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Abstract 

Terrorist attacks are expected in PRC to take place traditionally in the western parts of the country, 
inhabited by the Uyghur in Xinjiang, and occasionally in Tibet. Overall we can say that due to China’s 
growing international role, geopolitical significance and active participation in countering terrorism, 
terrorist threat is growing steadily in the country. Uyghur terrorism and the Chinese government 
counter measures are extremely controversial around the world. Beijing’s  war on terror is considered 
problematic in several democratic states because it is not clear at all that law enforcement action is 
directed only and exclusively against the militant Uyghur organisations which commit terrorist acts, 
or it also has nationality targets. The present study focuses on the examination of the background of 
the Uyghur separatist terrorist attacks. In order to understand the events it is necessary to review the 
historical background of the Uyghur-Han relationship, to record the ethnic and religious 
characteristics, and to present the organisational features of Uyghur separatism. 

 

Bevezetés 

Az ázsiai államok az utóbbi időben jelentősen felértékelődtek a magyar politikai vezetés, 

valamint a gazdasági elit rövid és hosszú távú terveiben egyaránt. Ezzel nagyjából egy időben 

a magyar állampolgárok turisztikai szokásaiban bekövetkezett változások eredményeként a 

dél-, délkelet-ázsiai régió kiemelt úti céllá vált. A megélénkülő kapcsolatok a korábbinál 

fokozottabb ki és beutazást eredményeztek, amelyek valószínűsíthető, hogy a jövőben további 

növekedést fognak mutatni.  

Az ázsiai térségben, a magyar érdekeltségek számbeli emelkedése nem csak pozitív 

irányba – gazdasági és kulturális kapcsolatokra gyakorolt élénkítő hatását tekintve – keltheti 

fel a figyelmet Magyarország iránt. Azoknak a szakadár, valamint terrorista csoportoknak, 

amelyek korábban figyelemre sem méltatták hazánkat, esetlegesen új célpontként jelenhet 

meg az ország. A magyar állam és érdekeltségei, valamint a magyar állampolgárok a Nyugat 
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új, könnyen támadható megjelenési formáit jelenthetik a terroristák számára, ezáltal a térségbe 

érkező magyarok a korábbinál is fokozottabb veszélyhelyzetnek lehetnek kitéve. 

A magyar kormányzat által meghatározott, új típusú külpolitikai irányvonalak alapján 

jelenleg Magyarország elsőszámú gazdasági és politikai fókuszának Ázsiában a Kínai 

Népköztársaság tekinthető. A távol-keleti állam magyar szempontú felértékelődése 

eredményeként, hazánkban is mind szükségesebbé válnak a Kína belső viszonyaival 

foglalkozó szaktanulmányok. A magyar érdekeltségek, a vállalkozások, valamint a távoli 

államba utazó magánszemélyek biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen Kína 

terrorszempontú viszonyainak megfelelő ismerete. 

A Kínai Népköztársaságban terrorcselekmények elkövetésére hagyományosan az ország 

nyugati területein, az ujgurok lakta Xinjiangban, esetleg Tibetben1 lehet számítani. 

Általánosságban megállapítható, hogy Kína növekvő nemzetközi szerepvállalásának, valamint 

geopolitikai jelentőségének, továbbá a terrorellenes küzdelemben való aktív részvételének 

hatására folyamatosan növekszik az ország terrorfenyegetettsége. A Kínai Népköztársaság azt 

követően lett aktív szereplője a nemzetközi terrorellenes fellépésnek, hogy George W. Bush, 

amerikai elnök 2001-ben hadat üzent a terrorizmusnak. A kínai vezetők szinte azonnal 

bejelentették, hogy fel kívánnak lépni a világ új, első számú ellenségével, a terrorizmussal 

szemben. Ugyanakkor Pekingben, a Kínai Népköztársaság első számú terrorista 

fenyegetettségeként, a nyugati nagyhatalmaktól eltérően nem egy külső, hanem egy belföldi 

eredetű veszélyt, az ujgur szeparatizmust jelölték meg a fő terrorforrásként. Az elmúlt bő egy 

évtizedben a kínai állam terrorellenes fellépései is a fenti gondolat által meghatározott keretek 

között zajlottak, és a nemzetközi trendektől eltérően elsősorban belföldre korlátozódtak.2 Az 

ujgur probléma azonban korántsem új keletű. A muszlim népcsoport szakadár törekvései már 

a császárság korában is kormányzati gondokat okoztak, és Dong Xu megfogalmazásával élve 

„Xinjiang a kínai nemzeti politika megoldatlan puzzle-ja az elmúlt hatvan évben.” 3 

                                                 

1 Néhány Kínában végrehajtott terrorcselekményért buddhista szerzetesek a felelősek, azonban az új tibeti 
ellenzéki vezetés békülékeny álláspontja miatt, újabb általuk elkövetett támadás valószínűsége alacsony.  

2 Az arab tavasz eseményeinek hatására a kínai hatóságok úgy vélték, hogy megerősödhetnek a szeparatista 
törekvések, ezért 2011-től kezdve az esetleges terrorcselekmények megelőzése érdekében, folyamatosan 
tovább emelték a belföldi terrorelhárításban illetékes szervek készültségét. 

