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Josiko saját döntésérQl kiadott sajtóközlemé-
nyébQl. Ehelyett rögzíti, hogy Josiko feltehetQ-
leg transznem_ volt, vagy azokat a „biológiai 
és jogi döntéseket hozta meg”, melyeket, ha 
a 21. században élne, megtehetne. Ezután 
kikéri Josiko különbözQ, jelenleg Japánban 
élQ rokonai és kapcsolatai véleményét az öl-
tözködésérQl. A beszámolót Josiko Kínába 
való visszatérésétQl folytatja, házasságával egy 
japán katonai vezetQk pártfogása alatt álló 
mongol katonai vezetQvel, majd válásával és 
sanghaji táncos lokálokban folytatott kicsa-
pongó életével. Ezután ír ópium- és fájdalom-
csillapító-függésérQl, egy sor kellemetlen és 
befolyásos emberrel, elsQsorban japán kato-
natisztekkel folytatott szerelmi viszonyáról és 
a pletykákról, hogy részt vett a mandzsúriai 
és észak-kínai japán katonai akciókban. Az 
életrajzot némileg erQltetett összehasonlítások 
szakítják meg olyan személyekkel, akik mind-
egyike személyesen ismerte Josikót, és akik az 
író véleménye szerint megtanították valamire. 
Ezek között van Szada Hiro – a jó japán fele-
ség, akit egy mandzsu herceghez adtak hozzá; 
a (Li Hszianglanként is ismert) Yamagucsi 
Josiko, a japán színésznQ, aki kínai énekesnQ-
nek adta ki magát; Szaszakava Rióicsi – Josiko 
szeretQje és patrónusa – egy háborús b_nös, 
akinek a háborút követQen sikerült tisztáz-
nia magát. Egy meglehetQsen anakronisztikus 
fordulattal, Birnbaum ezeket az embereket 
ajánlja Josikónak, mint alternatív életmintá-
kat, azzal, hogy Qket követve boldogabb élete 
lehetett volna. Ezek az emberek, akik mint 
Josiko, megtapasztalták a z_rzavaros idQket 
és ellentmondásos személyiségeket, Josikóval 
ellentétben nem értek szomorú véget. A róluk 
szóló részek azonban, sajnálatos módon, csak 
sorkitöltésnek t_nnek.

A mandzsu hercegnQ, ja�án kém akkor a 
legmegkapóbb, mikor az író hallgat. A fény-
képek megmutatják Josiko több személyiségét 
is: mandzsu ruhába öltözött gyerekként, japán 
hölgyként, kínai úrként és egyenruhában kato-
natisztként, kezét egy boton téve keresztbe. Az 
Aszahi Simbunból és a The New York Timesból 
az 1920-as és 30-as évekbQl származó kivona-
tok megörökítik az akkori kor és hely valóságs-

how sztárjával kapcsolatos korabeli megszál-
lottságot. Josiko különc volt, egy provokatív 
látványosság. Takarazuka képzeletét élte meg, 
egyfajta cross-dressing elQadást, melyben a nQk 
férfi és nQi szerepeket is játszanak, még akkor 
is, mikor egy 1931-es beszámoló szerint egyesí-
tette magában a groteszket és az erotikát, a két 
világháború közötti korszak tömegkultúrájának 
két meghatározó fogalmát. Egy másik hivatko-
zás Sanghaji „modern lányként” írja le, titok-
zatos asszonynak, stílusikonnak, „furcsa visel-
kedés_” embernek és „fény_zQ életvitel_nek”.

Tükrözte a két világháború közötti nemi má-
niákat, ugyanakkor még életében megtestesített 
egy bizonyos japán katonai fantáziát a mandzsu 
öntudatról és rasszokon átívelQ testvériségrQl, 
mivel az ázsiai kontinensen azok az álmok 
nemi erQszakkal, pusztítással, embertelen atro-
citásokkal jártak. A könyv egy kicsit ferde tükre 
az adott kor illúzióinak, szenvedélyének és 
mocskosságának, mind a kortársak, mind a mai 
olvasók máshogy látják.

(Los Angeles Review of Books)

Joshua Hammer

Szemtanúként Nigéria szörny_ háborújáról

Mike Smith: Boko Haram - Szemtanúként 

Nigéria szörny_ háborújáról (Boko Haram: 
Inside Nigeria’s Unholy War) cím_ könyvének 
bemutatása (I. B. Tauris, 2015, 256 oldal)

