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Wagner Péter                                          Európa és az al-Káida

A nemzetközi erők 2011. május 8-án Afganisztánban elfogtak egy marokkói férfit. Az 
esetre a dél-afganisztáni Zabul tartományban került sor, ahol az ISAF különleges mű-
veleti erőinek egy tálib parancsnokot célzó rajtaütésük során sikerült élve elfogniuk az 
al-Káidához tartozó férfit. Úgy tűnik, jelentős eseményről lehetett szó, mert az általában 
szűkszavú ISAF-kommünikékkel ellentétben, a hivatalos beszámoló további tényeket is 
közölt.1 Ezek szerint a férfi jelentős információkkal rendelkezett arról, hogy milyen módon 
és hogyan utaznak az önkéntesek hazájukból Pakisztánba és Afganisztánba, hogy „szent 
háborút” vívjanak a nemzetközi erők ellen. Elmondása szerint indulása óta számos más 
önkéntessel találkozott, akik mind Pakisztánba tartottak, hogy onnan harcba induljanak 
Afganisztánba. Halott társainál a kommandósok szaúdi, francia és pakisztáni útleveleket 
és más személyi azonosítókat találtak. A korábban Németországban letelepedett és on-
nan elindult terroristának Iránban hosszabb időt kellett várnia, ezalatt felajánlották neki, 
hogy legyen öngyilkos merénylő, ő azonban ezt elutasította.

Florian Flade német újságíró blogján néhány további részletet is közöl a személyről. 
Eszerint ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezett csak Németországban, és annak 
lejárta után indult el Afganisztánba. Irán után a pakisztáni Észak-Vazirisztánban töltött 
hosszabb időt.2 Az elfogott marokkói férfi jelentősége talán abban áll, hogy a nemzetközi 
terrorizmus azon területéről szolgálhat információkkal, amelyről a legkevesebb adattal 
rendelkeznek a nyugati hatóságok.

A tanulmány amellett érvel, hogy nemcsak az elmúlt években, de ma is változatlanul 
működik egy olyan rendszer, amelyen keresztül szabad a közlekedés Európa és a pakisz-
táni törzsi területek között. Az útvonalon rendszeresen közlekednek mindkét irányba. Bár 
az elmúlt években alig történt sikeres terrortámadás az Európai Unió területén, a konti-
nens továbbra is ki van téve az al-Káida jelentette veszélynek. A veszély azonban sokrétű, 
így a fenyegetés irányait és formáit is megpróbálja számba venni az elemzés. Oszáma bin 
Láden likvidálása jelentős siker volt a terrorizmus elleni háborúban, ám a szaúdi vezető 
halála inkább jelképes siker, az öreg kontinens fenyegetettségére rövid és középtávon nem 
fog hatást gyakorolni.

A külföldi fegyveresek

A nemzetközi szakirodalomban lassan külön kutatási területté válik a külföldi 
fegyveresek (foreign fighters) kategóriája. Az elmúlt két évben számos hosszabb 
tanulmány is megjelent, amelyek a történelmi előzményekkel, a jelenség kialaku-

lásával, illetve definíciós problémákkal foglalkoznak. A norvég Thomas Hegghammernek 
az International Security-ben 2010 tavaszán megjelent „The Rise of Muslim Foreign 
Fighters” című tanulmányában amellett érvel, hogy a „muszlim külföldi fegyveresek” 

1 „Al-Qaeda Foreign Fighter Captured During Security Operation”. ISAF Joint Command – Afghanistan, 
http://www.isaf.nato.int/article/isaf-releases/al-qaeda-foreign-fighter-captured-during-security-
operation.html, 2011. május 24.

2 Florian Flade: „German Terror Tourists – Two Jihadis from Germany Arrested in AfPak”. Jih@d, 
http://ojihad.wordpress.com/2011/05/26/german-terror-tourists-two-jihadis-from-germany-arrested-
in-afpak/, 2011. május 26.
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csoportja kifejezetten Abdullah Azzam tevékenységéhez és ideológiai aktivitásához kap-
csolódik. Azzam jordániai palesztin vallástudós volt, aki előbb Szaúd-Arábiában tanított 
(többek között bin Láden tanára is volt), majd Pesavárba ment, hogy megszervezze az arab 
önkéntesek érkezését és az afgán mudzsahedeknek nyújtandó támogatásukat.3 Ezeket a 
transznacionális háborús önkénteseket (szintén Hegghammer kifejezése) a szerző a követ-
kezőképpen definiálja.

