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Joshua Hammer

Amikor a dzsihád Maliba érkezett…

Konna városa a Niger folyó keleti partján fek-
szik Közép-Maliban, egy tüskés fákkal tagolt 
félsivatagos területen. Közel egy évig, azóta, 
hogy a lázadó tuaregek – a nomád berberek, 
akik Észak-Afrika belsQ-szaharai régiójában 
élnek – és az iszlám milicisták megszerezték az 
Észak-Mali feletti ellenQrzést, ez a húszezres 
város jelölte a kormány ellenQrzése alatt álló te-
rületek határát. Ötszáz katona állt Qrt a várostól 
északra levQ bozótosban pickup teherautókra 
szerelt géppuskákkal. Állásaikon túl üres cserjé-
sek voltak, és egy kövezett út Timbuktu és Gao 
irányába, a dzsihádisták ellenQrzése alatt álló 
két fQ lakossági központba.

2013. január 9-én, szerda este negyven 
iszlamista harcosokkal és nehézfegyverzettel 
megrakott pickup teherautó támadt Konnára. 
Bár a támadás meglepetésként érte Qket, a kor-
mányerQknek sikerült visszaverni az elsQ roha-
mot. Éjfél körül azonban 150 további fegyveres 
dzsihádista járm_ érkezett, és így immár ezer, 
rakétavetQkkel és nagy kaliber_ géppuskákkal is 
rendelkezQ harcos támadta a város védelmezQit 
három oldalról. Nyolcórás csata után áttörték a 
kormánycsapatok vonalait. Több száz kormány-
katona vonult vissza pánikban Konna utcáin; 
közülük sokan levetették a sötétzöld terepszín_ 
uniformist és a helyieknek könyörögtek, hogy 
adjanak nekik civil ruhát.

A teherautó-sofQrként dolgozó Ousmane Bah 
figyelte, hogyan gördülnek be az iszlamisták a 
városba másnap délután háromnegyed négykor. 
A sivatagi khakiszín_ ruhába öltözött iszlamisták 
felrobbantottak pár katonai létesítményt, és 
Konna mecseteibe terelték az embereket. Egy 

helyi utcai prédikátor, aki tavaly csatlakozott a 
fegyveresekhez, megparancsolta a helybeliek-
nek, hogy gy_jtsék össze az elesett kormányka-
tonák holttestét. „Temessétek el a halott kutyái-
tokat”, mondta nekik. A dzsihádisták utasították 
Konna imámjait, emlékszik vissza Bah, hogy 
tájékoztassák az embereket: „Mostantól a saria 
törvény van érvényben Konnában, és minden nQ 
köteles eltakarni magát.”

Bah elmondása szerint péntek reggel érkezett 
meg a dzsihádisták vezére, hogy learassa a 
gyQzelem babérjait. Ijád Ag Gali egy termetes 
tuareg, akinek fekete szakállas arcát jól ismerik 
az országban. Gali, az egykori diplomata, csem-
pész és túsztárgyaló az alapítója és parancsnoka 
az Anszar Dine (a Hit VédelmezQi) nev_ radiká-
lis iszlamista szervezetnek, amely szövetséges 
az al-Kaidával az iszlám Maghrebben; egy 
olyan fegyveres csoport, amelyet részben a nyu-
gati túszokért kicsikart váltságdíjakból finanszí-
roznak. „Fekete turbánt és hosszú kék köpenyt 
viselt – mondja Bah. – Összegy_jtötte az embe-
reket, és kijelentette, hogy mostantól az Anszar 
Dine és az al-Kaida irányítja a dolgokat.”

Mali az egész Észak-Afrikára kiterjedQ száraz 
Száhel-övben található. A 15,8 millió lakos-
sal rendelkezQ ország egészen a közelmúltig 
szelíd, jóllehet nagyon gyenge demokráciának 
számított, amely a kispénz_ turisták és a vi-
lágzene rajongóinak kedvelt úti célja volt. A 
Sivatagi Fesztivál (Festival au Désert), amelyet 
a Timbuktu közelében található d_nék között 
rendeztek meg minden januárban, egyfajta af-
rikai Woodstocknak számított és több ezer nyu-
gati és helyi látogatót vonzott. Maga Timbuktu 
az elmúlt néhány évben egy valószín_tlen re-
neszánszt élt át, és igazi kulturális oázissá vált 
a Szaharában fél tucat könyvtárával, amelyek 
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az utóbbi évezredbQl származó arab kéziratok 
valóságos tárházát Qrizték, és melyeket a közel-
múltban fedeztek fel újra.

Ám az ország már régóta egyesíti a szegény-
séget, a radikális iszlámot és a fegyveres felke-
lésre való hajlandóságot. Az Egyesült Nemzetek 
Fejlesztési Programja 187 értékelt ország közül 
a 182. helyre rangsorolta Malit a 2013-ban 
megjelent Human Development Report-ban. Az 
UNICEF szerint 2010-ben a felnQtt lakosság 
26%-a tudott írni-olvasni, az egy fQre jutó éves 
jövedelem pedig 600 amerikai dollár volt. A 
Szahara sivataga, ahová jóformán alig ér el a 
kormányok keze, az elégedetlenség és a törvé-
nyenkívüliség zónája. 1963 és 2006 között a 
régió tuareg lakossága négy fegyveres felkelést 
robbantott ki. A kormány mind a négy alkalom-
mal több fejlesztési projektre tett ígéretet, de az 
ígéretek teljesítése rendre elmaradt. A Szahara 
a törvényen kívüliek valóságos szentélyévé 
vált, ahol nem csak a kábítószer- és cigaretta-
csempészek leltek menedékre, hanem az elmúlt 
tíz évben már a dzsihádisták is, akiknek feltett 
szándéka, hogy egy, a sivatagon átívelQ kalifá-
tust hozzanak létre.