Kora májusban, a forró, aszályos idQszak utolsó 
napjaiban Yolába repültem, mely a kelet-nigé-
riai Adamawa tagállam székhelye és látszólag 
biztos menedék a Boko Haram felkelQi ellen. Az 
elmúlt év folyamán a radikális iszlám harcosok 
hatalmas területeket hódítottak meg Nigéria há-
rom északkeleti tagállamában, s mindezt ezrek 
megölése, sok fiatal besorozása, valamint fiatal 
nQk s lányok elrablása és megerQszakolása kí-
sérte. A nigériai hadsereg azonban – a felkelQk-
tQl elszenvedett vereségsorozat után – elkezdte 
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visszaszorítani Qket. NQk és gyerekek százait 
szabadította ki a Sambisa erdei fogságukból, 
mely egy közel 60 000 km²-nyi szavannából és 
szinte áthatolhatatlan bozótból álló természet-
védelmi terület a szomszédos Borno tagállam-
ban, ahová sok Boko Haram-harcos menekült. 
A hadsereg 275 kiszabadított túszt szállított 
teherautókon egy lakóhelyüket elhagyni kény-
szerülQk részére fenntartott táborba, melyet egy 
nomádoknak épített, elhagyott szakiskola épüle-
tében rendeztek be Yola külvárosában.

John Medugu szociális munkás egy elsárgult 
falú beton iskolaépületen át egy udvarra veze-
tett, ahová vakítóan t_zött a nap. NQk, egészen 
kicsi és nagyobb gyermekek tucatjai ültek ott a 
perzselQ hQségben, és fQtt jamgyökeret regge-
liztek. A gyerekek többsége alultápláltnak t_nt. 
A foglyok mostoha körülményeket viseltek el 
a bozótvidéken, a fák árnyéka alá bújtak a kö-
nyörtelen napsütés elQl, legjobb esetben napi 
két sovány étkezéssel kellett beérniük, ami 
kukoricából vagy vizes bablevesbQl állt, a föl-
dön aludtak, és erQltetett menetben gyalogoltak 
éjszaka, hogy egy lépéssel a nigériai hadsereg 
elQtt legyenek.

E menetelések alatt néha huszonnégy órán át 
mentek étel és víz nélkül. Azokat a keresztény 
nQket, akik áttértek az iszlám vallásra, illetve 
azokat, akik a Boko Haram-harcosokhoz men-
tek feleségül, megkülönböztetett bánásmódban 
részesítették fogva tartóik. Úgy t_nik, a harco-
sok a tömeges nemi erQszak eszközét használták 
fel foglyaik kordában tartására és megalázására. 
Továbbá, Medugu szerint, biztosítani akarják 
az iszlám dzsihadisták következQ nemzedékét. 
A körülbelül kilencven, tizennyolc éves vagy 
annál idQsebb nQ közül harmincan várandósak 
– mondta Medugu.

A huszonhat éves nQ, akivel beszéltem, egy 
Chibok melletti faluból származik; ez az a hely, 
ahol egy lánygimnáziumból 276 diákot rabolt 
el a Boko Haram egy évvel ezelQtt – egyike a 
csoport leggyalázatosabb tetteinek. (Egyetlen 
chiboki lány sem volt a yolai táborba menekítet-
tek között.) A fiatal nQ férje akkor t_nt el, ami-
kor a Boko Haram 2014 áprilisában megtámadta 
a faluját, Qt magát pedig az erdQbe vitték, tíz- és 

hétéves gyermekeivel együtt. Mikor a nigériai 
csapatok öt nappal korábban reggel tizenegykor 
lerohanták a tábort, lQni kezdték a visszavonuló 
terroristákat, számos nQt ért halálos találat. 
Másokat páncélozott járm_vek zúztak agyon. 
A felkelQk magukkal vitték mindkét gyerekét. 
„Szívtelen emberek – mondta. – Nincs bennük 
emberi érzés.” Hasonlóan legtöbb fogságból 
szabadult sorstársához, naponta járt terápiás 
foglalkozásra, hogy feldolgozza a többszörös 
nemi erQszak okozta traumát.

„Találkoztam egy tizenhat éves lánnyal, aki 
azzal fenyegetQzött, hogy elveteti magzatát – 
mesélte John Medugu. – Szoros megfigyelés 
alatt tartjuk. Ha megszül, elvesszük tQle a gyer-
meket, különben meg fogja ölni.”

A Nigériaként ismert ország a huszadik század 
elején kezdett formálódni, amikor Frederick 
Luggard, brit zsoldoskatona és felfedezQ, brit 
uralom alá kényszerítette a sokotói kalifátust és 
az iszlám emíreket a Sahel-övezet nyugat-afri-
kai részén. 1914-ben újév napján Lugard hivata-
losan is egyesítette a muzulmán északon fekvQ 
protektorátust, ahol a hausza és fulani nomád 
állattenyésztQk voltak többségben, egy másik 
protektorátussal, mely a Lagos és a Niger-delta 
körüli mocsaras déli vidékbQl jött létre, és jó-
részt keresztény jorubák és igbók lakták. Négy 
évtizeddel késQbb a talajkutatók olajat találtak 
a Niger-deltában, és ezzel megindult a pénz 
áramlása is, amirQl sokan azt hitték, hogy segít 
majd az ország mély belsQ megosztottságán, és 
a világhatalmak sorába emeli az országot, amely 
1960-ban nyerte vissza függetlenségét Nagy-
Britanniától.