Olyan személyek, akik:
- csatlakoztak egy felkeléshez (ellenálláshoz) és azon belül tevékenykednek;
- a konfliktusban szereplő országok egyikének állampolgárságával sem rendelkeznek, 

és egyik harcoló félhez sem fűzik rokoni, etnikai, nemzetiségi szálak;
- nem tartoznak egyetlen hivatalos katonai szervezethez sem;
- ingyen harcolnak.

Hegghammer ennek a négy állításnak az együttes megvalósulásaként definiálja a kül-
földi fegyvereseket, mert ily módon el lehet különíteni őket a nemzetközi terroristáktól, a 
zsoldosoktól, katonáktól és az adott közösség diaszpórájának tagjaitól, akik honfitársaikat 
támogatni térnek haza.4

Hegghammer szerint a jelenség azért is különleges és érdemel további figyelmet, mert 
sajátosan az 1980-as évekhez kötődik az indulása ám azóta, a kiváltó ok megszűnésével 
(a Szovjetunió kivonulása Afganisztánból) sem vesztett az erejéből; sőt, harminc évvel 
később ezeknek a transznacionális háborús önkénteseknek a jelentősége csak tovább nőtt. 
A kategória ma már nem is szűkíthető le kifejezetten az al-Káidára és a hozzá csatlakozó 
vagy vele együttműködő szervezetekre.

Brian Glyn Williams „On the Trail of the »Lions of Islam«” című tanulmánya 
Afganisztán és Pakisztán 1980 és 2010 közötti időszakát öleli fel.5 A szerző megközelítése 
sokkal gyakorlatiasabb, mint az adatbázisokkal vagy a definícióval dolgozó Hegghammeré. 
Glyn Williams kutatóként többször járt már Afganisztánban; abban a hihetetlen sze-
rencsében volt része, hogy 2002-ben, a tálib rezsim összeomlása idején a legnagyobb 
észak-afganisztáni hadúr, az üzbég Abdul Rasíd Dosztum vendégszeretetét élvezhette, 
aki megengedte neki, hogy az (az amerikai különleges erők hathatós segítségével) általa 
foglyul ejtett pakisztáni önkéntesekkel készítsen interjúkat. Tanulmányában a szerző rá-
mutat arra, hogy a Pakisztánba érkező külföldi fegyveresek motivációja is sokféle volt. 
Akadtak, akiket az afgán mudzsahedek csak „Gucci-dzsihadistának” hívtak, mivel ők 
egyfajta turistaként érkeztek, gazdag háttérrel. És persze voltak olyan önkéntesek is, akik 
a mártírhalál lehetőségét keresték az afgán hegyek között.

A szovjet kivonulás után nem minden külföldi fegyveres lett az al-Káida tagja. 
Többen visszatértek szülőhazájukba, mások új frontot kerestek (például Boszniát), és 
olyanok is voltak, akik Afganisztánban vagy Pakisztánban maradtak. A 1990-es években, 

3 Később Azzam munkatársa, majd helyettese lett Oszáma bin Láden. Az Azzam vezette szervezet 
utódja lett jelképesen az 1988-ban létrejött al-Káida.

4 Thomas Hegghammer: „The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad”. 
International Security, Vol. 35. No. 3. (2010/11). 53–94. o.

5 Brian Glyn Williams: „On the Trail of the »Lions of Islam«. A History of Foreign Fighters in 
Afghanistan and Pakistan, 1980–2010”. Orbis, Vol. 55. No. 2. (2011). 216–239. o.
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a Nadzsibullah-rezsim bukása után néhány dél- és kelet-afganisztáni katonai kiképzőtá-
bort átvett a pakisztáni titkosszolgálat, az ISI azzal a céllal, hogy ott Kasmírba küldendő 
önkénteseket képezzen ki. Mind a kiképzésben, mind a kasmíri harcokban részt vettek a 
külföldi fegyveresek. Amikor a tálibok 1994 és 1996 között, terjeszkedésük során elfoglal-
ták ezeket a kiképzőtáborokat, ott találták őket. Kezdetben a két oldal között bizalmatlan 
volt a viszony, de Glyn Williams szerint ez megváltozott, amikor 1996-ban visszatért bin 
Láden, és Omár molla az összes tábort, amelyben külföldiek éltek vagy dolgoztak, az 
al-Káida vezetőjének irányítása alá helyezte. Ebben az időben tehát nemcsak az al-Káida 
működtetett kiképzőtáborokat Afganisztánban, hanem más dzsihadista szervezetek is.6