2011 végén a t_zveszélyes elegy lángra lob-
bant. A líbiai diktátor, Muammar Kadhafi bu-
kását követQen az addig seregében szolgáló 
tuareg zsoldosok nehézfegyverekkel megrak-
va tértek vissza Maliba, és iszlám milicisták-
kal szövetkezve megszerezték az ellenQrzést 
Mali északi, Algériával határos része fölött. A 
tuaregeket hamarosan háttérbe szorították, és 
a dzsihádisták vették át az irányítást. Észak-
Mali, egy Franciaország nagyságú régió, ame-
lyet sokáig figyelmen kívül hagyott a Nyugat, 
látszólag egyik napról a másikra talán a világ 
legjelentQsebb terrorista fenyegetésévé vált. 
Szeptemberben Hillary Clinton akkori amerikai 
külügyminiszter „biztos menedéknek” nevezte 
Észak-Malit, amely lehetQvé teheti a terroristák 
számára, hogy több irányban is „növeljék a 
hatótávolságukat és kiterjesszék a hálózatukat”.

A fenyegetés még akutabbá vált Konna ja-
nuári elfoglalása után. Bár egyesek úgy vélik, 
hogy a dzsihádisták fQ célja a Mopti repülQtér 
volt Sévaréban, 30 mérföldre délre Konnától, 
Gali állítólag felszólította követQit, hogy fog-

lalják el a fQvárost, Bamakót is. Adam Thiam, 
az ország legismertebb oknyomozó újságírója 
azt mondta nekem, hogy ha a franciák nem 
avatkoztak volna be, akkor az iszlamisták „két-
három nap alatt” elfoglalták volna egész Malit. 
Thiam szerint ebben az esetben „sok nyugatit 
megöltek volna.”

Gali és a dzsihádisták felemelkedése részben 
az arab tavasz következménye, amely esemé-
nyek olyan láncolatát indította el, amire kevesen 
számítottak. De sok megfigyelQ azok közül, 
akikkel beszéltem, azt mondja, hogy a regi-
onális kormányzatok és Mali nyugati jótevQi 
is hibásak. Kiszivárgott amerikai diplomáciai 
jelentések szerint magas rangú mali tisztviselQk 
együttm_ködtek a muszlim fegyveresekkel a 
kábítószer-kereskedelemben, és a Dél-Amerika 
és Európa közötti kokainkereskedelem tran-
zitpontjává változtatták a Szahara egy részét. 
(2009-ben egy kiégett teherszállító repülQgépet 
találtak a sivatagban Gao közelében. ENSZ-
szakértQk szerint a gépet iszlamisták gyújtották 
fel, miután kirakodták belQle a kábítószert.) 
Eközben az Egyesült Államok több százmillió 
dollárt költött egy olyan katonai segélyprog-
ramra a Szaharában, aminek szinte semmilyen 
kézzelfogható eredménye nem volt. Amerika 
elszalasztotta a szélsQségesek elleni fellépés 
lehetQségeit, és figyelmen kívül hagyta, hogy 
Mali hadserege nyilvánvalóan képtelen arra, 
hogy felvegye a harcot a lázadókkal.

Január végén érkeztem Bamakóba, Mali poros 
fQvárosába, melyet a Niger folyó szel ketté. A 
francia erQk 10 nappal azelQtt érkeztek meg, és 
az emberek végre egy kissé fellélegezhettek. 
Egy immár tizenkét éve Bamakóban élQ ame-
rikai barátnQm elmondta nekem, hogy amikor 
az iszlamista harcosok elhagyták az északi te-
rületeket és dél felé vonultak, összepakolta a 
csomagjait és felkészült arra, hogy Párizsba 
evakuálják Qket. Tavaly még sok mali polgár 
Franciaországot hibáztatta az ország északi felé-
nek elvesztéséért. Most azonban a trikolor lógott 
az ablakokban, a francia zászlót tekerték a kocsik 
oldalsó visszapillantó tükre köré és az lebegett az 
oszlopokon is. Egy bamakói újság úgy ünnepelte 
a francia csapatokat, mint „Isten küldötteit”.
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Meglátogattam Imam Cherif Ousmane 
Mandani Haidarát, az elsQ muszlim vezetQt, 
aki kikelt az északi dzsihádista uralom ellen. 
Az imám székhelye egy zöld kupolás mecset 
Bamako egyik lezárt utcájában, melyet fémde-
tektorok sora és egy zászlóaljnyi vörös sapkás 
magántestQr véd. Zarándokok zsúfolódtak össze 
az udvaron, épp akkoriban volt az az egyhetes 
fesztivál, melyet Mohamed próféta születés-
napjának emlékérére rendeztek. Az emeleten, 
fény_zQ lakosztályában Haidara azt mondta, 
hogy nyugtalan. A városba már beszivárogtak a 
dzsihádista szimpatizánsok, akik között akadtak 
befolyásos imámok is.