Ma a mintegy 174 milliós Nigéria a világ 
tizedik legnagyobb olajkitermelQje, napi 2,4 
millió hordó olajjal, és a legmagasabb afri-
kai GDP-vel rendelkezik. A gazdagság azon-
ban nem teremtett sem jólétet, sem stabilitást. 
Katonai diktatúrák sora dollármilliárdokat tett 
zsebre az olajból származó bevételbQl Nigéria 
fennállásának elsQ négy évtizede alatt, s ez meg-
teremtette az egész társadalmat átható korrupció 
kultúráját.

A Nigériában 1999 óta uralmon levQ polgári 
kormányok sem bizonyultak tisztességesebbnek. 



123

Tavaly a Transparency International vállalati és 
politikai korrupciót figyelQ nemzetközi szervezet 
Nigériát a világ harminckilencedik legkorrup-
tabb országaként rangsorolta. Évente 1 milliárd 
dollár érték_ olajat csempésznek ki b_nbandák, 
némelyek közülük tekintélyes politikusokkal 
állnak kapcsolatban. Tavaly Lamido Sanusi, a 
Nigériai Központi Bank (Nigerian Central Bank) 
akkori vezérigazgatója, azzal vádolta a Nigériai 
Nemzeti Olajtársaságot (Nigerian National 
Petroleum Corporation) – azt az ügynökséget, 
amely az ország olaját megvásárolja, eladja, az 
olajtermelését irányítja és végzi –, hogy 2012 és 
2013 között egyetlen év alatt 18,5 milliárd dollárt 
vont ki a bevételekbQl. „Az egész egy hatalmas 
sikkasztás – mondta –, az összegen egy klikk osz-
tozik.” Néhány hétre rá Sanusit eltávolították ál-
lásából, ami Nigéria-szerte tiltakozásokat váltott 
ki. Bizonyos becslések szerint, az ország vezetQi 
400 milliárd dollár érték_ olajvagyont loptak el a 
függetlenné válás óta.

A katonai–politikai elit gazdagodik, miköz-
ben a nigériai átlagember egyre szegényebb 
lesz. Nigéria lakosságának nagy része napi 
egy dollárból vagy annál is kevesebbQl pró-
bál megélni. A forrásokért folyó elkeseredett 
küzdelem létrehozta az erQszak kultúráját, és 
növelte az észak és dél közötti megosztottságot. 
A déli, nagyrészt keresztény igbó törzsek 1967-
ben megpróbáltak elszakadni Nigériától, azon 
az alapon, hogy nem tudnak békében együtt 
élni az északiak uralta szövetségi kormány-
nyal. A rákövetkezQ polgárháborúban mint-
egy hárommillióan haltak meg. A délen fekvQ 
Niger-deltában, mely az olajtermelés központja, 
az olajtermelés hasznától elesQ és emiatt dühödt 
lázadók sorozatos politikai gyilkosságokat és 
túszejtéseket hajtottak végre az 1990-es és a 
2000-es években, míg a kormány le nem fizette 
Qket. Az utóbbi években ezrek életét követelték 
a keresztények és a muzulmánok közti erQsza-
kos cselekmények Nigéria ún. „KözépsQ öveze-
tében”, míg az északiak szegénysége társulva az 
uralkodó elit lenézésével termékeny talajt kínált 
a radikális iszlám számára.

A Boko Haram az északkeleti Borno szövet-
ségi államban született meg, mely az ország 
egyik legszegényebb és legelmaradottabb része. 

Békés mozgalomként indult, egy letisztultabb 
iszlám felfogásra szólított föl, és bírálta a kor-
mány korruptságát. Nem sokkal több mint egy 
évtized alatt azonban – válaszul a katonai ke-
gyetlenkedésekre, a dzsihadista ideológiára és 
Nigéria szövetségi kormányának teljes passzi-
vitására – a világ egyik leggyilkosabb terrorista 
csoportjává nQtte ki magát.

Mike Smithnek, az Agence France Presse lagosi 
tudósítójának a Boko Haram: Nigéria pokolbéli 

háborúja belülrQl nézve (Boko Haram: Inside 
Nigeria’s Unholy War) cím_, pontos tudósításo-
kon alapuló új könyve a Boko Haram alapítójá-
nak, Mohammed Juszufnak az életpályáját kö-
veti nyomon, aki egy autodidakta ifjú prédikátor 
Maiduguri városában, egy kétmilliós kereske-
delmi központban a Borno állambeli szavan-
nán, nem messze a csádi határtól. Smith leírja, 
hogyan kezdett 2002 környékén Juszuf, az isz-
lám egy kifejezetten fundamentalista formájá-
nak hirdetQje, követQket vonzani „egy otthona 
melletti összeeszkábált épületbe”, hogy aztán 
késQbb megépítse saját mecsetjét Maiduguri 
vasút menti városrészében. Juszuf úgy érvelt, 
hogy a nyugati intézmények és eszmék tiltottak 
– arabul haram – az iszlám törvénye szerint, és 
felszólította a muzulmánokat, hogy ne ismerjék 
el törvényesnek a nigériai államot, valamint te-
kintsék a tudományt, a modern irodalmat és más 
világi tanításokat eretnekségnek. Borno állam 
kormányzóját, egy másokat elnyomó és korrupt 
politikust választott ki mindazon dolgok jelké-
péül, amit a nyugati oktatás hibájának látott. 
„Juszuf üzenete meghallgatásra talált azoknál, 
akik nem jártak iskolába.” Kyari Mohammed, 
yolai egyetemi professzor és Boko Haram-
szakértQ azt mondta nekem: „Ha valaki iskolába 
jár, az azt jelenti, hogy kormányzati állást kap, 
és aztán másnap már a bQre alatt is pénz lesz.”