3 Dong Yu: A Study on the Uyghur Radicalization and Terrorism. http://www.academia.edu/2290954/ 
A_Study_on_the_Uyghur_Radicalization_and_Terrorism 1. o. (letöltve: 2015. január 3., a szerző fordítása) 
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Az ujgur terrorizmus, illetve az azzal szembeni kínai kormányzati fellépés megítélése 

rendkívül ellentmondásos a világban. Peking terror ellenes háborúját számos demokratikus 

államban problémásnak ítélik meg, ugyanis nem teljesen világos, hogy a rendvédelmi fellépés 

csak, és kizárólag a terrortevékenységeket végrehajtó, militáns ujgur szervezetek ellen 

irányul-e, vagy pedig annak nemzetiségi célpontjai is vannak. Számos nyugati kormányzati 

szakértő, valamint civil- és jogvédő szervezetek képviselői is úgy vélik, hogy a terror ellenes 

fellépés mindössze egyfajta álca a pekingi vezetők kezében az ujgur nemzetiség 

asszimilációja terén. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a Kínai Népköztársaság 

illetékesei, minden esetben szakértői elemzésekkel,4 kimutatásokkal, illetve akár hírszerzési 

adatokkal is igyekeznek alátámasztani az erőszakos fellépés szükségességét. A Kínai 

Népköztársaság vezetése ugyanakkor rendkívül érzékeny az ujgur terrorizmus kérdésével 

kapcsolatban. Az ország nemzetközi kapcsolatainak lényeges alakító tényezője, az egyes 

államok „öt méreg” 5 általi szennyezettsége. Az „öt méreg” csoportjában meghatározottak 

elleni küzdelem a kínai hivatalos szervek számára központilag előírt alapvető feladat. A kínai 

állam illetékes intézményei és a titkosszolgálatok folyamatos monitorozás alatt tartják a 

partnerországok viszonyulását az „öt méreg” elvben foglaltakhoz, és ennek megfelelően 

alakítják az adott állammal kapcsolatos külpolitikai stratégiát, vagyis az ujgur szeparatizmus 

bármilyen, akárcsak elvi támogatása is az bilaterális kapcsolatok negatív változását 

eredményezheti. 

Jelen tanulmány az ujgur szeparatista-, és terrorcselekmények hátterének vizsgálatára 

fókuszál.6 Az események megértéséhez szükségesnek mutatkozik az ujgur-han7 viszony 

történelmi hátterének áttekintése ugyanúgy, mint a nemzetiségi-vallási sajátosságok rögzítése, 

valamint az ujgur szeparatizmus szervezeti sajátosságainak bemutatása. 

  

                                                 

4 Ezeknek az elemzéseknek, vagy jelentéseknek a valódiságát és megalapozottságát gyakran kétségbe vonják a 
nyugati biztonságpolitikai szakértők, és gyakran azokat mindössze a kínai kormányzat propaganda 
termékének titulálják. 

5 Az „öt méreg”: demokratikus csoportok, Tajvan függetlensége, ujgur kérdés, Falun Gong, Tibet kérdése. 
6 A tibeti terrorizmus kérdése nagyon összetett, számos ellentmondásos tényezővel terhelt, ugyanakkor rendkívül 

nehezen is kutatható téma, amelynek feltárása számos, különböző eredetű nehézségbe ütközhet.  
7 A hanok a Kínai Népköztársaság fő nemzetalkotó népcsoportja, amelyhez az ország lakosságának 92%-a 

tartozik. 
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Az ujgur szeparatizmus történeti kontextusai 

Az ujgur népcsoport történetével kapcsolatban számos, magyarul is könnyen hozzáférhető 

tudományos, és közöttük számos áltudományos munka született.8 Az ujgurokkal 

kapcsolatosan biztosan megállapíthatónak látszik, hogy egy perzsa nyelvű török eredetű 

népcsoportról beszélünk, amelynek eredeti életterét a Közép-Ázsia keleti részén elterülő 

Kelet-Turkesztán adta. Kelet-Turkesztán területe9 ugyanakkor nehezen körülhatárolható, a 

régió magában foglalja a modern Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán egy részét a 

Tarim-medencében, valamint Észak-Tibet és Xinjiang területére is kiterjed. Megjegyzendő 

ugyanakkor, hogy a legtöbb forrás szerint az ujgurok a kelet-turkesztáni területeken először az 

Kr. e. 8. században jelentek meg, míg az érintett régiót a Kínai Császárság először Kr. sz. 4. 

században csatolta először a birodalomhoz. Lényeges továbbá azt a gyakori tévhitet is 

eloszlatni, hogy az ujgurok iszlám hitű kínaiak lennének. A muzulmán kínaiak a hui10 

népcsoporthoz tartoznak, amelynek tagjait rendkívül nehéz megkülönböztetni a han 

kínaiaktól, ennek a nemzetiségnek egyébként nincs semmiféle konfliktusa a pekingi 

kormányzattal. 