Aggódott a biztonsága miatt is. Az általa 
vezetett mérsékelt iszlám szervezet – az Anszar 
Dine – m_ködését rendkívül megnehezíti, hogy 
Ijád Ag Gali ugyanezt a nevet adta saját szer-
vezetének. „Ijád Ag Gali egy vahabita, az Q 
Anszar Dinéje nem ugyanaz, mint az én Anszar 
Diném. Én pacifista vagyok”, mondta az imám, 
egy impozáns alak aranyszín_ bubujában1 és 
zöld gyapjúsálával. „Pk azért hozták létre az 
Anszar Dinéjüket, hogy befeketítsenek.” Az 
imám keser_en mesélte el, hogy hívei kö-
zül néhányat a közelmúltban börtönbe vetettek 
a Kongói Köztársaságban. „A rendQrség azt 
mondta: »Anszar Dine? Ó igen, ez Ijád erQszak-
szervezete.«”

Másnap reggel észak felé indultam. Az aszfalt 
hamar elfogyott a kerekek alól: földutakon halad-
tam tovább, sokáig egy fél mérföld hosszú fran-
cia katonai konvoj mögött. 1994-ben a francia 
hadsereggel utaztam Ruandába, így a jelenetek 
már ismerQsek voltak a számomra. Francia zász-
lók lógtak a vályogtéglákból épült kunyhókon, 
a terepjárók és teherautók porfelhQket kavartak, 
a gyerekek pedig integettek az út mentén. A ru-
andai francia intervencióval ellentétben Maliban 
szinte egyöntet_ jóváhagyás fogadta a francia be-
avatkozást (bár néhány tiszt azok közül, akikkel 
találkoztam, világosan értésemre adta, hogy nem 
járul hozzá ahhoz, hogy lefényképezzem).

Tíz fárasztó óra és 390 mérföld megtétele 
után behajtottam a Niger-folyó mentén fekvQ 

1 A bubu (boubou): hagyományos, hosszú tógasze-
r_ ruha, melyet Malin kívül számos nyugat-afri-
kai országban is viselnek.

Moptiba, abba a városba, amely valaha a há-
tizsákos turisták kedvence volt, most azonban 
nehéz idQket él. Egykor népszer_ kávézók, 
például a Restaurant Bar Bozo – ami híres volt 
arról, hogy gyönyör_ kilátás nyílt belQle a folyó 
felett lemenQ Napra – már bezártak, miután egy 
évvel ezelQtt számos nyugati turistát raboltak 
el vagy öltek meg. Itt már nyilvánvalóbbakká 
váltak a háború jelei. A csendQrségen, egy vi-
lágos rózsaszín és kék stukkóépületben a város 
központjában, a mali rendQrség egy mogorva 
tinédzsert mutatott nekem, aki rövid khaki nad-
rágot és egy térde alá érQ piszkos olívaszín_ ka-
bátot viselt. Egy Anszar Dine harcos – mondták 
–, akit elQzQ nap fogtak el Douentzában, a Gao 
felé vezetQ úton. A fiú azt állította, hogy szakács 
volt, és megesküdött, hogy „soha nem fogott a 
kezébe semmilyen fegyvert”. Megkérdeztem a 
rendQrséget, hogy mi lesz vele, mire a férfiak 
vállat vontak és nem szóltak semmit.

Másnap kora reggel a palaszürke ég alatt ve-
zettem tovább Konna felé. Sévaré határában egy 
útlezárásnál posztoló mali katonák megtiltották, 
hogy továbbmenjek. Hat órán át vártam az el-
lenQrzQ pontnál kb. 15 másik csalódott újságíró 
társaságában, aztán feladtam. Néhányan úgy 
gondolták, hogy a mali hadsereg szándékosan 
akadályozza a nyugati média munkatársait, mi-
után a francia televízió arról számolt be, hogy 
a kormánykatonák Sévaréban az intervenció 
elQestéjén meggyilkoltak néhány feltételezett 
iszlamistát, és a holttesteket egy kútba dobták. 
Egy barátságos francia parancsnok az ötödik 
helikopterezredbQl megígérte, hogy közbenjár 
az érdekünkben a mali hadseregnél. Megtudtuk, 
hogy ahogy a francia egységek elQrehaladtak, a 
dzsihádisták kivonultak Gaóból és Timbuktuból.

Ijád Ag Gali elQször 1990-ben lázadt fel az 
állam ellen, amikor Q és tuareg követQi az 
Északkelet-Maliban található Kidal városából 
kiindulva támadták a mali kormánycsapatok 
bázisait szerte a Szaharában. 1991-ben viszont 
Bamakóba repült, és aláírta a béke-megálla-
podást. Évekig „mindenki tisztelte Qt, mert 
megtartotta a békét”, mondta Manny Ansar, egy 
tuareg zeneproducer Timbuktuból, akit egykor 
szoros barátság f_zött a korábbi lázadóhoz. 
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Galit, aki akkor mérsékelt muzulmán, volt, és 
Ansart összekötötte a zene szeretete. „Szerette 
a mali zenét. P is írt egy dalt a Tinariwen [egy 
tuareg zenekar] számára, elment a koncertjeik-
re, cigarettát szívott”, mondta Ansar.

A következQ évtized folyamán Gali egyfajta 
tekintélyes tuareg államférfivá vált, jövedel-
mezQ üzleti megállapodásokat kötött, olykor 
csempészettel is foglalkozott, illetve közvetítQ-
ként szolgált a kormány oldalán a banditák és 
dzsihádisták felé. 2003-ban a hegyekbe küldték, 
hogy tárgyaljon több tucat európai túrázó sza-
badon bocsátásáról, akiket iszlám milicisták 
fogtak el. Gali állítólag tekintélyes jutalékot 
kapott a hatmillió dollár váltságdíjból, amit a 
német kormány fizetett.