Juszuf nyilvánosan nem hirdetett erQszakot, 
követQi viszont fegyverkészleteket halmoztak 
föl. Észak-Nigériában ez nem volt nehéz a meg-
vesztegethetQ hadsereg és rendQrség, illetve a 
könnyen átjárható határok miatt. 2008-ban az 
állami és szövetségi ellenQrzés alatt álló bizton-
sági erQk elkezdték kisebb vétségekért zaklatni 
és letartóztatni Juszuf követQit, mint például egy 
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olyan törvény megszegéséért, ami kötelezQvé 
teszi a motorbicikliken a sisakviselést. Egyre 
súlyosabbá váló összecsapások sorozata után 
a hadsereg együtt a kegyetlenségérQl elhíresült 
Mobil RendQrség tagjaival megtámadta Juszuf 
maiduguri fQhadiszállását. A küzdelem kiterjedt 
az utcákra, és a fegyveres csatározások napjaiban 
emberek százai haltak meg, mind a Boko Haram, 
mind a kormány oldaláról. Smith így ír errQl:

„Addigra Juszuf már szinte nemzeti hQssé 
vált követQi számára és cél�onttá a biztonsági 
erQk szemében. 39 éves volt, már többször 
letartóztatták, de mikor késQbb kikerült a 
börtönbQl, Maiduguri lakhelyén mindig lelkes 

tömeg üdvözölte. Többek leírása szerint nem 
igazán volt harcias ember, aki megelégedett 
azzal, hogy mozgalmát építgette, miközben hir-

dette a nyugati befolyásból származó gonoszt, 
elítélte a fejlQdést, és tagadta, hogy a Föld 
gömb alakú.”

A csatát követQen a hadsereg elfogta Juszufot 
és átadta a Mobil RendQrségnek, mely hely-
ben kivégezte. Juszuf annak elQtte Abubukar 
Shekaut jelölte meg utódjaként, aki szenvedé-
lyes prédikátor volt, a csoport „szellemi atyja”, 
és Juszufnál is szélsQségesebbnek számított. 
„Arról volt ismert, hogy prédikálás közben 
elérzékenyült és sírt” – mesélte nekem Kyari 
Mohammed. Egy évre elt_nt a világ szeme elQl 
– azt rebesgetik, hogy a maiduguri harcokban 
megsebesült, és amiatt lábadozott – aztán újra 
felbukkant 2010 szeptemberében. Az észak-
nigériai Bauchi állam fQvárosában, Bauchiban 
harcosok törték át a központi börtön kapuját, 
és Juszuf követQinek százait szabadították ki. 
Addigra már Boko Haram néven volt ismert a 
fegyveres csoport – írja Smith –, nem feltétlenül 
a tagjai számára, de így hívták a helyi lakosok 
és a hírcsatornák, melyek felfigyeltek a hírre, 
hogy vezetQjük ellenezte a nyugati típusú ok-
tatást. A hausza nyelv_ kifejezés legszélesebb 
körben elfogadott fordítása: „a nyugati nevelés 
tilos”, bár jelentése tágabban is értelmezhetQ. 
A csoport végül a következQ névvel illette ma-
gát: Jama’atu Ahlus Sunnah Lid Da’awati Wal 
Jihad, azaz, a hit terjesztése és a Dzsihádról 

szóló prófétai tanítás iránt elkötelezett emberek.
2010 májusában szívbetegségben váratlanul 

elhunyt Umaru Musa Yar’Adua északi muzul-
mán származású elnök. Alelnöke, Goodluck 
Jonathan, egy a Niger-deltai Bayelsa államból 
származó keresztény követte. A következQ év-
ben ismét indult a választásokon Muhammadu 
Buhari északi származású volt katonai diktátor 
ellen. Jonathan a múlttal való szakítást képvisel-
te – Smith így jellemzi a helyzetet:

„Bizonyos mértékben reményt ébresztett az 
emberekben – ami kissé ironikusan is han-

gozhat álmatag személyiségének ismeretében. 
Valószín_tlen felemelkedése és nyugodt viselke-

dése azt a látszatot keltette, hogy talán különbö-

zik az országot uraló politikusoktól, akik az évek 

folyamán annyira lefölözték Nigéria gazdag-

ságát. Kam�ányszervezQi […] meg�róbáltak 
tQkét kovácsolni ebbQl, felhasználva Jonathan 
Facebook�oldalát, hogy bejelentsék jelöltségét, 
miközben hangsúlyozták közné�i származását. 
Néha nehézkes beszéde ellenére sokan úgy érez-

ték az országban, hogy Nigéria kipróbálta már 

a teljhatalmú diktátorokat, a katonai uralmat, a 

ravasz ügyeskedQket, de csalódnia kellett. Talán 
most valami másnak jött el az ideje.”