A 8. századtól kezdődő, önálló etnikai identitással rendelkező ujgur civilizáció sikeresen 

integrálta a han, valamint a török kultúrát. Az önálló államiságnak a hat évszázados mongol 

megszállás vetett véget, amelyet követően, a 16. században az újra az önállósodás szélén álló 

népcsoport egy rendkívül veszélyes geopolitikai közegbe került. A régió annak a közép-ázsiai 

területnek vált a periférikus részévé, amelyre a Kínai Császárság, Oroszország és Nagy-

Britannia egyaránt igényt tartott. A terület végül laza kínai megszállás alá került, amelyben az 

ujgurok jelentős autonómiát, sőt sok esetben önálló államiságot is kaptak. A kínaiak 1759-ben 

nevezték át a területet Kelet-Turkesztánról Xinjiangra,11 majd ezt követően növekedett a kínai 

katonai jelenlét a térségben. A Kína nyugati részén élő muzulmán ujgurok függetlenedési 

törekvései a 18. századtól folyamatosan problémát okoznak az aktuális pekingi 

kormányzatnak. Az ujgurok 1815-ben, 1825-ben, 1830-ban, 1847-ben és 1857-ben is 

                                                 

8 Egyes csoportoknak erőteljes érdeke fűződik ahhoz, hogy bebizonyítsák a magyar-ujgur rokonság meglétét, 
számos közösség pedig nagy energiát fektet a két nemzet közötti kapcsolatépítésre, figyelmen kívül hagyva, 
hogy ez milyen károkat okozhat a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű magyar-kínai 
kapcsolatépítés terén. 

9 A történeti terület maga is nehezen írható le pontosan, akárcsak az a terület, amelyet az ujgur szeparatisták ma 
értenek alatta. 

10 A huik nagyobb lélekszámú nemzetiségi közösséget alkotnak, mint az ujgurok. 
11 A szó jelentése: új határvidék. 
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fellázadtak a kínai megszállás ellen. A kínaiak végül 1877-ben jelentős ujgur emberáldozatok 

árán a császársághoz csatolták a területet. 

A Kínai Császárság felbomlását követően a terület kormányzati formájában és jogi 

státuszában jelentős változás nem következett be, így továbbra is a Peking által delegált 

kormányzók irányították a területet. Ebben az időben az ujgur szeparatista tevékenység többé-

kevésbé nyugvópontra ért, a területen gyakorlatilag békés viszonyok uralkodtak. Az időszak 

során önálló Kelet-Turkesztán állam kétszer is létrejött, először1933-ban, majd 1944 és 1949 

között. A kínai belpolitikai konfliktusok, majd később Kína japán megszállása12 és a második 

világháború hatására a területen mind nagyobb befolyást szereztek a szovjetek,13 ennek 

eredményeként a kommunista Kínai Népi Felszabadító Hadsereg gyakorlatilag ellenállás 

nélkül annektálta 1949-ben a területet. 

Az ujgur kérdés a Kínai Népköztársaságban 

A kínai haderő gond nélküli bevonulása azonban nem jelentette azt, hogy az új kínai 

kormányzat jelentősebb nehézség nélkül átvehette volna a terület feletti hatalmat. Az ujgur 

lakosságban az évszázadok során rögzült han-ellenesség az 1950-es években egyre 

jelentősebben nyilvánult meg. Fokozódtak a hanok elleni erőszakos cselekmények, így a 

pekingi vezetés a korábbiaknál erőteljesebben kezdte érvényesíteni a központi kormányzat 

jelenlétét. Megkezdődött az ujgur lakosság minden korábbinál drasztikusabb háttérbe 

szorítása, továbbá fokozódott a han nemzetiségűek betelepítése, ezzel a terület gyakorlatilag 

elhanosítása.14 Az 1960-as évektől kezdődően az ország maoista vezetése újabb ás újabb han 

kolóniákat hozott létre a területen. A kormányzat egyre jobban kiterjesztette az állami 

ellenőrzést a gazdaság, valamint a vallás felett is. A kommunista fellépés ugyanakkor magával 

hozta az ujgur identitástudat erősödését. A nemzeti érzelmek fokozódása nyomán pedig még 

                                                 

12 A császárság bukását követően Kínában a demokratikus folyamatok rövidesen elbuktak, az amerikaiak által 
befolyásolt Kuomintang és a Kommunista Párt között hamarosan – rövid békékkel tarkított – polgárháború 
vette kezdetét, miközben az ország egy része hadurak kezébe, később pedig jelentős területek a japánok 
kezébe kerültek. 

13 A területen a kommunista ideológia terjedését elősegítette az is, hogy a kínai hadurak gyakran sarcolták meg 
az ujgurokat. 