2001 után a masszív amerikai támadások hatására az akkor már nagyrészt az al-Káida 
irányítása alatt működő külföldi fegyveresek Pakisztán törzsi területeire menekültek. Itt 
kezdődött meg hamarosan az újjászerveződés, illetve az együttműködés kialakítása a 
közben kialakuló pakisztáni Tálibánnal.

Az al-Káida és más külföldi fegyveresek jelenléte szerénynek mondható az af-
gán és a pakisztáni tálib mozgalom fegyvereseihez képest. Afganisztáni létszámukat 
NATO-források nagyságrendileg 100 főre teszik. Kérdés persze, hogy kiket értenek a ter-
rorszervezet tagjának.7 Hová sorolják az olyan elfogott önkénteseket, mint az e tanulmány 
elején említett marokkói férfi? Hová sorolják azt az önmagában több száz főnyi üzbég 
fegyverest, akik az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom (Islamic Movement of Uzbekistan, 
IMU) és a szintén üzbég Iszlám Dzsihád Unió (Islamic Jihad Union, IJU) tagjai? Az 
IMU 1998 óta működik együtt az al-Káidával, mindenkori vezetői hűségesküt tettek bin 
Ládennek, fegyveresei együtt harcoltak az al-Káida arab harcosaival. Mind az IMU, mind 
az IJU kiveszi részét a „globális dzsihád” terjesztéséből, főszerepet játszanak a török és a 
német területeken folyó toborzásban. Ha őket is beleértik az al-Káida afganisztáni tagsá-
gába, akkor ez a létszám túl alacsony.

A külföldi fegyveresek mind Afganisztánban, mind Pakisztánban jóval nagyon sze-
repet játszanak a valós létszámuknál. Jelenlétük, ismereteik, kapcsolataik jelentősen 
megtöbbszörözik a nemzetközi erők vagy a pakisztáni hadsereg ellen harcolók erejét. 
Vannak köztük pénzügyi forrásokat biztosítók, öngyilkos merénylők, fegyveresek, imp-
rovizált pokolgép (IED) szakértők/építők, média szakértők, toborzók és ideológusok. Az 
ellenállók által alkalmazott robbantási technikák, az IED-technológiák és eljárások, az 
öngyilkos merénylők alkalmazása mind abban a sorrendben migrált a pakisztáni törzsi 
területekre és onnan Afganisztánba, ahogyan az Irakban megfigyelhető volt.

A külföldi fegyveresek „életciklusát” vázolja fel Clint Watts, aki megállapítja, hogy 
a szovjet megszállás elleni dzsihád óta az afgán–pakisztáni régióban megjelenő külföldi 
fegyveresek ugyanazokon a szakaszokon mennek keresztül a terrorista kiképzés (terror 
pipeline) során, mint az iraki polgárháború lángolása idején Irakban. Az első fázist 

6 Ezt a verziót erősíti Leah Farral tanulmánya a Foreign Affairsben: „In  the late 1990s, he tried and 
failed to gain control over the Khalden training camp, led by the militants Ibn al-Shaykh al-Libi 
and Abu Zubaydah, and over the activities of Abu Musab al-Suri and Abu Khabab al-Masri, senior 
militant figures who ran their own training programs.” Leah Farrall: „How al Qaeda Works: What the 
Organization’s Subsidiaries Say About Its Strength”. Foreign Affairs, Vol. 90. No. 2. (2011).