Jonathan a szavazatok közel kétharmadával 
döntQ gyQzelmet aratott Buhari fölött. Két hó-
nappal késQbb, 2011. június 6-án, Abubukar 
Shekau egy harmincöt éves tanítványa belehaj-
tott egy bombával megrakott autóval a rend-
Qr-fQkapitányság épületébe Abujában, Nigéria 
fQvárosában, megölt két embert és saját magát. 
Ez volt a Boko Haram elsQ öngyilkos bom-
bamerénylete, és így üzentek hadat a nigériai 
államnak Shekau és követQi, akiknek száma ak-
koriban közel háromezerre rúgott. Bombatalálat 
érte az ENSZ fQhadiszállását 2011 augusztusá-
ban, mely huszonegy embert ölt meg. A Boko 
Haram egyre több erQszakos cselekményt köve-
tett el. RendQrQrsöket és laktanyákat támadtak 
meg, templomokat, mecseteket és buszpályaud-
varokat robbantottak fel.

Shekau névleges uralmat gyakorolt harcosai 
fölött, a helyi parancsnokoknak azonban – nigé-
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riai katonai szakértQk elmondása szerint – nagy 
mozgástér jutott célpontjaik kiválasztásában. 
Nemsokára falvakat szemeltek ki maguknak, 
ahol a lakosok szemmel láthatólag a nigériai 
hadsereg vagy kormány oldalán álltak, és fér-
fiak, nQk és gyerekek ezreit mészárolták le. 
2013-ban helyi polgárQrök és a hadsereg ki_z-
ték a Boko Haramot maiduguri támaszpontjáról. 
Mint helyi újságírók elmondták, akkoriban a 
lázadók lányokat és asszonyokat raboltak el, 
nyilvánvalóan azért, hogy pótolják a felesége-
ket és barátnQket, akiket kénytelenek voltak a 
városban hagyni.

Jonathan nem vett tudomást az erQszakról. 
Mint abujai kormányzati és diplomáciai forrá-
sokból megtudtam, tanácsadói arról próbálták 
meggyQzni, hogy az öldöklések a sértett északi 
politikusok cselszövését jelentik, mely az Q 
megingatására irányul, és azzal érveltek, hogy 
az északkeleten dúló terror nem jelent veszélyt 
az ország többi részére.

Jonathannak nem sok kapcsolata volt a kato-
nai elittel, akik közül sokan északi muzulmánok 
voltak. „Jonathan félt a tábornokaitól – mondta 
valaki kormányzati forrásból. – Nem hiszem, 
hogy szólni mert volna nekik, hogy induljanak 
már és tegyenek valamit. Következésképpen, 
„egy kis fegyveres csoport úgy felbátorodott, 
hogy azt hitte, bárkit megtámadhat”, mondta 
Hamza Idris, a maiduguri székhely_ Daily Trust 
újság tudósítója, aki a Boko Haramot megalaku-
lásától kezdve figyelemmel kísérte.

2014. április 14-én nem sokkal éjfél elQtt béké-
sen aludt több száz lány a kormányzati bentla-
kásos iskola kollégiumában Chibokban, Borno 
állam egy vidéki településén. A lányok azért 
gy_ltek össze, hogy év végi vizsgáikat letegyék, 
miután védelmükrQl biztosította Qket az állam 
és a katonaság. Valójában mindössze egyetlen 
biztonsági Qr volt szolgálatban akkor éjszaka, 
mikor is felfegyverzett emberek tucatjai, né-
hányan katonai egyenruhában, lerohanták az 
épületet, 276 lányt teherautókra parancsoltak, 
felgyújtották az iskolát, és túszaikat a bozótvi-
dékre szállították. A Boko Haram már korábban 
is szemelt ki célpontul iskolákat – két hónappal 
korábban a dzsihadisták ötvenkilenc fiút lQttek 

le és gyújtottak fel egy bentlakásos iskolában a 
Yobe állambeli Damaturuban – az emberrablá-
sok azonban csak azt mutatták, hogy a kormány 
képtelen arra, hogy legsebezhetQbb állampolgá-
rait megvédje.