2005 körül azonban a fundamentalizmus 
egy új hulláma kezdett végigsöpörni az orszá-
gon. Gali találkozott pakisztáni szalafisták egy 
csoportjával, akik azért jöttek, hogy Maliban 
toborozzanak híveket. „Egyre keményebb és 
keményebb lett”, mondta Ansar. „Úgy élt, mint 
egy szerzetes, csak datolyát evett egy kis tejjel 
és teával. Azt követelte, hogy a felesége ma-
radjon otthon. Nekem pedig azt mondta, hogy: 
»Manny, menj a mecsetbe, olvasd a Koránt.«”

Végül az egykori barátok összevesztek az 
Essakane2 mellett tartott Sivatagi Fesztivál mi-
att, amelynek Ansar volt a producere. „Ijád 
azt mondta: »Le kell állítanod ezt a fesztivált. 
Vannak emberek, akik ott alkoholt fogyasztanak. 
Olyan férfiak és nQk vannak együtt, akik nem há-
zasok« – idézi fel Ansar. – Azt feleltem, hogy »ez 
[a kulturális különbözQség] jó a helyieknek és 
jót tesz a gazdaságnak is. Nem hallgatok rád.«” 
Miután Gali 2007-ben elfogadott egy kétéves 
kiküldetést, hogy Mali fQkonzuljaként dolgozzon 
a szaúdi-arábiai Dzsiddában, a két férfi elszakadt 
egymástól. Ansar legutóbb 2011 februárjában 
találkozott Galival. „Úton voltam egy másik 
zenei fesztiválra Segouba, és útközben láttam. P 
épp Kidalba tartott. Megálltunk, és Q odaköszönt 
nekem, de nagyon távolságtartó volt.”

2011 Qszén egy négyszáz fQs tuareg ezred kelt 
át a Szaharán Líbiából, és tábort ütött a si-

2 Oázis homokd_nékkel és akácialigetekkel 
Timbuktutól 40 mérföldre nyugatra.

vatagban Kidal közelében. A tuareg harcosok 
megalapították a Nemzeti Mozgalom Azawad 
Felszabadításért (Mouvement National de 
Liberation de l’Azawad, MNLA) nev_ szer-
vezetet, egy világi csoportot, melynek célja, 
hogy kivívja az általuk Azawadnak nevezett ha-
gyományos tuareg terület függetlenségét (amely 
mintegy 60%-át teszi ki Mali teljes területének). 
A parancsnok visszautasította Gali javaslatát, 
hogy Q legyen a szervezet vezetQje. „Azt mondta 
Ijádnak: »Túlságosan is iszlamista vagy, és túl 
közel állsz a mali kormányhoz«”, mondta Ansar.

Ez volt az a pont, ahol Gali végzetes döntést 
hozott: egy rivális mozgalmat alapított, amely 
vonzó azon elégedetlen tuaregek számára, akik 
a világi csoport egy iszlám alternatíváját kere-
sik. Az algériai hírszerzés tisztviselQi – ahogy 
késQbb Algírban megtudtam – úgy tekintettek 
Galira, mint egy stabilizáló erQre, ellensúlyra 
a tuareg függetlenségi harcosokkal szemben. 
Képezték, illetve ellátták Qt és követQit élel-
miszerrel, benzinnel és egyéb felszerelésekkel. 
Valójában azonban Gali ekkorra már találkozott 
egy parancsnoktársával az al-Kaidából, és a 
dzsihádot tervezte.

Mohtar Belmohtar, aki jelenleg Gali szövet-
ségese, egyike a sivatag legkarizmatikusabb 
és legveszélyesebb karaktereinek. A félszem_ 
bennszülött az algériai Szaharából korábban 
mudzsahedinként harcolt Afganisztánban, 
és tagja volt az algériai Fegyveres Iszlám 
Csoportnak (Groupe Islamique Armé, GIA – 
a legbrutálisabb fegyveres csoport amely az 
algériai világi rezsim ellen harcolt az 1990-es 
években zajló polgárháború alatt) is. P és 
Gali elQször 2003-ban találkoztak egy tárgya-
lás során, melynek célja túszul ejtett európai 
túrázók szabadon bocsátása volt. A túrázókat 
a Belmohtar által vezetett Szalafista Csoport 
a Prédikálásért és a Harcért (Groupe Salafiste 
pour la Predication et le Combat, GSPC) ejtette 
túszul, amely arra törekedett, hogy megdöntse a 
világi arab rezsimeket és egy kalifátust hozzon 
létre a Szaharában.

A következQ évtizedben Belmohtar további 
emberrablásokat szervezett Maliban (nyugati-
akat rabolt el és váltságdíjért adta ki Qket) és 
egy jövedelmezQ cigaretta-csempész üzletet fel-
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ügyelt, amelyért kiérdemelte a „Mr. Marlboro” 
becenevet. A The Washington Post szerint 2003-
ban amerikai katonai parancsnokok légi csapá-
sokat terveztek Belmohtar és egy csoport arab 
fegyveres ellen a mali sivatagban. Az Egyesült 
Államok nagykövete Maliban abban az idQben 
Vicki J. Huddleston volt, aki megvétózta a ter-
vet, mert tartott az amerikaiak elleni esetleges 
válaszcsapásoktól.