14 A pekingi vezetés egyik máig alkalmazott eszköze a szürkeállomány elvonás. Ennek során a kiemelkedő 
tehetségű ujgur nemzetiségű lakosok a hanok által lakott keleti partvidék elitegyetemeire kerülnek 
beiskolázásra. Az oktatás során az érintett hallgatók erőteljes ideológiai képzésen is átesnek, majd 
diplomaszerzésüket követően a keleti partvidéken biztosítanak nekik állást. Ezek a személyek a legtöbb 
esetben a szülőföldjükre már nem térnek vissza, és életüket a konfuciánus kulturális környezetben folytatják. 
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gyakoribbá váltak az erőszakos ujgur megmozdulások, amelyekkel szemben a központi 

kormányzat és a rendvédelmi szervek keményen, ellenállást nem tűrve léptek fel. 

A fentiek alapján érdemes az ujgur problematikát a nemzetiségi viszonyok és az ezek 

nyomán létrehozott jogszabályok oldaláról is megvizsgálni, ugyanis a Kínai Népköztársaság 

megalakulásától kezdve az ujgur lakosokat ugyanazok a kisebbségi és autonómia jogok illetik 

meg, amelyek az 55 egyéb népcsoportot is. Az alábbiakban a kínai kisebbségek helyzete kerül 

áttekintésre, amely hozzá segíthet az ujgur problematika helyes értelmezéséhez. 

A Kínai Népköztársaság lakosságának 92%-a egy népcsoporthoz, a hanhoz tartozik.15 A 

han többségi társadalommal együtt, a kilenc legnagyobb nemzetiség teszi ki a lakosság 

97,5%-át, a további 46 nemzetiség pedig mindössze a lakosság 2,5%-át adja.16 A kilenc 

legnagyobb, a Kínai Népköztársaság területén élő nemzetiség lélekszáma meghaladja a 81 

millió főt, az összes nemzetiség népességszáma pedig közel 105 millió. 

 népességszám százalék 

Zhuang 16.178.811 1,2% 

Mandzsu 10.682.263 0,8% 

Hui  9.816.802 0,7% 

Miao 8.940.116 0,7% 

Ujgur  8.399.393 0,6% 

Tujia  8.028.133 0,6% 

Yi  7.762.286 0,6% 

Mongol 5.813.947 0,4% 

Tibeti  5.416.021 0,4% 

Az a tény, hogy összesen ötvenhat, különböző népcsoport él egy ország határain belül, 

eleve kizárja annak a lehetőségét, hogy a kormányzat figyelmen kívül hagyja a nemzetiségi 

problémát. A hagyományos kínai kormányzati elvek szerint a központosított hatalom csak úgy 

                                                 

15 A jelentős arányszám azt látszik megerősíteni, hogy Kínában a kisebbségek helyzete nem tartozik a releváns 
kérdések közé. A valóság azonban alapvetően különbözik ettől, hiszen a nemzetiségek helyzete Kínában 
évszázadok óta foglalkoztatja a hatalmi elitet, és a politikai gondolkodás egyik eklatáns kérdéseként jelenik 
meg évszázadok óta. 

16 A szerző számításai hivatalos kínai adatokon alapulnak. 
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tudja fenntartani a többnemzetiségű állam egységét, ha önrendelkezési jogokat17 biztosít a 

nemzetiségeknek.18 

A Kínai Népköztársaság 1949. október 1-jei megalakulását megelőző konzultatív 

egyeztetések során kidolgozták az ideiglenes alkotmánytervezetet, amely rögzítette a 

regionális autonómiákkal kapcsolatos alapelveket. Az 1952-es, az etnikai kisebbségek 

regionális autonómiáival összefüggő szabályozás érdekében hozott kormányhatározatban 

megszabták a kisebbségek önrendelkezésének kereteit, továbbá az autonóm területek 

létrehozásának szabályait. Az első 1954-es Alkotmányban alaptörvényi szintre emelték az 

etnikai kisebbségek autonómiához való jogát. Az 1984-es, nagyszabású Alkotmánymódosítás 

változást eredményezett a nemzetiségi kérdésben is. A változtatás eredményeként, kiemelt 

helyen, az Alkotmány preambulumában is rögzítésre került, hogy „Kína, egyike a világ 

leghosszabb történelmével rendelkező országainak. Az összes nemzetiség közösen alkotja Kína 

ragyogó kultúráját és a csodálatos forradalmi hagyományokat.” 19 

Az Alkotmány első része foglalkozik az etnikai kisebbségekkel. Rögzítésre került, hogy a 

Kínát alkotó összes nemzetiség egyenrangú és mindegyiket megilleti a saját nyelv 

használatának joga.20 Az Alkotmányban foglaltak szerint: az autonómia rendszere 

alkalmazandó azon területeken, ahol kisebb, zárt, nemzetiségi közösségek élnek. Az 

Alkotmányban szabályozzák az önkormányzati szervezetek kereteit, az etnikumok 

képviseletét, a helyi törvényhozási szervek jogkörét, valamint azt is, hogy a területi 

kormányzati szervek esetében az adminisztratív szervek élén minden esetben nemzetiségi 

állampolgárnak kell állnia.21 

A fenti leírás alapján, megállapítható, hogy a Kínai Népköztársaság megalakulása óta 

jelentős jogalkotói tevékenység zajlott a nemzetiségi kérdés rendezése érdekében. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kínai kisebbségek helyzete sok esetben jóval kevésbé 
                                                 

17 Kínai értelmezésben az autonómia magában foglalja a saját társadalmi rendszer, a saját kultúra és a saját nyelv 
megőrzésének lehetőségét is. 

