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Motto: "A 2l.szdzad első terror elleni had-
művelet tanulságainak elemzése és feldolgoaisa
hozlájár uI a kato nai paradigma változtísáhoa l|

- A szerző -

. Az ulábbi hadtudomdqti esszében a §zerző slfatégiai analízis segít-
ségével szemlélteti a 21. szúzad első hadviselesét Ebben a hadvíselésben
az állami szereplők mellett a nem áIlami szereplők is íontos szelepet ját-
szanak,

A hiperterrorizmus agresszív lépéseire méltó válaszul, szinte egy
hónapon belül az Amerikai Egyesült Államok által telepített katonai erők
két hadműveletbe kezdtek Afganisaánban. Mindkét hadművelet, neve_
Zet€sen a katonai és a humarritárius számos tapasáalattal segíti a kor-
mányzatí, a tárca és a honvédség tevékenységét. Ezért ebben a katonai
stratégiai elemzésben úgy az általános, mint az egyes haderónemeke
vonatkozó tanulságok kerülnek kifejtésre. Az első szakaszban lefolytatott
hadművelet a "VEGTELEN SZABADSÁG HADMÚVELET'' fedőnevet
kapta.

1. A végtelen §zabadság hadművelet irányítása,
céljai és mutatói

A "Végtelen Szabadság Hadművelet" nem NATO iranyítá§ú, hanem
az Egyesült Allamok áIía| vezetett hadművelet, amelynek első szakasza
Afganisztán ellen került végrehajtásra 2001, október 7 . és december 22.
között. A hádműveletben az Egyesült Államok Fegyveres Erőitől kijelölt
haderőnem kontingensek vesznek részt, az USA Központi Parancsnokság
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vezetósével és Franks Tommy tábornok irányításával. Közép-Azsiába,
illetve a tengerekre és óceánokra a katonai koalíciós részvételre harci- és
támogató csapatokat vezényelt az EgyesüIt KiráIyság, Franciaoíszág,
Németors4ig, Olaszország és Törökország. Az Észak-atlanti Szerződés
Szervezete pedig mintegy öt AWACS típusú repülőgépet telepített az
Amerikai Egyesült Állarnok területére. A hadszíntérhez való közelsége
miatt a liadműveletben sajátos Szerepet töltött be oroszország, az
Afganisztánnal határos volt szoujet íagáIlamok, Pakisztán, Törökország,
Szaúd-Arábia és az Eszaki Szövetség katonai forruiciót, illetve a táli-
bokkal szembefordult afgán lörzsek. Az ötvenezer fót kitevő tálib haderő
ebben a hadműveletben úgynevezett elnyújtott vereséget szenvedett.

A katonai célkitűzések Szerinl egJ)fészt meg kellett buktatni a tdlib
rczsimet, másrészt pedig meg kellett sehmisíleni az AI-Kaida terror-
szervezet hálózatát, vezetőivel, szponzoraival és harcosaival eg)üű, To-
vábbá a táIib légierő és légvédelem harci képességének minimáIisra
íöfténő csökkentése, valamint a tdlib katonai és AI-Kaida táborok szétve-
rése és katonai képességek tönkrezűzása volt a küldetés fő céIja.

Miután az ENSZ égisze alatt a németországi Bonn-Petersbergben
200l , december elején tárgyaló afgán politikai csoportok és törzsi képvi-
selők megállapodtak az új ideiglenes kormányzó hatóság összetételében és
feladatába a Végtelen Szabadság Hadművelet elsó szakasza véget értnek
tekinthető, bár egyes helyeken a tálibok folytatják az ellenáIlást, az
amerikaiak pedig a légi csapásokat és a hadművelet átalakult "barlangi
hadviseléssé", Az USA katonai erői felvonultatták a világszínvonalú high-
tech harci és támogató technológiát, ledobták a fiirtös bombákat a bunker
rombolókat, míg a tálib erők a harmincéves kalasnyikovokat, a negy-
venéves harckocsikat (T-55 és T-62) és pszh-kat, valamint az avuló
stringer-rakétákat és alig működő repüIó és légvédelmi harceszközöket,
köáe a francia gyártásű F -222 típusú vadász- és bombazó repülógépeket,
s a szovjet MIG-21-eseket alkalmazták. A Végtelerr Szabadság Hadmű-
velet alapvető ismérveinek felvezetése úán rátérek űz eg,es amerikai
haderőneme kkel kapcso latos tanuls ágo k megvo nósára, meg ismefteté-
sére és közreadásdra, de itl és most eltekintek a "selyem út" országának
ismertetésétől.
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2, A haderőnemek alkalmazásának tanulságai