7 „Al-Qaeda »Afghan Number Two« Abdul Ghani Killed – NATO”. BBC News, http://www.bbc.co.uk/
news/world-south-asia-13193634, 2011. április 11.
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azok az országok – azokon belül is jellemzően a nagyvárosok – jelentik, ahol nagy 
számban élnek jövőkép és állás nélküli, perifériára szorult fiatalok, illetve ahol a nyugati 
gazdasági és kulturális befolyás vélt vagy valós térnyerését a helyi dzsihadista ideológiát 
prédikáló szélsőségesek összekötik valamilyen regionális vagy globális üggyel. Ezekből 
a gócpontokból az oda visszatelepült külföldi fegyveresek segítségével toborozzák a 
radikalizálódott fiatalokat, és onnan indulnak el az afganisztáni–pakisztáni régió felé.

A második fázis a szülőváros elhagyásával kezdődik; állomásai különböző tranzit-
országok és „célországok” (jelenleg főleg Jemen és Pakisztán), ahol a delikvensek további 
indoktrinációt kapnak az al-Káida ideológiájából, együtt szocializálódhatnak más önkén-
tesekkel vagy már kiképzett fegyveresekkel. Itt történik meg a fegyveres kiképzés, a 
lőfegyverek és robbanószerek megismerése, a szervezet felső vagy középvezetőivel való 
találkozások a személyre szabott feladatok kiválasztása céljából. Ennek során dől el, hogy 
ki lesz öngyilkos merénylő, ki dolgozik a médiában, illetve ki fog fegyveresként  harcolni 
vagy egyéb kisegítő feladatot ellátni.8

Forrás: Clint Watts: „Countering Terrorism from the Second Foreign Fighter Glut”. Small Wars Journal, 
2009. 2. o.

8 Az al-Káida és a többi dzsihadista szervezet mesterien használja a propagandaeszközöket. Az évek 
során szinte saját „médiabirodalmat” alakítottak ki, ahol lelkes önkéntesek és szakemberek készítik 
a hang- és videóanyagokat, egy minisztérium sajtóosztályához hasonlóan kommünikékben azonnal 
reagálnak az őket érintő hírekre, valamint weboldalt és fórumot tartanak fent.
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A feladattól függően kezdődik a harmadik fázis, amikor a külföldi fegyveresek el-
indulnak a teendőik végrehajtására. A legjellemzőbb célországok jelenleg: Afganisztán, 
Pakisztán, illetve az arab világban elhelyezkedő nyugati érdekeltségek és maga a nyugati 
világ (Európa és az Egyesült Államok). A feladat végrehajtása során fegyveresként vagy 
öngyilkos merénylőként sokan elvesznek. Azok viszont, akik túlélik, vagy eleve olyan 
feladatot kaptak, amely nem jár konkrét életveszéllyel, visszatérnek a kiindulási országba, 
és ott mint toborzók kapcsolódnak vissza a ciklusba.

A fenti ábra szemléletesen ábrázolja, hogy a „centrifugába” bekerült önkénteseket a 
rendszer hogyan dobhatja ki a különböző helyszíneken, hogy ott beteljesítsék feladatukat. 
A tanulmány elején már említett férfi ugyanezt az útvonalat járta be. Elfogása azért volt 
különleges, mert a hatóságoknak ritkán van lehetőségük kézre keríteni olyan személyt, 
aki még „nem használta fel” magát. A letartóztatottak többsége még meg sem kezdte a 
nagy utazást, vagy már visszatért a célországba.

Az Al-káidA európAi jelenléte

Európa az al-Káida számára több szempontból is nagy jelentőséggel bír. Földrajzi, 
politikai és demográfiai adottságai miatt sokkal könnyebben felhasználható, mint 
az Egyesült Államok. Ebbe a toborzás éppúgy beletartozik, mint a pénzügyi támo-

gatás szerzése vagy a terrortámadások végrehajtása. Azt, hogy ez utóbbi mégsem olyan 
könnyű, bizonyítja, hogy a madridi és a londoni terrortámadások óta nem történt jelentős 
áldozatokat követelő merénylet (ami nem jelenti azt, hogy ne is lettek volna erre irányuló 
kísérletek).