18 A Kínai Népköztársaságban tovább erősítette az autonómia iránti központi kormányzati hajlandóságot, hogy a 
kisebbségek az ország legfontosabb természeti kincsekben gazdag vidékeit lakják, amelyek zavartalan 
kitermelésének biztosítása létfontosságú az iparilag rohamosan fejlődő állam működőképességének 
biztosításához. 

19 http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html. (letöltve: 2012. október 1. A szerző fordítása.) 
20 A kisebbségi nyelv használható az autonóm területen folytatott hivatalos ügyintézés során. 
21 Az alkotmányos szabályozást kiegészítő, a pekingi kormányzat által 2005-ben kibocsátott, az „Etnikai 

Kisebbségek Regionális Autonómiája Kínában” című dokumentum – amely egységes multi-etnikus 
államként aposztrofálja az államot –, komplex betekintést enged a Kínai Népköztársaság 
kisebbségpolitikájába. 
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rendezett, mint amire pusztán a jogszabályi keretek szószerinti értékelése alapján 

következtetni lehetne. Ezek a hiányok, a korábban már jelzett erőteljes asszimiláció, valamint 

az ujgur és han kultúra közötti radikális különbségek okozta feszültség is közre játszott abban, 

hogy az ujgur szeparatista törekvések folyamatosan jelen maradtak az ázsiai országban. 

1979 és 1989 között számos ujgur önkéntes harcolt a szovjet-afgán háborúban a 

mudzsahedinek oldalán. Ezeknek a harcosoknak jelentős része a háború végzetével új, 

radikális iszlám eszméktől vezérelve tért haza Xinjiangba. A tartományban egyre több ujgur 

szervezet jött létre, melyek azonos ideológiai alapon álltak, azonban jelentős különbségeket 

mutattak programjaikat tekintve.  

A kínai kormányzat és az ujgur kisebbség viszonya tovább romlott, amikor 1990-ben a 

nemzetiség jelentős része fellázadt a pekingi vezetés ellen. Az összecsapások során több mint 

60 személy vesztette életét, majd a lázadások leverését követően a xinjiangi hatóságok közel 

8000 személyt tartóztattak le. Ez az esemény tekinthető az ujgurok legjelentősebb, a Kínai 

Népköztársaság keretein belül szervezett nemzeti megmozdulásának. Az események hatására 

az ujgur emigráció is felemelte a hangját a terület függetlensége érdekében, abban bízva, hogy 

sikerül a nemzetközi közvélemény figyelmét is felhívni a problémára. 

A kiéleződött konfliktus elhúzódásának eredményeként sorra jöttek létre az ujgur 

ellenállási szervezetek, amelyek közül legjelentősebbnek az 1993. március 15-én megalakult, 

radikális Ujgurisztán Felszabadítási Frontja22 számított, amely a kínai hatóságok szerint 12 év 

alatt hozzávetőlegesen 800 fegyveres akciót hajtott végre. „Főleg rendőrőrsöket támadtak 

meg, de többször robbantottak Pekingben is… Ujgurisztán Felszabadítási Frontja nemcsak 

Kínában tevékenykedik, erősen jelen van Kazahsztánban és Kirgizisztánban is. Ez utóbbira jó 

példa, hogy 2002. június 20-án egy magas rangú kínai diplomatát lőttek le Biskekben.” 23 Az 

ujgur szeparatizmus nem csak Kínában nyert teret ezekben az években, de az emigrációnak is 

sikerült érdemi eredményt elérnie, és 1995-ben képviseleti irodákat nyitottak Washingtonban, 

valamint több nyugat-európai városban. 

                                                 

22 East Turkestan Liberation Organization. 
23 Bernát Péter: Az ujgur terrorizmus és a kínai politika. http://www.europeer.hu/vilag/ujgur040517.html 

(letöltve: 2015. január 6.) 
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„2001 februárjában az ujgurok a tálibokkal is szövetséget kötöttek, melynek értelmében az 

Ujgurisztán Felszabadítási Frontjának harcosait afganisztáni táborokban képzik ki.” 24 A 

Kínai Népköztársaság ujgur szeparatisták elleni fellépésében új korszak következett a 2001. 

szeptember 11-ei terrortámadást követően, hiszen az USA-hoz hasonlóan, ekkortól kezdve 

