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MAGYAR TÁBOR AFGANISZTÁNBAN 

Kulcsár István1 

Hazánktól csaknem 5000 kilométernyire, Közép-Ázsiában, a 
Hindukus hegység lábánál, Pul-i Kumri városa közelében található egy 
kis magyar sziget: Camp Pannonia. A NATO vezette afganisztáni Nem-
zetközi Biztonsági és Támogató Erők (ISAF) kötelékében szolgáló több 
mint 200 magyar katona tábora ez. 

Lakó-, mosdó-, egészségügyi, ebédlő- és sok más rendeltetésű kon-
téner sorakozik a zúzott kővel borított talajon. Vastag, magas vályogfal, 
szögesdrót, géppuskával felszerelt őrtornyok, a bejárat előtt betonkockák 
óvják a bentiek biztonságát. Ha úgy tetszik: klasszikus katonai tábor. De 
mégsem egészen az, hanem – a NATO-terminológia szerint – egy tarto-
mányi újjáépítési csoport. 

A magyarok az ISAF keretében a Baglán tartomány biztonságának 
fenntartásából és újjáépítéséből igyekeznek kivenni a részüket. Tavaly 
szeptemberben érkeztek ide és vették át ezt a szerepet a hollandoktól. A 
magyar katonai járőrök rendszeresen látogatják a fél dunántúlnyi tarto-
mány távoli járásait is. Nemcsak és elsősorban talán nem is azért, hogy 

                                                      
1 Kulcsár István újságíró, METRO újság. 
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„mutassák magukat” és elrettentsék a visszaszivárogni próbáló tálibokat, 
hanem hogy megismerjék a lakosság problémáit és segítsenek azok meg-
oldásában. Ennek nyomán utak, iskolák, orvosi rendelők, törpevízmű-
vek épülnek vagy épülnek újjá, bábákat, rendőröket képeznek, szakta-
nácsokkal látják el a gazdákat. A katonák persze főként csak a keretet, a 
biztonságot adják ehhez: a kiképzők, a segélymunkások (köztük vallási 
segélyszervezetek emberei) hazulról érkező szakértők, míg az építkezé-
seken helyi, afgán munkások dolgoznak (ami a munkanélküliséggel is 
küszködő lakosságnak ugyancsak nagy segítség). 

A múlt héten egy középiskola számítógépekkel is ellátott könyvtá-
rának átadásán, valamint egy járási rendelő alapkövének letételén részt 
vett Szekeres Imre honvédelmi, illetve Horváth Ágnes egészségügyi mi-
niszter, akiket többek között a Metro munkatársa is elkísérhetett Afga-
nisztánba. Az utat egy spanyol szállító-repülőgépen és egy német heli-
kopteren tettük meg. 

A helyiek hálásak a magyar segítségért 

Az elmúlt hetekben négy alkalommal helyeztek el pokolgépet ma-
gyar katonai konvoj útjában (egy ízben egy katona könnyebben megsé-
rült), és éppen a két miniszter látogatása után fél nappal csapódott be né-
hány rakéta a tábor közelében. Igaz, nem bizonyítható, hogy a robbanó-
anyagot a magyaroknak szánták, mint ahogyan állítólag a rakétákat sem 
tálibok, hanem közönséges bűnözők indították, és azokkal sem a táborra, 
hanem – úgymond – a helyi rendőrségre akartak bosszúból csapást mérni. 

A tartomány lakóinak nagy 
többsége hálás ezért a segít-
ségért. Ezt közvetve az is bi-
zonyítja, hogy Baglánban – 
ellentétben az ország Pakisz-
tánnal és Iránnal határos vi-
dékeivel, ahol a tálibok aktí-
van igyekeznek visszanyerni 
hatalmukat – a közelmúltig 
viszonylag nyugodt volt a 
helyzet, mert a lakosság ne-
migen támogatja őket. De a 
tálibok azért itt sem adták fel 
a küzdelmet. 
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Hogy mennyire hatékony Afganisztánban a NATO-országok és 
szövetségeseik segítsége, arról megoszlanak a vélemények. Egyre nyil-
vánvalóbb például, hogy a lakosság „szívének és agyának” megnyerésé-
hez (ez is hivatalos terminológia) jóval több katonára és jóval több anyagi 
segítségre is szükség lenne.  

Magyarország részben korábban, részben a NATO védelmi minisz-
tereinek közelmúltbeli tanácskozásán a maga részéről felajánlotta, hogy 
kiképzőket és tanácsadókat küld a – bizony elég lassan felálló – afgán 
hadseregnek, kis számú kommandóst a NATO ténylegesen harcoló ala-
kulataiba, és fél évre átveszi a kabuli katonai és polgári repülőtér irányí-
tását. Ezt mostani kabuli tárgyalásain Szekeres Imre honvédelmi minisz-
ter is megerősítette Hamid Karzai afgán elnöknek. Bizonyos – ezt többek 
között a nemzetközi erők törzsparancsnoka erősítette meg a magyar új-
ságíróknak –, hogy a NATO és szövetségesei csapatainak még legalább 
tíz évig kell Afganisztánban maradniuk. Az akció mérlegét – sikerét 
vagy kudarcát – csak az után lehet majd megvonni. A magyarok a maguk 
részéről minden lehetőt megtesznek a siker érdekében. 

Újjáépítés két évtizednyi háború után 

Afganisztánban 1979-től kezdve több mint két évtizeden át dúlt há-
ború, egyrészről a szovjetbarát nemzeti hadsereg és a szovjet haderő, 
másrészről a modzsahedek (szabadságharcosok), majd az utóbbiak és a 
tálibok (fanatikus muzulmán szélsőségesek) között, később az amerikaiak 
meg szövetségeseik vetettek véget fegyveresen a tálibok központi hatal-
mának.  

Eközben pedig még az egyes törzsek, hadurak is hadakoztak egy-
más ellen. Az amúgy is mélységesen elmaradott, sziklás-sivatagos, vasút 
nélküli, betegségektől, analfabétizmustól sújtott országban még az a ke-
véske ipar, infrastruktúra is elpusztult, ami korábban épült.  

Kép és szöveg: Kulcsár István 
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