Az EUROPOL-nak a 2010-es évről szóló jelentése (TE-SAT 2011: EU Terrorism 
Situation and Trend Report)9 szerint 2010-ben mindössze három terrorcselekményt kö-
vettek el szélsőséges iszlamisták az Európai Unióban. Talán meglepő, hogy mindhárom 
Skandináviában történt és a korábbi dán karikatúrabotrányhoz kapcsolódott. 2010. január 
1-jén Dániában egy szomáliai férfi Kurt Westergaard karikaturistát próbálta megtámadni 
a 2005-ben publikált, Mohamed prófétát ábrázoló rajzai miatt. 2010. szeptember 10-én 
egy csecsen nemzetiségű orosz férfi birtokában levő bomba idő előtt robbant fel, megölve 
az elkövetőt. A helyszínből ítélve, a férfi annak a dán újságnak akarta küldeni a bom-
bát, amely először publikálta a karikatúrákat. 2010 decemberében egy iraki születésű, 
svéd állampolgárságú, de Nagy-Britanniában tanult férfi robbantotta fel magát és autó-
ját egy stockholmi bevásárlóközpontban. Az egyetlen áldozat az elkövető volt, tettének 
oka a bosszú, amiért 2007-ben egy svéd karikaturista elítélendően ábrázolta Mohamed 
prófétát.10

2010-ben 89 személyt tartóztattak le az Európai Unió területén terrorcselekmények 
előkészítése miatt. Ebbe nemcsak a konkrét fegyveres támadások tervezése tartozik bele, 

  9 „TE-SAT 2011: EU Terrorism Situation and Trend Report”. Europol, http://www.europol.europa.eu/
publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TE-SAT2011.pdf, 2011.

10 A három eset: „Sweden Suicide Bomber’s British Connections under Investigation”. The Guardian, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/12/sweden-suicide-bomber-luton-student, 2010. december 13.
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hanem a toborzás vagy propagandatevékenység folytatása is.11 Az európai szeparatista 
terrorszervezetek által elkövetett támadásokhoz viszonyítva azonban ezek a szélsősége-
sek még mindig elenyésző veszélyt jelentenek: az említett három esettel szemben azok 
160 terrorcselekményt hajtottak végre.

Az al-Káida toborzási és propagandatevékenysége több szinten is megjelenik 
Európában. A terrorszervezet különböző csoportjai, franchise tagjai egymástól függetle-
nül végzik tevékenységüket, amelyhez természetesen hozzátartoznak Oszáma bin Láden 
és Ayman al-Zavahiri messziről sugárzott, inkább csak jelképes üzenetei is.

Az al-Káidának 2006 óta formálisan részét alkotó franchise partner, a Magrebi 
al-Káida (AQIM) a történelmi előzmények miatt az európai mediterrán országokban 
rendelkezik jó pozíciókkal. Az algériai Ima és Harc Szalafita Csoportján alapuló helyi 
al-Káida szervezet korábbi becslések szerint csak Franciaországban ötezer támogatóval 
rendelkezett. Mivel tevékenysége az elmúlt években a Száhel-övezetre és az attól délre eső 
fekete-afrikai országokra is kezd kiterjedni, a hálózat kapcsolatrendszere tovább bővülhet. 
Helyzetét megkönnyíti a nagyszámú észak-afrikai menekült és migráns Spanyolországba, 
Franciaországba és Olaszországba érkezése. Az elmúlt hónapok térségbeli eseményei, a 
menekültek hullámokban érkező tömegei jelentős kihívást jelentenek az európai országok 
hatóságai számára.

Az al-Káida közvetlenebb irányítása alatt működő Arábiai-félszigeti al-Káida (AQAP) 
fő célpontja az Egyesült Államok, nem pedig Európa. Az AQAP főideológusa, Anwar 
al-Awlaki gyermekkorának egy részét, egyetemi tanulmányait és utána még jó pár évet 
az USA-ban töltött, amerikai állampolgársággal is rendelkezik. Rövid brit kitérő után, 
2004-ben tért vissza Jemenbe. A Nyugat fejlett kommunikációs technológiáját ismerve, 
az al-Káida propagandatevékenységét teljesen új szintre emelte: az al-Arabiya hírtévé az 
„internet bin Ládenjének” nevezte.12

Awlaki, úgy tűnik, jelentős szerepet játszik a toborzásban és a terrorcselekmények 
inspirálásában. Több amerikai merényletben és merényletkísérletben vett részt az elmúlt 
években, de az Európából az afganisztáni/pakisztáni régióba tartó külföldi fegyveresek is 
megfordultak nála. A Watt által felrajzolt körforgásban az egyik lehetséges tranzitútvonal 
és pihenőhely Awlaki jemeni búvóhelye.