Kína is terrorellenes háborút folytatott a saját területén élő terroristák ellen, melyben a 

nemzetközi közösséget is igyekezett maga mellé állítani. Tovább gyengítette az ujgur 

ellenállást, hogy ugyanebben az évben létrejött a Sanghaji Együttműködési Szervezet,25 

aminek eredményeként az ujgurok nem számíthattak a továbbiakban a közép-ázsiai iszlám 

országok kormányainak támogatására. Az ujgur ellenállóknak tehát új szövetséges után kellett 

nézniük. Ekkor került fel a nemzetközi terrortérképre a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom, 

amelynek akkori első embere, Hasszan Mahsum az Ujgurisztán Felszabadítási Frontja által 

kötött szerződést figyelmen kívül hagyta, és új szövetséget kötött a tálibokkal, és ennek 

alapján közel 500 ujgur fegyveres részesült afganisztáni kiképzésben.26 

Az elkövetkező években az Ujgurisztán Felszabadítási Frontja gyorsan gyengült, és 

tevékenysége 2003-ra gyakorlatilag megszűnt,27 így hamarosan a Kelet-Turkesztáni Iszlám 

Mozgalom vált a legjelentősebb ujgur szeparatista mozgalommá. Újabb fordulópontot 

jelentett a 2008-as pekingi olimpia, hiszen az ujgur szeparatisták által elkövetett támadások 

miatt Kína kijelentette, hogy az olimpia biztonságára nézve az ujgurok és elsősorban a Kelet-

Turkesztáni Iszlám Mozgalom jelenti az elsődleges biztonsági kockázatot.28 A pekingi vezetés 

szavait alátámasztva a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom, támadással fenyegette meg a 

Pekingi Olimpiai játékokat, akcióra azonban nem került sor. 

Az elsősorban a Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalomhoz köthető ujgur terrorizmus az 

utóbbi években tovább erősödött. Az aktuális kérdések áttekintése előtt azonban ezen a ponton 

érdemes teret szánni a szervezet részletesebb bemutatásának. 

                                                 

24 u.o. 
25 A szervezetet Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán alapította. 
26 A nemzetközi koalíció Afganisztán elleni támadása során mindkét ujgur szervezet tagjai közül számos kínai 

állampolgár került fogságba. 
27 A csoportot 2006-ban törölték a legtöbb terrorista szervezeteket nyilvántartó listáról. 
28 Emberi jogi szervezetek azonnal felhívták arra a figyelmet, hogy szerintük Kína valójában eltúlozza az 

ujgurok által jelentett fenyegetést, annak érdekében, hogy elvonják a figyelmet az ujgurok követeléseiről, és 
arra használják a terrorellenes háborút, hogy így legalizálják az ujgurok elnyomását. 
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A Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom29 

A legjelentősebb szeparatista-csoportosulás a Turkesztáni Iszlám Párt30 néven is ismert 

Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom (továbbiakban: ETIM),31 amely a legtöbb az országban 

elkövetett támadásért felelős.32 A szervezet 2002-től szerepel a terrorista szervezetek listáján. 

A Kelet-Turkesztán függetlenségéért harcot folytató csoport alapításával kapcsolatosan 

megoszlik a szakirodalom. Egyes kutatók szerint már 1990-ben33 megalakult a radikális 

iszlám csoport, azonban más források ezt a dátumot csak 1993-ra teszik. A legbiztosabbnak az 

látszik, hogy bár „papíron” létezett a szervezet már korábban is, azonban tényleges 

tevékenységét, egy jelentős strukturális átszervezést követően csak 1997-ben kezdte meg. A 

legtöbb forrás ugyanakkor megjegyzi, hogy 2001 előtt még az ujgurok közül is csak kevesen 

tudtak az ETIM létezéséről.  

A szeparatista csoport célja egy iszlám állam kikiáltása a mai Xinjiang területén. Egyes 

elemzők véleménye szerint a szervezet egy Törökországtól Kínáig terjedő óriás iszlám állam 

létrehozását tűzte ki céljául, amely Kazahsztán, Kirgizisztán, Pakisztán, továbbá Afganisztán 

területére is kiterjedne. Az ETIM nem az egyetlen terrorista csoport, amely elkötelezett a 

régióban létrehozandó iszlám állam eszméje iránt. Az ETIM-mel együttműködő, Üzbegisztán 

Iszlám Mozgalma nevezetű terrorszervezet szintén hasonló célok mentén került 

megszervezésre. 

A Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom tevékenységének kiemelt területe a Kína pakisztáni 

és afganisztáni határ közelébe tartozó területek, ahonnan aktivistáik könnyedén jutnak vissza 

a két szomszéd országban elhelyezkedő búvóhelyeikre. A szervezet ugyanakkor jelen van a 

közép-ázsiai volt szovjet utódállamokban is, amelyeket legtöbb esetben búvó- illetve kiképző 

helyként használnak az aktivistái, de előfordul, hogy az érintett államok műveleti területté 

válnak. 

                                                 

29 A terrorszervezettel kapcsolatos információk és a rendelkezésre álló irodalom számos esetben egymásnak 
ellentmondó adatokat tartalmaznak, pontatlanok, és sokszor csak találgatásokon, feltételezéseken alapulnak. 
A szervezet feltérképezettsége alacsony, azzal kapcsolatosan sok a nagyhatalmak részéről történő 
információelmosás is. 