Néhány napra rá Shekau közzétett egy zavaros 
videofelvételt, amiben fogadalmat tett, hogy a 
nQket eladja rabszolgának. „Isten utasított, hogy 
adjam el Qket, az Q tulajdonát képezik, és én 
végre fogom hajtani utasításait” – mondta. Az 
emberrablások szociális médiakampányt indí-
tottak el, melyet egy korábbi nigériai oktatási 
miniszter vezetett, és Michelle Obama, Malála 
Juszafzai Nobel-békedíjas pakisztáni emberi 
jogi aktivista és más kiemelkedQ személyiségek 
támogattak. Ez azonban nem sok hatással volt a 
hadseregre, mely tett néhány bátortalan kísérle-
tet a chiboki lányok megtalálására – miközben 
fegyvertelen civileket ölt meg, akiket Boko 
Haram-szimpatizánsoknak tartott.

2014 vége felé a lázadók elQretörtek Borno 
és Adamawa államon keresztül, hogy újra lét-
rehozzanak egy „kalifátust” Nigéria északkeleti 
részén. A kormányzati csapatok az egyik tá-
maszpontot a másik után hagyták el, s enged-
ték, hogy a felhalmozott fegyverkészletek és a 
páncélozott járm_vek a felkelQk kezébe kerül-
jenek. Mint Hamza Idris újságíró elmondta, a 
dzsihadisták „vallási buzgósága” erQs ellentét-
ben állt az átlag nigériai sorkatona motiválat-
lanságával és züllöttségével. A frontra küldött 
katonák, akiknek csak egy maréknyi puska-
golyójuk volt, teljesen tisztában voltak azzal, 
hogy haláluk esetén családjaik kevés vagy sem-
milyen támogatást nem kapnának az államtól. 
„Százával láthatod elhunyt katonák feleségeit 
és gyermekeit, ahogy koldulnak Maiduguriban 
– mondta Idris. – Kidobták Qket a laktanyákból, 
s arra kényszerültek, hogy férjeik rokonaival 
éljenek.”

Egy nigériai Qrmester bevallotta nekem, hogy 
amikor az Adamawa állambeli Mubi, egy 300 
ezres kereskedQváros elesett 2014 októberében, 
Q elmenekült a támaszpontjáról, amint lövés 
zaját hallotta a távolból. „Nekünk csak puskáink 
voltak, azok viszont tankokkal és légvédelmi 
ágyúkkal jöttek” – mesélte a katona. Elmenekült 
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120 másik társával és majdnem a teljes polgári 
lakossággal egyetemben. A dzsihadisták „jól 
szervezettek voltak”.

A 2015-ös elnökválasztáson Buhari ismét meg-
mérkQzött Jonathannal. Az 1980-as évek elején 
a diktátor drákói szigorral folytatott harcot a 
„fegyelmezetlenség” ellen, utasította a rendQr-
séget, hogy a buszmegállókban rendetlenke-
dQ utasokat ütlegelje, és arra kényszerítette a 
munkahelyükrQl elkésQ köztisztviselQket, hogy 
békaügetésben járjanak körbe irodáikban. A fe-
gyelmezetlenség elleni harc elérte a „szadizmus 
szintjét, s tobzódott az emberek megaláztatá-
sában”, írta Wole Soyinka Nobel-díjas nigériai 
regényíró. Ezúttal Buhari újjászületett demok-
ratának tüntette fel magát, tekintélyt sugárzó 
aurája tetszett a lakosságnak, mely belefáradt 
már Jonathan erélytelenségébe és az egyre rosz-
szabbodó háborús állapotokba.

Addigra már a Boko Haram több mint 23000 
embert gyilkolt meg. 2015 elején a csoport ki-
nyilvánította elkötelezettségét az Iszlám Állam 
iránt. „Bejelentjük nektek a jó hírt, hogy a 
kalifátus kiterjesztette határait Nyugat-Afrikáig 
– válaszolt az Iszlám Állam egyik szóvivQje – 
mert a kalifa …elfogadta szunnita testvéreink 
h_ségesküjét, mely szerint hirdetik Isten igéjét 
és a Dzsihadot.” Nincsenek arra utaló jelek, 
hogy a Boko Haram fegyvereket, pénzt vagy 
harcosokat kapott volna a nagyobbik csoporttól, 
de diplomáciai forrásokból tudom, hogy Afrika 
nyugati részén nehéz nyomon követni a határo-
kon átnyúló pénzforgalmat és fegyverkereske-
delmet, és elQfordulhatott bizonyos erQforrások 
közös felhasználása.

A 2015-ös választás elQtti idQszakban Jonathan 
végül rászánta magát, hogy fellépjen a Boko 
Haram ellen. A nigériai hadseregben lecserélte 
az északkeleti rész biztonságáért felelQs hetedik 
hadosztály alkalmatlan parancsnokát, és csapatait 
jobb fegyverekkel látta el. Tankok és légvédelmi 
fegyverek érkeztek Ukrajnából, Pakisztánból és 
más helyekrQl. Az amerikai kormány fokozta a 
drónokkal végzett légi figyelést és a hírszerzést. 
2015 januárjában a kormány szerzQdtetett egy 
csapat dél-afrikai zsoldost, akik harci helikop-

tereket és pilótákat hoztak, és egy légvédelmi 
csapatot is kiképeztek a nigériai seregben.