Az elmúlt években Belmohtar Észak-Maliban 
telepedett le. Beházasodott egy Timbuktu mel-
letti faluban élQ arab családba, imádkozott egy 
vahabita mecsetben a város szélén, és kutakat 
ásatott, hogy megnyerje a helyiek támogatását. 
„Sokszor láttuk, amikor négykerék-meghajtású 
terepjárójával a városba jött, hogy üzemanyagot, 
élelmiszert és felszerelést szerezzen be – mondta 
Azima Ag Mohammed Ali, egy timbuktui ide-
genvezetQ. – Ez egy nyílt város volt a számára.” 
2007 elején Belmohtar és más GSPC parancs-
nokok az al-Kaida vezetQje, Ayman al-Zawahiri 
jóváhagyásával megváltoztatták a csoport nevét 
Al-Kaida az Iszlám Maghrebben-re (Al-Quaeda 
in the Islamic Maghreb, AQIM; illetve franciául: 
Al-Qaida au Maghreb islamique, AQMI).

A Season in Hell: My 130 Days in the Sahara 
with Al Qaeda (Egy évszak a pokolban: 130 na-
pom a Szaharában az al-Kaidával) cím_ köny-
vében Robert R. Fowler, egy kanadai diplomata, 
akit Belmohtar emberei a nigeri Niamey közelé-
ben raboltak el 2008-ban, a következQképp írja 
le a „tisztelt vezetQt”:

Viszonylag vékony volt, erQsen megviselt és 
mélyen szabdalt arccal és göndör, fekete hajjal. 
37 évesnek mondták, de idQsebbnek nézett ki… 
Vékony, határozott egyenes vonalú ajka volt, a 
szája pedig idQrQl idQre egy hideg, szinte fanyar 
mosolyra húzódott… A legkülönösebb ismerte-
tQjegye egy mély, szinte függQleges heg volt az 
arcán, ami a jobb szemöldöke közepe felett kez-
dQdött, keresztezte a jobb szemhéját és arcának 
jobb felét, míg végül elt_nt a bajuszában.3

A Gali és Belmohtar közötti megbeszélések, 
amelyekben részt vett a világi MNLA is, alkuval 
zárultak: a dzsihádisták legitimitáshoz jutnak 
azzal, hogy a tuaregek ügyéhez csatlakoznak, 
a tuaregek pedig egy harcedzett katonai erQt 

3 HarperCollins, 2011, p. 51.

kapnak. A kormány küldöttei ismételt utazáso-
kat tettek a Szaharába, hogy megelQzzék a tá-
madást. „Egy különleges küldöttség találkozott 
velük Kidalban, és 100 000 dollárt és 40 tonna 
élelmiszert adott nekik. Látták az összes fegy-
vert – mondta Imam Cherif Ousmane Mandani 
Haidara –, de azt remélték, hogy elmennek.”

Mary Beth Leonard, az Egyesült Államok 
mali nagykövete, azt mondta nekem, hogy az 
USA-nak nem volt módja arra, hogy felmérje 
a lázadók katonai erejét. „Volt egy csomó vita 
arról, hogy milyen fegyverek érkezhetnek Líbia 
felQl, ám semmi nem volt biztos – mondta. 
– Ez egy nagy és tágas hely. A másik fél ka-
tonai képessége és fegyverzete még a maliak 
számára is talány volt.” 2005 és 2011 között az 
amerikaiak képezték ki és szerelték fel a mali 
hadsereget – fontos részeként a Transz-szaharai 
Terrorizmusellenes Kezdeményezésnek (Trans-
Saharan Counterterrorism Initiative, TSCTI) 
nevezett 500 millió dolláros regionális prog-
ramnak. De Leonard szerint a támogatás csak 
egy maroknyi elit taktikai egységhez jutott el, 
és nem terjedt ki a fegyverek beszerzésére. 
Senki nem várt egy hagyományos támadást egy 
erQsen felfegyverzett ellenség részérQl. „Nem 
a tágabb értelemben vett [mali] hadsereggel 
álltunk kapcsolatban – mondta. – Járm_veket és 
kommunikációs eszközöket adtunk.”

A mali újságíró, Adam Thiam szerint az 
Egyesült Államok jól tudta, hogy a mali had-
sereg „meglehetQsen gyenge”, és valószín_leg 
összeomlana, ha általános támadással kellene 
szembenéznie. „A katonák nem kaptak se zsol-
dot, se lQszert; ha pedig lQszert adtál volna ne-
kik, azt eladták volna az al-Kaidának”, mondta. 
„Szörny_ állapotok voltak.”

2012. január 24-én fegyveresek támadták meg 
Aguélockot, a hadsereg fQ szaharai bázisát. Az 
elavult bolgár fegyvereikkel és lQszerekkel fel-
szerelt csapatok felvették ugyan a harcot, de 
hamarosan kifogytak a munícióból. Tuareg har-
cosok rohanták le a bázist és kivégeztek 160 
katonát. Sokakat késQbb úgy találtak meg, hogy 
a kezük hátra volt kötve, a torkuk pedig el volt 
vágva. Hat héttel késQbb, két hónapos ostrom 
után, tuareg harcosok és muzulmán dzsihádisták 
vették át az irányítást Tessalit (egy másik bázis 
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a messzi északon) fölött is. A bázison állomá-
sozó 500 kormánykatona legtöbbje átszökött a 
határon Algériába, ahonnan késQbb egy teher-
szállító repülQgép vitte vissza Qket Bamakóba. 
A fQvárosban alacsonyabb rangú katonatisztek 
elmozdították hivatalából Mali elnökét, azzal vá-
dolva Qt, hogy nem támogatta kellQ mértékben a 
hadsereget. Az ezt követQ káoszban Gao március 
31-én elesett, másnap reggel pedig az MNLA 
tuareg harcosai törtek be Timbuktuba. Al-Kaida 
és Anszar Dine harcosok érkeztek néhány órával 
késQbb a sivatagi táboraikból fekete dzsihádista 
zászlókkal díszített teherautókon. Gyorsan el-
küldték a világi tuaregeket a repülQtérre, ami 
mintegy négy mérföldnyire van a várostól.