30 Turkistan Islamic Party, TIP. 
31 East Turkistan Islamic Movement, ETIM. 
32 http://www.cfr.org/china/east-turkestan-islamic-movement-etim/p9179 (letöltve: 2015. január 5.) 
33 http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4347 (letöltve: 2015. január 5.) 
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Mint az fentebb már említésre került az ujgur szeparatista közösségek, így az ETIM is 

rendkívül szoros kapcsolatban áll az al-Kaidával, valamint az afgán tálibokkal.34 A kapcsolat 

az 1990-es évek végén olyan szoros volt, hogy 1998-ban a terrorcsoport székhelyét az 

afganisztáni Kabulba helyezték. Számos forrás szerint az ETIM vezetői közvetlen 

kapcsolatban álltak Oszama bin Ladennel, aki az al-Kaida hálózatán keresztül biztosította a 

csoport képzési és pénzügyi35 támogatását.36 Egyes információk szerint a terrorszervezetek 

közötti kapcsolat később gyengült, majd bin Laden halálát követően meg is szakadt, azonban 

más, biztosabbnak tűnő források ezt cáfolni igyekeznek. Nagy valószínűséggel kijelenthető, 

hogy ma is igaznak bizonyul az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2005-

ben tett megállapítása, amely szerint az ETIM a „al-Kaida és a nemzetközi dzsihádista 

mozgalomhoz kapcsolódó” szervezet, azonban korábbi, nagyon erős al-Kaida és tálib függő 

viszonya az elmúlt években gyengült, de nem szűnt meg. Ezt látszik erősíteni az is, hogy „az 

Egyesült Államok hadserege 2337 ujgurt tartóztatott le Afganisztánban, és szállított 

Guantanamóba. A kínai kormány ebben saját állításainak bizonyítékát látta, viszont a foglyul 

ejtett ujgurok vallomásai alapján nem sikerült bizonyítani valós kapcsolatot a tálibok és az 

ujgur szeparatisták között. A legtöbb fogoly nem is hallott korábban a Kelet-Turkesztáni 

Iszlám Mozgalomról, és kiképzésükben nem vett részt az al-Kaida. Ugyanakkor többségük 

azért ment Afganisztánba harcolni, mert Hszincsiangban a kínai hatóságok elnyomták, és 

ezért Kína ellen szeretett volna harcolni. Többségük emigrációja kezdetén Kirgíziában és 

Kazahsztánban élt, de a közép-ázsiai államok és Kína egyre erősödő együttműködése miatt 

kénytelen volt Afganisztánba húzódni.”38 

Az amerikaiak által Afganisztánban elfogott ujgur terroristákat Guantanamora szállították, 

és ott tartották fogva őket. Az ETIM-mel kapcsolatos kép teljessége miatt ezen a ponton 

érdemes kitérni a George Washington University kutatója, Sean Roberts által az Imaginary 

Terrorism? – The Global War on Terror and the Narrative of the Uyghur Terrorist Threat című 

                                                 

34 http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2011/08/09/feature-01 (letöltve: 2014. október 
23.) 

35 Egyes források szerint Oszama bin Laden mintegy 300.000 dollárral támogatta az ETIM tevékenységét. 
36 http://www.start.umd.edu/tops/terrorist_organization_profile.asp?id=4347 (letöltve: 2015. január 5.) 
37 Más források szerint csak huszonkettőt. 
38 http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/main/2011/08/09/feature-01 (letöltve: 2013. 

november 26.) 
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munkájában foglaltakra. Roberts, foglyok között végzett kutatásainak eredményeit az 

alábbiakban lehet összegezni:39 

− Minden fogvatartott az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság 

szerint is az ETIM tagja volt. 

− Ugyanakkor, bár minden fogvatartott elismerte, hogy ellenszenvet érez a kínaiakkal 

szemben, azonban tagadták, hogy az ETIM tagjai lettek volna, legfeljebb szemtanúi 

voltak a szervezet cselekedeteinek. 

− Jelentős számuk azt is tagadta, hogy hallott volna az ETIM-ről. 

− A terroristagyanús személyek legtöbbje valószínűsíthető, hogy járt valamilyen, az 

afganisztáni Jalalabad területén található, ujgur kiképzőtáborban. Azonban a 

beszámolóik szerint ezekben nagyon rossz körülményeket biztosítottak nekik.40 Az 

általuk elmondottak nem engednek arra következtetni, hogy a táborokat profi, jól 

finanszírozott terrorszervezet működtette volna. Számos vallomásban előfordul az a 

közös pont, hogy a fogvatartottak abban a hitben mentek a táborba, hogy az egy 

előzetes állomás azon az úton, ami Törökországba vezeti őket, ahol menedékjogért 

folyamodhatnak. 

− A fogvatartottak legtöbbje azt vallotta, hogy Guantanamora szállítása előtt nem 

került kapcsolatba Oszama bin Ladenhez, az al-Kaidához, vagy a tálibokhoz 

köthető személyekkel, sőt nagy részük még csak nem is hallott róluk. 

− Gyakorlatilag egyik ujgur fogvatartott sem mutatott érdeklődést a globális dzsihád, 

illetve az ezen ideológiát képviselő terrorszervezetek iránt. 

