyen pozitív volt a fogadta-
tás, de ez kulturálisan kódolt viselkedés, 
mert náluk a vendéglátás is vallási/törzsi 
kulturális alapon működik, ami kötelező-
vé teszi számukra, hogy vendégszeretők 
legyenek. Viselkedéskódjuk megköveteli, 
hogy még az ellenségüket is vendégként 
fogadják, ha bemegy a falujukba, aztán ha 
kimegy onnan, majd lerendezhetik vele a 
dolgokat. Ezért nehéz volt megmondani, 
ki volt az, aki igazán szívesen fogadott. 
Miután megismertek minket, viszonylag 
kedvesek voltak, elmondták, mire lenne 
szükségük. Viszont sok helyi csoport el-
lenségesen lépett fel, nemcsak a tálibok, 

hanem a hadurak, valamint a velük kap-
csolatban álló drogtermesztők csapatai. 
A tálibok és a többi ellenálló a vidék gyer-
mekei – a vidék tartja el őket –, nagyon jól 
bele tudtak olvadni a lakosságba. Mivel 
ugyanazt a ruhát viselték, mint a helyiek, 
lehetetlen volt megmondani, ki a tálib, és 
ki nem az.

– A jelenlegi kivonulás fényében miként 
látja, volt-e értelme annak, hogy a nem-
zetközi erők Amerikával az élen húsz éven 
keresztül igyekeztek exportálni a demokrá-
ciát Afganisztánba?
– Ha onnan közelítjük meg, hány ember 
vesztette életét, hány helyi lakos, gyerek 
sebesült meg, hány katona veszett oda, 
vagy mennyi pénz ment bele ebbe az el-
múlt húsz évben, akkor nehéz gondolko-
dás nélkül azt mondani, hogy megérte. 
Lehet, hogy nagyon nagy volt az ár, amit 
fi zettünk, de hiszem, hogy volt értelme. Az 
egésznek az volt a célja a 2001. szeptember 
11-i terrortámadás után, hogy az al-Káida 
terrorista csoportosulást felszámolják, és 
meggátolják, hogy Afganisztán olyan hely 
legyen, ahol különböző terrorista csopor-
tok képezhessék az embereket, akik aztán 
a nyugati világra támadnak. Ez volt a célja 
a beavatkozásnak, és ha a szövetségesek 

nincsenek ott húsz évig, akkor sokkal 
rosszabb is lehetne ma. Nehéz megmon-
dani, mi lett volna, ha nem avatkoznak 
bele a nyugati hatalmak. Nem egyszerű a 
válasz erre, ugyanis elvesztettem/elvesz-
tettünk ott katonatársakat, barátokat, és 
sokáig távol voltunk a családunktól is. De 
sok ember életét tettük jobbá, megkönnyí-
tettük a mindennapjaikat, például beteg 
gyerekek orvosi ellátásával, növeltük az 
életszínvonalukat is, valamennyire kibil-
lentettük őket a mélyszegénységből. Fej-
lődött az online világra való nyitottságuk 
is azóta, főleg a városokban, sokkal több 
ember jutott hozzá az internethez. A tálib 
rezsimnek az lesz a kihívása, hogy meg-
nyerjék maguknak a fi atalokat, akik nem 
akarnak beállni a sorba. Ha a tálibok meg 
akarják tartani a hatalmat, akkor nekik is 
meg kell újulniuk.

– Miként történhetett meg Ön szerint, hogy 
a Nyugat által kiképzett afgán kormány-
csapatok egy-két nap alatt, puskalövés nél-
kül megadták magukat a táliboknak?
– Egyrészt morálisan felmorzsolódott a 
180 ezres, fejlett haditechnikával rendel-
kező, jól kiképzett hadsereg. A tálibok 
vidéken szerveződnek, az afgán kormány-
csapatok pedig a nagyvárosokban voltak 

jelen, nem állomásoztak a kisebb falvak-
ban, így ott nyugodtan toborozhatta tagja-
it ez az árnyékkormány. Amikor tavaly az 
Egyesült Államok és a tálibok megegyez-
tek az amerikai csapatok kivonulásáról, 
több helyen a helyi törzsi vezetők a tálibok 
segítségével elkezdtek propagandát foly-
tatni az afgán nemzeti hadseregben szol-
gáló fi ataloknak, hogy az ügy elveszett, 
tegyék le a fegyvert, és ők megbocsátanak 
nekik. Ezeknek a katonáknak a nagy része 
dezertált. Az afgán hadseregben is voltak 
etnikai feszültségek, hiszen sok különbö-
ző népcsoport és törzs volt ott, de voltak 
olyan katonai vezetők is, akik nem voltak 