2011 elején jelent meg egy ötoldalas dokumentum két marokkói származású németor-
szági fiatal utazásáról. Egyikőjük, Abu Ibrahim al-Almani (eredeti nevén Yassin Chouka) 
az egyik dzsihadista fórumon kapott kérdésekre válaszul írta meg, miként jutottak el 
Európából Afganisztánba. A dokumentumból kiderül, hogy először Jemenbe érkeztek, 
ahol többször találkoztak Awlakival. Innen egy hónap volt az út Pakisztánba, ahol el-
dönthették, hogy melyik dzsihadista csoporthoz akarnak csatlakozni. Az utolsó szakaszt 
Afganisztánba már az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom segítségével tették meg, amelyhez 
egyébként csatlakoztak is.13

11 „TE-SAT 2011…”, i. m.
12 „Cleric al-Awlaki Dubbed »bin Laden of the Internet«”. USA Today, http://www.usatoday.com/news/

nation/2010-08-25-1A_Awlaki25_CV_N.htm, 2010. augusztus 25.
13 Bill Roggio: „German Terrorists Pass through Yemen, Meet Awlaki, before Joining IMU in Pakistan”. 

The Long War Journal, http://www.longwarjournal.org/archives/2011/02/german_terrorists_pa.php, 
2011. február 15.
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Awlaki legnagyobb hozzájárulása az európai önkéntesek toborzásához mégis a 2010 
júliusában indított Inspire című angol nyelvű kiadvány. A lap kifejezetten az észak-ame-
rikai és európai szimpatizánsokat célozta. Az első számban olvasható bin Láden üzenete 
az olvasókhoz, és az egyik rovat a konyhában is előállítható bombákkal foglalkozik.14 
Az Inspire 2010 nyara óta folyamatosan jelenik meg, a legutóbbi, amely az ötödik szám, 
2011 márciusában látott napvilágot. Az egyes kiadványok a mai napig letölthetőek az 
internetről.15

Az elmúlt két évben jelentősen megnőtt az olyan személyek száma, akik Németországból 
mentek Pakisztánba és Afganisztánba az elmúlt években, és ott az al-Káidával szövetség-
ben működő IMU vagy a szintén üzbég bázisú IJU tagjai lettek.

Ez természetesen nem az egyik napról a másikra történt, hiszen már a 2001. szep-
temberi merényletek egyik fő tervezője és végrehajtója, Mohamed Atta is Hamburgban 
élt éveken át, és a Világkereskedelmi Központ lerombolása után Németország tovább-
ra is az európai iszlamisták egyik logisztikai központja maradt. Berlin afganisztáni 
katonai jelenlétének megerősödését követően vált maga is célponttá. Az ún. Sauerland 
Gruppe egy Hanau melletti amerikai bázist akart megtámadni 2007-ben. Tagjai között 
Németországban élő külföldiek és németek egyaránt voltak.

Az első német öngyilkos merénylő, aki felrobbantotta magát Afganisztánban, Cüneyt 
Ciftci volt. A bajorországi török családba született fiatalember az IJU tagjaként két ame-
rikai katonát ölt meg. A legnagyobb hírnévre Bekkay Harrach, mozgalmi nevén Abu 
Talha al-Almani („a német”) tett szert, aki a 2009-es német parlamenti választásokon 
videóüzenetek sorával fenyegette meg a szavazókat arra az esetre, ha azok újraválasztják 
Angela Merkelt és a CDU/CSU testvérpártot.16

A német választók döntöttek, a terrorcselekmények nem valósultak meg, viszont a 
bonni születésű, marokkói származású Harrach 2010 áprilisában életét vesztette, amikor 
mintegy 20 öngyilkos merénylőből álló különítmény élén megtámadta az USA legna-
gyobb afganisztáni bázisát Bagramban.17