A következQ hónapban Csád, Niger és 
Kamerun a felkelQk ellen katonai szövetséget 
kötött Nigériával. A Boko Haram harcosai egy-
re gyakrabban hajtottak végre határon átnyúló 
támadásokat, és a harcok nigériai menekültek 
ezreit kényszerítették az országhatáron kívülre. 
Három idegen hadsereg és a frissen felszerelt 
nigériai csapatok nyomása alatt a lázadók a 
2014-ben megszerzett területeik nagy részét 
hat héten belül elvesztették. „Most olyan hely-
zetben vagyunk, amit senki sem láthatott elQ-
re” – mondta nekem a nigériai hadsereg egy 
tisztje Yolában, és elmesélte, hogy jelenleg 
a legtöbb Boko Haram-harcost beszorították 
a Maiduguritól délre fekvQ Sambisa erdQbe. 
„Drámai mértékben csökkentettük az ellenQrzé-
sük alatt álló területeket.” A fordulópont túl ké-
sQn jött Jonathan számára, akit Buhari legyQzött 
a márciusi választásokon.

Pár napra rá északra mentem, Adamawa ál-
lamba, ahová a hadsereg hívott meg, hogy 
figyelemmel kísérjem a Boko Haram felszá-
molására irányuló hadm_veleteket. Hét osztag, 
élén egy terepszín_ teherautóval haladt kifelé 
Yolából, a sok vihart megélt 400 000 lakosú 
városból. Két katona kihajolt a teherautó hátul-
jából, és faágakkal csapkodta a járókelQket – az 
indokolatlan erQszak egy olyan példája volt ez 
számomra, ami magában foglalta a hadseregre 
– Afrika egyik legfegyelmezetlenebb és leg-
kegyetlenebb haderejére – jellemzQ lekezelQ 
bánásmódot.

Az Amnesty International emberi jogi szer-
vezet nem sokkal a katonákkal együtt megtett 
utam után egy elmarasztaló jelentést tett közzé, 
mely azt állította, hogy a hadsereg több mint 
1200 embert „ítélet nélkül végzett ki”, legalább 
20 000-et „önkényesen tartóztatott le”, és szám-
talan esetben kínzott meg embereket a Boko 
Haram elleni harca során. A jelentés szerint a 
katonai börtönökben a fogvatartottak közül leg-
alább hétezren haltak meg az embertelen körül-
mények miatt. A szervezet szerint ezek a halál-
esetek „emberiesség elleni b_ncselekménynek 
nyilváníthatók”, és kilenc magas rangú katonai 
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vezetQt nevezett meg felelQsként, köztük Alex 
Badeh-et, Nigéria vezérkari fQnökét. Nigéria 
sajtóközleményben rohant ki a jelentés ellen, és 
„zsarolásnak” nevezte azt.

Észak felé mentünk kiszáradt, barna bozótos 
földön keresztül, melyet akácok és majomke-
nyérfák tarkítottak és fekete dombok szegélyez-
tek. Negyven perccel késQbb elértük a Boko 
Haram kezére került legdélibb várost, Hongot, 
amelyet néhány hónappal korábban szabadított 
fel a hadsereg. A lázadók számára a gy_lölt 
nigériai állam megannyi szimbólumát jelentQ 
bankok, hivatali épületek és köztisztviselQk 
házai, sQt a templom is kifosztva és kiégve 
álltak. KilQtt orosz T–55-ös tankok mellett ha-
ladtunk el, amiket a Boko Haram zsákmányolt a 
támaszpontokról, és be is vetett a harcok során, 
mielQtt a hadsereg harcképtelenné tette Qket. A 
dzsihadisták a tankokat jelmondatokkal festet-
ték tele, mint például „Nincs más Isten, csak 
Allah”. Az utunkba esQ mindhárom híd le volt 
rombolva; vagy a lázadók robbantották fel dina-
mittal, vagy a hadsereg bombázta le. Az egyik 
összedQlt híd mellett helyi tizenévesek és fiatal-
emberek autókat, teherautókat próbáltak áttolni 
egy sekély folyón. „Amikor jön az esQ, és meg-
árad a folyó – mesélte nekem Jacob Zambwa, 
egy köztisztviselQ –, teljesen el leszünk vágva 
a külvilágtól.” Mint elmondta, kétségbeesett 
kéréseiket az állami hatóságok eddig figyelmen 
kívül hagyták.

Öt órával késQbb elértük az Adamawa állam 
északkeleti részén fekvQ Michikát, mely a nigé-
riai hadsereg északi elQretörésének határvonalát 
jelzi. Az emberek kezdtek visszaszivárogni a 
yolai menekülttáborból, az országúton látták 
az autóroncsokat, az elhagyott kormányzati 
épületeket, és az egyik bolt elQtt a lázadók földi 
maradványait, akiket – mint megtudtam – elfog-
tak és elevenen megégettek. Az a hír járja, hogy 
még mindig Boko Haram-harcosok rejtQzköd-
nek a környezQ bozótosban, és a kíséretemben 
levQ nigériai parancsnok figyelmeztetett, hogy 
ne térjek le a város fQútvonaláról.