Hamidou Ag Issa, egy timbuktui lakos azt 
mondta nekem, hogy a fegyveresek a hata-
lomátvétel utáni elsQ napokban jó benyomást 
keltettek. ErQszak alkalmazása nélkül megál-
lították a fosztogatások hullámát, ami a mali 
hadsereg és a kormány által kért arab milíciák 
kivonulását követte. „Mérsékeltnek mutatták 
magukat. Megnyerték az emberek bizalmát,” 
mondta Issa. De 2012. június végén Gali és 
Belmohtar emberei félreállították a világi tuareg 
riválisokat – némelyiküket egyszer_en meg-
gyilkolták – és kihirdették a saria jog szerinti 
bíráskodást az egész északi országrészben. A 
timbuktui La Maison Hotel, ahol 2012 január-
jában a rocksztár és emberbarát Bono és kísé-
rete is megszállt, amikor részt vettek a Sivatagi 
Fesztiválon, lett a saria bíróság székháza.

A 23 éves Mahamen Bebao vékony férfi, 
ritkás szakállal. Bebao volt a megtorlások elsQ 
áldozata. Az iszlamista hatalomátvételt követQ 
fosztogatás alatt, mondta nekem egyik üres ing-
ujját feltartva, vásárolt egy lopott matracot az 
egyik ismerQsétQl 22 dollárért. Tavaly szeptem-
berben az iszlám rendQrség bíróság elé állította 
Bebaót, és egy hónap börtönre, valamint 750 
dolláros bírságra ítélte lopott holmi birtoklásá-
ért. Egy nappal a szabadlábra helyezése elQtt új 
ítélet született: kézlevágás.

A rendQrség, idézi fel Bebao, kerékpár 
belsQgumikkal egy székhez kötözte. Egy ön-
kéntest küldtek a piacra, hogy vegyen egy 
konyhakést. Bebao kapott egy injekciót, amitQl 

félig öntudatlan állapotba került. A székkel 
együtt egy köztérre vitték, ahol levágták a 
kezét. „Az emberek azt gondolják, hogy ez 
egy csapással történik, de ezt késsel csinálják, 
lassan vágva, mintha egy állatról lenne szó,” 
mondta Hamidou Ag Issa, aki szemtanúja volt 
annak, hogy vágják le egyik unokatestvére 
kezét két hónappal korábban Gao közelében. 
Egy timbuktui klinikán egy helyi orvos ápolta 
Bebaót, amíg többé-kevésbé felépült. A félkarú 
fiatalember ezután Bamakóba menekült, gya-
logszerrel és autóstoppal téve meg az utat, egyi-
keként annak a körülbelül 300.000 embernek, 
akik az északi országrészbQl elmenekülve délen 
vagy Mauritániában kerestek menedéket.

2012. december 12-én 600 dzsihádista gy_lt 
össze egy békekonferencián az Észak-Maliban 
található Essakane oázisban; ugyanott, ahol 
valaha Ali Farka Toure és Robert Plant gitá-
rozott a csillagok alatt, és nyugati lányok tán-
coltak tuareg vendéglátóikkal a d_nék között. 
Azzal, hogy épp azt az oázist választották a 
konferencia helyszínéül, ahol egykor a Sivatagi 
Fesztivált megrendezték, Ijád Ag Gali üzenetet 
küldött egykori barátjának, Manny Ansarnak 
is. Egy mali politikus szavait idézve: Gali „azt 
mondta: »A hely most már a dzsihádé.«” Azok 
között, akik jelen voltak a konferencián, ott volt 
Belmohtar, akinek akkor még Gaóban volt a 
székhelye, valamint Abdelhamid Abou Zeid, 
Belmohtar parancsnoktársa az Al-Kaidától az 
Iszlám Maghrebben. Két évvel korábban Abou 
Zeid megparancsolta egy 61 éves brit túsz, 
Edwin Dyer lefejezését, miután a brit kor-
mány nem volt hajlandó kifizetni a váltságdíjat. 
Essakanéban a férfiak kecskéket vágtak le, és 
nyársra húzva megsütötték Qket. Aztán teát 
ittak és a mishwee nev_ hagyományos kebabból 
ettek, majd „nagyon vidáman”, mondta egy 
bennfentes, január közepére jelölték ki a Dél-
Mali elleni támadás napját.