A. Légierő: A csapásmérés fő instrumentuma

A légierőnek mint haderőnemnek a hadszíntéren telepített és
hútországban kalmauísra vúró kontingenseinek ''kék madarli'' az űgy-
nevezett folyamatos légi lradműveIettel egyrészt szinte kilátásba lielyezték
a tálib rendszer feletti győzelmet, másodrészt pedig igen hatékonyan vé-
delmezték és oItalmaaák a hadszíntérre elóre teIepített szárazítjldi haderó-,
tengerészgyalogság- és a haditengerészet harci, táITogató és harci kiszol-
gáló támogató kötelékeit, beleérwe a szövetségeseket is. A 21 ,század elsó
hadviselésében a légierő (rlely a hátországtóI igen távo| került alkal-
mazásra) islnételten nvilvánvalóvá tette eIónyeit és kevésbé érzékeltette a
türelmet]enkedőkkel szernbeni hátrányait. Az azoll:an rnára te|jesen nyil-
vánvalóvá vált a stratégiai elemzők körében, hogy egy a lradjárat hosszú,
elszánt és mindenekelótt kemény katonai küzdelmet jelent, ugyanakkor
számtalan olyarr kérdésre nenl ad és adhat választ, arnelyeket a médiák
szakéftői a ||nyilatkozatuk napján" a legfontosabbnak véInek. Hiszen a
katonai titkok megőrzése - még a CNN-nek is - kötelező.

A körültekintóen kiváIasztott célpontokra rnéfi légi csapások, ne-
vezetesen a repülőgépJlordozókróI és a hazai területekról indított harci
reptilógépek és nagy távolságú, úgynevezett hadászati bombázók pontos
csapásai következtében rnűködésképtelenné r,áltak a tálib légvédelmi és
irányítási rendszerek, majd késóbb összeroppantak a tálib arc- és frontvo-
nalak. A sebészi pontosságú múveletek azonban a polgári lakosság között
is veszteségeket okoztak, Az elemzőlrek ki kell rnondania azt is,l.1ogy az
igazságos, de a már jóI beváIt légi doktrína alkalnrazása során a nagyon
r,árt fordulat csak akkor következett be, arnikor a légierő csapatait jnte-

grálták és kornbinálták az Északi Szövetség támadásával és az USA Kü-
|önieges Erók akcióival, különösen a földicsapás rnegfigyelőkke|, az
irányzókkal, iIletve a rávezetőkkeI.

A stlatégiai csapásokat a közel ötvenéves ''jó! bevrilt'' B-52-esek
mérték és azok biztosították a siker kétségteleIrné tételét, A kb, 350 barci
repülőgép bevetésének 21.századj elsó tapasztalatai azt sejtetik, hogy a
légi hadjárat jövőbeni modellje valószínűIeg ehhez hasonló lesz, a liely-
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zethez és a küldetéshez igazodva. Ugyanis az olyan újabb harci repii|ő-
gépek, rrrint a lopakodók, a B_2_esek és az F-22-esek csapásai, rnint régen
a lrarcos döfése a lándzsával, biztosítják az ellenfél légvédelmének és
irányítási rendszereinek az összeomlását, nriközben lehetővé teszik a saját
erők pihentetését és eközben kihasználják az amerikai légi- és íirirárryítás
elónyeit, végezetiil a levegőben ós űrberr egyeduralomra tesznek szeft,
rniközben támogatják a többi haderónemek kötelékeinek hadműveleteit és
harcait,

A harci bevetések álítll okozotí kényszerhelyzeíek megkövetelik a
Iegíöb h hig h-lech repiilőgép továbbfejles4ését, u tömeges generúljavítá-
sok elvégzését és az újubb íípusok rendszerbe dllítását. Folyam los n
gyűjtik és értékelik a harci beyetések összes íűpasztulaíait.