Mikor egy katonai ellenQrzQpont mellett ha-
ladtam el, találkoztam egy hausza nyelven 
beszélQ tisztviselQvel, akit Bitrus Bulumának 
hívtak. Elmondta, hogy a dzsihadisták 2014 

szeptemberében a vasárnapi istentiszteletek 
alatt támadták meg evangéliumi keresztény 
templomát Michikában, és válogatás nélkül 
lQtték az embereket. Feleségét akkor ölték meg, 
amikor a kijáratot próbálta elérni. P maga 
napokon át menekült a kameruni határ mentén 
levQ Mandara hegységen keresztül, és yolai 
rokonainál maradt. „Visszatértem, mert látom, 
hogy most itt a katonaság, de nem mondhatom, 
hogy teljesen biztonságban érzem magamat” – 
mondta Buluma, aki az elQzQ nap tért vissza. 
Kicsit lejjebb az úton kiáltások hallatszottak 
egy romos rendelQintézet udvarából. Katonák 
egy magányos Boko Haram-harcost fogtak el, 
és egy bottal verve vallatták. A régió páncélos-
hadosztályának fQhadiszállása elQtt két fehér 
zsoldos ingét levéve sütkérezett a napon egy 
tank tetején. Mikor felemeltem a telefonomat, 
hogy lefényképezzem Qket, elzavartak, és köz-
ben kibiztosították a fegyverüket.

Buhari május végén egy pazar beiktatási cere-
mónián lépett hivatalba Abujában, ahol számos 
külföldi méltóság is részt vett, köztük John 
Kerry, az Egyesült Államok külügyminisztere. 
Buhari kijelentette, hogy kiemelten fogja ke-
zelni a Boko Haram megsemmisítésének ügyét. 
Egy nyugati tisztviselQ a következQket mondta 
nekem: „Buhari sokkal többet vár majd el a 
katonaságtól (mint Jonathan), és sokkal szigo-
rúbb lesz majd az egyenruhás vezetQséggel”. 
Beiktatási beszédében ígéretet tett arra, hogy 
leszámol a katonai túlkapásokkal, még akkor 
is, ha erQteljesebben kell fellépni a radikális 
iszlám csoportokkal szemben. „A hadm_veletek 
során következetesen tartanunk kell magunkat 
a jogszabályokhoz, hogy a civil lakosság jogai 
ne sérüljenek” – nyilatkozta. – Javítanunk kell 
a m_veleti és a jogi mechanizmusokon, hogy 
fegyelmi úton tudjunk fellépni a hadsereg által 
elkövetett bizonyított jogsértések ellen.” Hamza 
Idris, a maiduguri tudósító optimistább volt, 
mint a többiek, akikkel beszéltem. „Ezeket (az 
északiakat) a sajátjainak tekinti, az ott élQk a 
testvérei. Rendelkezik annyi tapasztalattal és el-
tökéltséggel, hogy elfojtsa a lázadást – mondta. 
– Hamarosan nehéz lesz bármit hallani a Boko 
Haramról.”
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Mikor azonban Buhari letelepedni készült 
Aso Rockban, az abujai elnöki palotában, a 
Boko Haram megmutatta, hogy még nem vesz-
tette el az erejét. Abubakar Shekau a Kamerun 
és Nigéria közti hegyekbe vette be magát, ahol 
a hírek szerint m_holdas telefon segítségével 
irányítja harcosait. Május közepén a Boko 
Haram egy éven belül harmadszor támadta 
meg Maidugurit. A dzsihadisták megkíséreltek 
lerohanni egy katonai tábort, de több órás he-
ves harc után visszavonultak. Néhány napra rá 
egy fiatal nQi öngyilkos merénylQ hét embert 
ölt meg a Yobe állambeli Damaturuban, to-
vábbá kormányzati forrásból úgy tudni, hogy 
a lázadók újra elfoglalták a Borno államban 
a Csád-tó partján fekvQ Marte városát. Június 

elején Yolában két öngyilkos merénylQ rob-
bantotta fel magát a piacon és megölt harminc 
embert. A felkelés kezdete óta ez volt az elsQ 
alkalom, hogy a Boko Haram áttörte a fQváros 
biztonsági kordonját. A chiboki gimnazista 
lányokat még mindig nem találták meg. Túl 
korai megmondani, hogy vajon a közelmúlt 
katonai sikereit követi-e majd a dzsihadisták 
feletti végsQ gyQzelem. És ha az új vezetésnek 
sikerül is a legtöbbjükkel leszámolni, sokkal 
nagyobb kihívás marad a népbetegségnek te-
kinthetQ szegénység, korrupció és a vallási 
szélsQségesség, ami a Boko Haram mozgalmát 
is életre hívta.

(The New York Review of Books)
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