Adam Thiam szerint Gali részben büszke-
ségbQl döntött úgy, hogy megtámadja Konnát. 
„Megalázta Abou Zeid, aki azt mondta neki: 
»Te nem vagy dzsihádista, te nem vagy musz-
lim. Ha az lennél, akkor bevezetted volna a saria 
jogot Kidalban, de ez nem történt meg.« Még 
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azt is mondták neki: »Tudjuk, hogy a tuaregek 
nem igazi muszlimok.«”

De Galinak kevés ideje maradt arra, hogy 
kiélvezze a gyQzelmet. Mali ideiglenes elnöke, 
Dioncounda Traoré a francia elnökhöz, Fançois 
Hollande-hoz fordult katonai segítségért, figyel-
meztetve Qt, hogy az egész országot az a veszély 
fenyegeti, hogy a lázadók kezébe kerül. Péntek 
délután, január 11-én, egy helikopter söpört vé-
gig alacsonyan Konna felett, és rakétákat kezdett 
lQni a fegyveresek állásaira. „ElQször azt hittük, 
hogy a mali hadsereg gépe”, mondta Ousmane 
Bah, aki épp a halott katonák tetemeit temette 
egy árokba, amikor a helikopter megérkezett. 
Bah visszatért Konnába, és felmászott egy tetQre: 
„de csak port láttam, semmi mást.” A milicisták 
visszalQttek a helikopterre, amelynek pilótája 
halálos sebet kapott. Kora este egy másik he-
likopter érkezett. Péntek estére, mondja, Bah, 
mindenki tudta, hogy itt vannak a franciák. Gali 
és a milicisták elt_ntek a sivatagban, maguk után 
vonszolva halott bajtársaik holttestét.

A második reggelen, amit Moptiban töltöttem, 
a francia elfoglalták Timbuktut. Elmenekülésük 
elQtt az al-Kaida és az Anszar Dine harcosainak 
még volt idejük arra, hogy több száz kéziratot 
égessenek el az Ahmed Baba Központban, a 
város könyvtárában, ahol 2006-ban és 2009-ben 
magam is jártam. Timbuktu polgárai addigra 
már több ezer más Qsi könyvet ástak el sivatagi 
rejtekhelyeken és másutt, megakadályozva a 
sokkal súlyosabb veszteséget.

„Boldogok vagyunk”, mondta Azima Ag 
Mohammed Ali, a tuareg, aki már 2009-ben is 
idegenvezetQm volt. 2011 novemberében egy 
német hátizsákos turistát agyonlQttek egy tim-
buktui szálloda elQtt, miután ellenállt a fegyve-
reseknek, akik megpróbálták elrabolni. Azima, 
aki a meggyilkolt férfi vezetQje lett volna, pár 
perccel késQbb ért oda, és „látta a testét az utcán 
feküdni”. Három másik európait is kirángattak 
a szállodából, akiket még mindig túszként tar-
tanak fogva valahol a sivatagban. Most, közel 
egy év távollét után Azima arra készül, hogy a 
feleségével és gyermekeivel együtt hazatérjen 
Timbuktuba és megpróbálja újrakezdeni az éle-
tét a városban.

Visszatérve Moptiba, a folyóparton álló Hotel 
Kanagában – amely az egyetlen, nyugatiak szá-
mára nyitva álló szálloda a városban – hallgattam 
a rádió jelentéseit egy túszdrámáról, ami éppen 
véget ért. Negyven al-Kaida fegyveres foglyul 
ejtett tucatnyi nyugati alkalmazottat a kiterjedt In 
Amenas földgázmezQn az algériai Szaharában. 
Az algériai biztonsági erQk megtámadták a ter-
roristákat, 29 iszlamistát megöltek, de az akció 
közben 38 túsz is életét vesztette. A túszejtés 
kitervelQjeként Mohtar Belmohtart jelölték meg, 
aki így állt bosszút a francia beavatkozás miatt.

Ma 4000 francia katona tartja megszállva 
Timbuktut, Gaót és más északi városokat. A franciá-
kat 1800 csádi katona támogatja, illetve kisebb kon-
tingensek más afrikai országokból. A dzsihádisták a 
Szahara kanyonjai és homokd_néi között találtak 
menedéket. Sokakról feltételezik, hogy az Adrar 
des Ifoghas hegyekbe vették be magukat, egy szin-
te áthatolhatatlan térségbe Kidal, egy, az algériai 
határhoz közel fekvQ aprócska és nagyon szegény 
város környékén. A franciák azt mondják, hogy 
márciusban megkezdik a kivonulást4 és feladataikat 
egy 12 ezer fQs, afrikai katonákból álló haderQ veszi 
át, melynek tavaly az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
adott mandátumot. Kevesen zárják ki az elhúzódó 
lázadás lehetQségét. „A sebesség, amellyel a fran-
ciák keresztülmentek a városokon, meglepte az 
embereket. Mindannyian várjuk, hogy mi követke-
zik”, mondta Leonard nagykövet Bamakóban. „Ha 
nem teljesítesz jól a hagyományos hadszíntéren, 
akkor aggódsz az aszimmetrikus hadviselés miatt. 
Mi lesz a következQ célpont? A párizsi metró? Vagy 
Bamako?”