2010 májusában két áttért német is meghalt a pakisztáni hadsereggel vívott harcokban 
Észak-Vazirisztánban. Erich Breininger több videóüzenetben is megjelent az IJU tagja-
ként; halála után azzal vált ismertté, hogy felkerült az internetre naplója, amelyben leírta 
áttérésének körülményeit és pakisztáni életét.18

Az IMU tagjai között felbukkant egy második generációs magyar származású férfi is. 
Hamza al-Madzsarit (eredeti német neve Thomas U.) tavaly szeptemberben tartóztatták le 

14 Marc Ambinder: „Al Qaeda’s First English Language Magazine Is Here”. The Atlantic, http://www.
theatlantic.com/politics/archive/10/06/al-qaedas-first-english-language-magazine-is-here/59006/, 
2010. június 30.

15 Lásd például a Public Intelligence honlapját: „Complete Inspire Al-Qaeda in the Arabian Peninsula 
(AQAP) Magazine”, http://publicintelligence.net/complete-inspire-al-qaeda-in-the-arabian-peninsula-
aqap-magazine/.

16 Wagner Péter: „Németország Afganisztánban”. Nemzet és Biztonság, 2009. október. 54–60. o.
17 „Bonner Qaida-Kämpfer soll bei Gefecht gestorben sein”. Der Spiegel, http://www.spiegel.de/politik/

deutschland/0,1518,740140,00.html, 2011. január 28. A hír 2011-ben jelent meg a médiában, ám való-
színűsítik, hogy a támadás megegyezett egy 2010 májusában végrehajtott akcióval.

18 „German Jihadist Eric Breininger Killed in Pakistan, Group Claims”. Der Spiegel, http://www.spiegel.
de/international/world/0,1518,692673,00.html, 2010. május 3.
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Törökországban, amikor Irán felől érkezve, hamis útlevéllel egy koppenhágai gépre akart 
átszállni.19

A jelenleg Pakisztánban az al-Káidával vagy valamelyik szervezetével együtt élő, 
annak kiképzésében részesülő németek számát a német titkosszolgálat kb. 100 főre teszi. 
A főleg Vazirisztánban élő közösség tagjai nemegyszer feleségükkel együtt telepedtek le 
a törzsi területeken, és jelentős szerepet játszanak az al-Káida propagandagépezetében, az 
otthoni terrorcselekmények szervezésében és a toborzásban.20

A hasonló események a mai napig folytatódnak. A tanulmány elején említett eset 
mellett 2011. április 30-án, épp az Oszáma bin Láden likvidálása előtti napon a német 
biztonsági szervek letartóztattak három férfit Észak-Rajna–Vesztfáliában. A hatósá-
gok gyanúja szerint a csoport feladata az al-Káida utasítása alapján terrorcselekmények 
elkövetése lett volna. Vezetőjük, Abduladim El-K 2009–2010-ben többször is járt a pakisz-
táni–afgán határvidéken, és a beszámolók szerint közvetlen kapcsolatban állt az al-Káida 
egyik magas rangú vezetőjével.21 Szintén áprilisban a pakisztáni hatóságok letartóztattak 
egy áttért német férfit, aki egy évet töltött el különböző kiképzőtáborokban és a már em-
lített Bekkay Harrach jó barátja volt.22

19 „Magyar származású tálibot fogtak el Törökországban”. Népszabadság, http://nol.hu/archivum/
magyar_szarmazasu_talibot_fogtak_el_torokorszagban, 2010. szeptember 10. A hírekkel ellentétben, 
a férfi nem tálib volt, hanem az al-Káida egyik üzbég társszervezetének tagja, illetve az azon belül 
létrejött német „részlegé”.

20 „German Jihad Colonies Sprout Up in Waziristan”. Der Spiegel, http://www.spiegel.de/international/
germany/0,1518,687306,00.html, 2010. május 4.

21 „Festnahme dreier mutmasslicher Mitglieder der Al-Qaida durch GSG-9/Update”. SEK Einsatz, http://
sek-einsatz.de/mediathek/sek-einsatze/festnahme-dreier-mutmaslicher-mitglieder-der-al-qaida-
durch-gsg-9/3531, 2011. április 30.

22 „German Terror Tourists…”, i. m.
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