Az ez irányít tapasztalatok kiemelik a tánrogató légieró, úgyrnond a
szállító és a levegőben utántöItő lepiilőgépek tbntosságát és nélkülözhe-
tet]enségét. Ami pedig a pilóta rlélkiili légi járnrűvekre vonatkozjk. veIiik
kapcsolatban ajövőberr feIkészii]nek az összes lehetséges váratiatr harci, és
ha írgy tetszik, cse]szövó és ármánykodó tevékenység kivitelezésére. A
Légierő Anyagi Parancsnokság katonai és polgári állománya, mintegy
80.000 fő áIIandóan biZtoSította a küelölt korrtingensek készenlétét és liarci
bevetését, illetve úr.lrabevetését,

B. Szárazftildi haderő: a ftildi tevékenység motorja

A Végíelen Szabudsrig Hadműveletben részí yetí haderőnemekről,
különösen a suíra4ftItli haderőnemről nem túIzás azt állítani, hogy a
légierő méItó párjl a nagy távolságra vívoít hadnűveletben. IJ gyanis
ebben a hadmííveletben a felületes szernlélő ]átszatának ellenére, a száraz-
földi lraderő szembes[il a jövó nagy kihivásaival, Többek között olyanok-
kal, mint az aszinrrnetrikus kihívások, a nagy távolság, az átlagostól eltérő
terepviszorryok, az eIlenfél sokfélesége, állarni és nem állani szervező-
dések, a hadszíntéri berendezések elavultsága, a vaIlási szempontok figye-
lembevétele stb. A fentiek nr iatt a katonai vonatkozásban azonban azt is ki
kell nondani, hogy ez a Közép-Ázsiában folyó katonai konfliktus méretei-
ben sokkal kisebb annál, rnint amelyet vagy arleJyeket az ame ríkai száraz-
földi haderó könnyű és nelréz csapatai a világ bármely részén rneg tudná-
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nak vívni és nregnyemi, lra azokra sor kerülne, Az Afgarr isztánbarr végre-
hajtott váratlalr hadrnűvelet a könnyii és a légi szállítású eróket igériyelte,
olyanokat, rnint például a 10, hegyi hadosztály, és Különleges Erók
speciális csoportj ai az AH-Cobrg és UH-60 Black Hawk típusú harci
helikopterekkel kiegészíwe. Ezeket azonnal kitelepítették és bevetették a
tálibellenes harcokba, A halci tapasztalatok azt is igazolják, hogy a
jövóben az USA szárazfoldi lraderő vezetóse a bevetett erők arányának
módosítását javasolja,

Ugyanakkor a nagy ütőerót és lrasznosságot ígérő új fegyvenend-
szerek iIyen esetben nerl képesek a helyszínre teJeptilni, beleéftye a Crusader
tüzérségi rel]dszert is, A szárazföldi bázisú különleges hadrrrűveleti erők
támadókészségét ezítton is jól kalrratoztatták. A különleges hadműveleti
parancsnokság által vezetett liadműveletek autonórriiája rragy funkcionális
önállóságot biztosít a nemzetközi terrorizmus eIleni hadjáratban és ez több
jogosítványt jelent a regionális fóparancsnokok számáta. Az utóbbi két
tényező a meglévó fesziiltségek íeloldásához j áru| hozzá, hiszen az auto-
nómia, a hatáskör növelése és lrarmonizálása jelentékeny előrelépésnek
tekinthetó a száraztöldi hadviseiósberr, Ezzel egyidőben rnegkezdték az
USA száI,azföldi haderó Anyagi Palancsoksága és alárerideltjei áta-
lakítását,

C) Tengerészgyalogság: a speciális elvárások teljesítője

A Végtelen Szabulsóg Hadművelet eIső szakasuíban a ||bőrnJ,akúck"-

ként ismert tengerészgyalogosok is meglehetősen tdvol vannak az
alaprendelíeíésszerű beveíéstől, A rlagy távolság e]|enére a hadnrűve]et
egy bizonyos részében cselekvóen vesznek részt és szerepük a támogatás-
ban nem jelentéktelen. A telepítés, a készenlét elérése a nem gyakorolt
fellételek között, majd a felderítés és a krrtatás teljesítése ismét felme-
Iegítette azon régi kérdést, hogy sztikséges és beilleszthető a támogatásba
a C-130 H II mellett az AC-I30 OV csapatrepülőgép, a szál|ító-légieró.
rne|y kikövetelhetó, ugyanakkor a felszerelés további modernizálása tech-
nikai kérdésnek tekinthetó, beleértve a t,endszeresített harci és szá]Iító
lrelikoptereket is. Az mára nyilvánvaIóvá vált, hogy a 4.tengerészgyalogos
daridár, mint az antiterrorista eró, kieIneIt heIyet követel magának az Arne-
rikai Eryesült Államok hátországi rendszerének védelméberr. Az áíszeryezés

l8



újszerű, több gyakorlati és fontos katonai váItozásokat is magában foglal
(lásd a belső struktúrát), A fentiekból az is kitíinik, hogy a terrgerészgya-