Bamakóban élQ amerikai barátnQm osztja 
ezeket az aggodalmakat. Az utolsó este, amit 
Maliban töltöttem, elvitt vacsorázni egy nép-
szer_ kávézóba a Route de Bla Blán, a fQvá-
ros szórakoztató negyedében. A hely tele volt 
a francia nagykövetség dolgozóival, ENSZ-
diplomatákkal és nyugati újságírókkal, de nem 
láttam se fémdetektort, se biztonsági Qröket. 
„Milyen egyszer_ lenne egy bombát becsem-
pészni ide”, t_nQdött vendéglátóm.
4 A kivonulás valóban megkezdQdött, ám április 

elején döntés született arról, hogy egy mintegy 
1000 fQs francia alakulat, melynek feladata a 
terrorizmus elleni harc lesz, mégis az országban 
marad.
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Az A Season in Hell cím_ könyvben Fowler úgy 
ábrázolta elrablóit, mint elkötelezett dzsihádistákat, 
akik jártasak a sivatagi túlélés és harc terén. Jól vé-
dett bázisokon táboroztak, hatalmas távolságokat 
tettek meg éjjelente, hogy elkerüljék a felt_nést, 
és gondosan tartalékokat rejtettek el a sivatagban 
üzemanyagból, vízbQl és élelmiszerbQl különbözQ 
stratégiai pontokon. Egyfajta fanatizmus is hajtotta 
Qket, ami leny_gözte Fowlert:

Véleményem szerint nem fognak a közelebbi 
jövQben vereséget szenvedni. Úgy t_nt, hogy 
nincs bajuk a toborzással. A legfiatalabb közülük 
hétéves volt… és három másik hangja sem kezdett 
még mutálni. A szülQk hozták el nekik a fiaikat, 
mondták nekünk büszkén, mint „ajándékokat az 
Istennek”. Nem tudok olyan érvrQl, ami meggyQz-
né Qket, hogy letérjenek választott útjukról.

Néhány milicista már megfogadta, hogy foly-
tatja a harcot. „A [külföldi csapatok] elvesz-
tik az érdeklQdésüket, mi pedig kivárjuk a mi 
idQnket”, nyilatkozta egy tuareg lázadó az egyik 
kollégámnak m_holdas telefonon a sivatagban 
két héttel ezelQtt. Február 8-án egy öngyilkos 
merénylQ a Mujaótól (egy másik iszlamista cso-
portból, amelyik kapcsolatban áll az al-Kaidával), 
felrobbantotta magát Gaóban mali katonák egy 
csoportja közelében. Egy katona életét vesztette. 
Egy nappal késQbb fegyveresek szivárogtak be 
Gao városközpontjába és órákig t_z alatt tartották 
az ottani francia és mali erQket, míg visszavonu-
lásra kényszerítették Qket. Úgy gondolják, hogy 
a harcosok a Niger folyó mentén fekvQ közeli 
falvakból szivárogtak be Gaóba, amelyek már 
régóta melegágyai a szélsQséges ideológiának, és 
most menedéket nyújtanak a fegyvereseknek. „A 
dzsihádisták még mindig a környéken vannak – 
mondta az egyik mali parancsnok a The New York 
Times munkatársának. – Kis sejtekbe tömörülnek, 
és 40-80 mérföldre rejtQzködnek innen.”

Mohtar Belmohtar továbbra is megfoghatatlan 
és „elfoghatatlan”. Február közepén francia harci 
repülQgépek bombázták a feltételezett búvóhelyét 
mélyen a Szaharában, ám a francia hadsereg 
szerint Belmohtar rászedte Qket egy álcatábor 
létrehozásával, amelyhez összetört autókat és üres 
házakat használt. A másik figura, aki leginkább 
felelQs a brutalitásért és a vérontásért az északi or-
szágrészben, nyilvánvalóan úgy döntött, hogy ele-

ge van egy idQre az erQszakból. Február 10-e körül 
egyes jelentések szerint Ijád Ag Gali 12 tuareg 
követet küldött szét a sivatagban összkerékhajtású 
terepjárókon, hogy kérjenek neki politikai mene-
dékjogot Mauritániában. Gali még mindig bujkál, 
de tudom, hogy a maliak nem lesznek meglepve, 
ha menedéket talál odaát, aztán visszatér az or-
szágba egy négykerék-meghajtású terepjáróval, 
amikor úgy dönt, hogy eljött a megfelelQ idQ…

Joshua Hammer tudósítását Maliból a The 
Nation Institute támogatta.

(The New York Review of Books)

Kerry Brown5

Po Hszi-laj tündöklése és bukása

John Garnaut „The Rise and Fall of the House 
of Bo: How A Murder Exposed The Cracks In 
China’s Leadership” cím_ könyvének ismerteté-
se (Penguin Kiadó, 2013, 86 oldal)

A kínai politikus, Po Hszi-laj bukásának tör-
ténetében megvolt minden, amit egy újságíró 
egy izgalmas sztoritól remélhet. Egy jókép_, 
ambiciózus vezéregyéniség kissé homályos múlt-
tal. Egy labilis idegzet_, ám gyönyör_ feleség, 
akit gyilkossággal vádoltak. Egy Oxfordban, 
majd a Harvardon tanuló szépfiú, és egy álnok 
helyettes, aki végül elárulta korábbi felettesét. 
Mindezekhez pedig az az óriási jelentQség_ 
vezetQváltási folyamat szolgált háttérként, ami a 
világ egyik legfontosabb országában zajlott le a 
közelmúltban, és amelyben történetünk központi 
alakjának komoly esélye volt arra, hogy gyQztes-
ként kerüljön ki belQle. Hát kell ennél több?

Az 1949-ben született Po Hszi-laj világtör-
ténelem szakon végzett a Pekingi Egyetemen, 

5  Kerry Brown a Sidney Egyetem Kínai 
Tanulmányok Központjának (China Studies 
Centre) igazgatója, a kínai politika professzora 
és a Europe China Research and Advice Network 
csoportvezetQje. Legutóbbi könyve a Hu Jintao: 
China’s Silent Ruler címet viseli. 