példamutatók, a felső vezetés elég sok 
pénzt eltüntetett az utolsó hónapokban, 
eltulajdonították a katonáik zsoldját. A 
rendőrségen és a hadseregen belül egy-két 
hónapja nem kaptak fi zetést, ami még job-
ban csökkentette a harci kedvüket. Afga-
nisztán amúgy is egy viszonylag új állam, 
az afgánok számára nem az országhoz 
való tartozás a legfontosabb szempont. A 
személy a legfontosabb számukra, aztán 
jön a szűk, majd a tág család, később a 
törzs egysége, a népcsoport és csak a vé-
gén lesz esetleg szempont az, hogy valaki 
az afgán köztársaságért harcoljon. Ezt a 
fajta gondolkodást egy magyarországinak 
nehezebb megértenie, de talán egy erdélyi 
magyarnak könnyebb.

– Mit nem sikerült elérniük a nemzetkö-
zi erőknek az elmúlt húsz évben, és mire 
számíthat Ön szerint Afganisztán a közel-
jövőben?
– Sajnos egyáltalán nem sikerült elér-
ni, hogy összefogás legyen, legyőzzék a 
korrupciót, és olyan értékeket tegyenek 
magukévá, amelyek az európaiak számá-
ra fontosak. Magáért az Afganisztáni Isz-
lám Köztársaságért már nem valószínű, 
hogy bárki harcolni fog, inkább a terü-
leti harcok lesznek a jellemzőek. A Pan-
dzsír-völgy, a tálibellenes erők központja 
még tarja magát, ez a főként tádzsikok 
lakta terület mindig is ellenálló erő volt, 
annak idején a szovjet csapatok sem tud-
ták elfoglalni. Ők ezután is az ellenállást 
választják, harcolni fognak a tálibok el-
len, a Pandzsír-völgyért, a tádzsikokért, 
Észak-Afganisztánért. A helyzet bizonyta-
lan, és ez vonatkozik az ország jövőjére is: 
ha az ellenállás folytatódik, akkor nagy a 
valószínűsége, hogy megint polgárháború 
lesz Afganisztánban.

 » A tálib rezsimnek az lesz a ki-
hívása, hogy megnyerjék maguk-
nak a fi atalokat, akik nem akarnak 
beállni a sorba. Ha a tálibok meg 
akarják tartani a hatalmat, akkor 
nekik is meg kell újulniuk.

Románia 200 katonát küld a NATO afgán együttműködőket menekítő missziójához

Románia 200 katonával vesz részt a NATO-val korábban együttműködő afgán állampolgárok és családtagjaik evakuálását célzó NA-
TO-küldetésekben – döntött szerdai ülésén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT). A meghatalmazás legfeljebb fél évre szól. A román 
katonák a kuvaiti és katari ideiglenes bázisokon lévő afgán menekülteknek a szövetséges országok menekülttáboraiba történő áthe-
lyezésében, az alapvető szolgáltatások biztosításában vesznek részt. A nemzetbiztonsági testület nem határozott meg Románia által 
befogadandó menekültkvótát, a CSAT közleményéből azonban kiderül: a bukaresti hatóságok már előkészületeket tettek a velük koráb-
ban együttműködő, a tálib hatalomátvétel miatt megtorlással fenyegetett afgán állampolgárok biztonságba helyezésére és Romániába 
szállítására. „Románia másfelől nemzeti érdekeit és polgárai védelmét érvényesítve fog fellépni az illegális migráció, a terrorizmus, a 
fegyver- és kábítószer-kereskedelem megnövekedett fenyegetésével szemben” – hangsúlyozza a CSAT közleménye. Bukarest szerint 
ugyanis az afgán rezsimváltás miatt fel kell készülni az „instabilitás-exportra”, a biztonsági kockázatok ellensúlyozására. (Krónika)
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Kelemen József a Magyar Honvédség katonájaként 2010 első felében teljesített
szolgálatot Afganisztánban