Iogság Vezetése a lehetséges hátországi bevetés miatt most (meg)óvja és

kíméli csapatait,

D) Haditengerészet: nélkülözhetetlen a közép-ázsiai intervencióban

A Végtelen Szabatlság Hldművelet az USA lndiíengerészeí részére
kis túIzással szólva nem tekinthető másnak, mint az úgynevezett "nteg-
vtiltás hadműveleíének", I)gyanis ez a haderótrem ugyancsak kisebb
szerephez jutott az Irak elleni háborúban és a Jugoszlávia elleni légi lrad-
járatban. MoSí a lraditengeréSzeí jeleníős íelűd.ltokat kapott: I.csapás-

rnórés, 2. csapat és harci felszerelés szálIítása, 3. támogatás. 4, erők oltal-
mazása, Azonban a teljes valóság az, lrogy a lepülőgép hordozók korábban

és most is nrind a rrégyen bebizonyították katonai hasznosságtrkat azokban

az övezetekben. ahol a szükséges katonai képesség hozzáférése nitrcs tneg

egyáltalán, vagy korlátozott, Így volt ez íTlost is, amikor is a repülőgép hor-

dozók harci csopoltjai a bevetéseket jóI készítették elő és hajtották végre.

A szóban forgó hadmííveletben a lraditengerészet harci repiilőgépei
elsősorban a szárazföIdörr vívott harcok érdekében rnérrek lógi csapásokat.

L)gyanez a jövóben megváltozhat, a feladatspektrr-rnr nagyobb lehet és

bóvülhet. A repülőgép-hordozók nagy kite{edésű fedélzete, ún. platform-
ja a jól felkésziilt e|lenfélnek sebezlrető lehetóséget nyújtott. Az e|hárítás
folyamatos készenlétet, többirányú és -szintű egytittműködést igényelt, A
hadműveletben a repülógép-hordozók készenlétükkel hozzájárulnak az
Amerikai Egyesiilt ÁIlarnok csapásméró képességének folyarnatos fenn-
tartásához, végső soron a világkoalíció által kitílzött cé]ok elér,éséliez,

beleértve az ellettentést, sőt az egyes régiókban elérendő katonai egyen-
sú|yt is,

3. Védelmi ipar: hadi termelés és innováció

Az USA védelmi iparának egyes vállalatai szinte háborús termelést

folytatnak. Kiilönösen nagy az igérry a nagy pontosságú, irányítható raké-

I9



táka, - lőszerekre és bombákra, az 5.000 fontos lézer irányítású ''bunker -
romboló" bombákra, A szokatlan terep új típusú fe]szereléseket követelt.
Kipróbáltak olyan új eszközöket, mint a nem hagyományos EA-6B
PROI.YLER (elektrornágrreses spektrum)l az elektronikus hadviselési
képesség növelése érdekében. Az Amerikai Egyesült ÁlIamok szövetsége-
sei a hadszíntéreri és a közbeesó felvonulási övezetekben elsósorban
logisztikai támogatásban vesznek részt,

4. Osszegzés:

A Végtelen Szabadság Hadműveleí első szakaszának tanulságai
megvonásakor arro irányítanám az érdeklődők szíves rtgJ)elmét, hogJ, ez
a hadművelet tovább fol1luuótlik és katonai tanulságai úgy u NATO-ban,
mint a formáIódó európai haderő nlkalmazásánál felhasxnálhatók,
hiszen kiváIóan alkalmuzhatók a különböző kaíonui képességek össze-
hasonlítására, azok közöíti mennyiségi és minőségi, végezetül a íervezési
és fejlesztési feladatok megfogalmazdsára. Tovdbbá a logiszlikai reáI-

folyamaíok rögzítésére, az egyes alrenrlszerek tevékenységének a hadví-
selés szerinti igényeinek összegzésére és végiil a szövetségesekkel íölténő
eqyeztetés uttin a 2l, századi hadviselés követelményeinek adekvát
Iogisztikai támogntó rentlszer kimunkúkisúra, kipróbálására és bevezeté-
sére úgy u nemzeli, mint a Szövetséges kereíek közötí.
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