− Mindegyik ujgur tagadta, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy a Nyugat ellen 

kívánna harcolni, és kizárólag a kínaiakat nevezte meg ellenségként. 

Sean Roberts maga is úgy vélte, hogy számos támadás érheti a kutatását az ujgur 

fogvatartottak esetleges kétes szavahihetősége miatt. A kétségek eloszlatása végett felkeresett 

négy korábban fogságba esett, majd Albániában letelepített ujgurt is. A velük készített interjúk 

megerősítették a korábbi feltevéseket. 

                                                 

39 Sean Roberts: Imaginary terrorism? 2012. http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/ponars/RobertsWP.pdf  
(letöltve: 2013. november 26.) 

40 Rossz állapotú fegyverek, általában Kalasnyikov géppisztolyok. Minimális lőszer. A leromlott épületek miatt a 
napi tevékenység java azok lakhatóvá tételével telt. 
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Roberts kutatásai további kételyekkel bővítik az ETIM-mel és annak kapcsolatrendszerével 

összefüggésben meglévő, sok helyen egymásnak ellentmondó információkat. A fentiek 

alapján ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az al-Kaida hálózatával való 

kapcsolatgyengüléssel egy időben az ETIM szorosabbra fűzte viszonyát a volt szovjet 

utódállamok, elsősorban Üzbegisztán terrorszervezeteivel és radikális közösségeivel. A 

kapcsolatok között vélhetően megtalálható az Iszlám Dzsihád Unió Iszlám Mozgalom 

Üzbegisztán, valamint a Kaukázusi Iszlám Emirátus. Más kapcsolatai közül kiemelést 

érdemel a szíriai Al-Nuszra Front.41 Nem zárható ki annak a valószínűsége sem, hogy a 

szervezet tagjai42 esetlegesen részt vehetnek a Szíriában zajló harcokban, a radikális 

iszlamisták oldalán, illetve hogy az ETIM vezetői tudatosan küldik Szíriába harcolni 

aktivistáikat, hogy azok kellő harci tapasztalatokat szerezzenek, amit később hazatérve 

kamatoztathatnak. 

A kapcsolatrendszer alapján nagyjából körülírható a támogatói kör is. Azonban, nagy 

valószínűséggel az ETIM egyik legjelentősebb támogatója az Ujgur Világkongresszus. Ezt 

látszanak alátámasztani az ázsiai terrorizmus szakértőjének Rohan Gunaratnának a gondolatai 

is,43 aki szerint az Ujgur Világkongresszus tagjai között nem csak az ETIM szimpatizánsai 

találhatók meg, hanem nagy számban a terrorszervezet támogatói is. Az emigráns ujgur 

közösségek szerte a világban működtetnek különböző politikai szervezeteket, amelyek közül 

nehezen állapítható meg, hogy melyik milyen viszonyt ápol a radikális csoportokkal.44 

Kínai kormányzati források szerint az ETIM nyolc, nagyobb, egymással laza függőségi 

viszonyban álló szervezeti egységre, frakcióra tagozódik: 

− Az Ujgur Hezbollah központja Kazahsztánban található és működési területe 

egész Közép-Ázsiára kiterjed, 

− a Kelet-Turkesztán Felszabadítási Szervezet, 

− a Kelet-Turkesztán Nemzetközi Bizottsága, 

                                                 

41 http://www.globaltimes.cn/content/833525.shtml (letöltve: 2014. december 28.) 
42 Akár csoportosan, akár egyénileg. 
43 lásd 39. 
44 A világ számos államában szétszórtan, kis csoportokban élő ujgur migránsközösségek rendvédelmi és 

titkosszolgálati ellenőrzése – radikális hajlamának, illetve az esetleges terrorkapcsolatok szűrése – éppen a 
szétszórtság és az egyes csoportok kis létszáma miatt rendkívül nehéz 
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− a Kelet-Turkesztán Iszlám Mozgalom, amely elsősorban Afganisztánban 

tevékenykedik, 

− a Kelet-Turkesztán Iszlám Ellenállási Mozgalom, amely Törökország területén 

fejt ki aktivitást, Kelet-Turkesztán Ifjúsági Szövetség, amely egy svájci 

székhelyű szervezet, 

− a Turkesztán Párt, tevékenységének központja Pakisztán, valamint az Ujgurok 

Egyesült Bizottsága, amely Közép-Ázsia szerte elterjedt. 

A nemzetközi szakértők egyetértenek abban, hogy a Peking által nyilvánosságra hozott 

információk alapján egyértelműen nem állapítható meg, hogy a fent felsorolt csoportok 

valóban egy szervezet alkotóelemei-e, vagy ezek önálló mozgalmaknak tekinthetők, amelyek 

laza szövetséget alkotnak, vagy esetleg csak az ETIM támogatói hálózatáról van- e szó. 

Ami a csoport erejét illeti, megállapítható, hogy korábbi képességei korlátozottak voltak, 

és legfeljebb kisebb terrorakciók kivitelezésére tették alkalmassá, elsősorban a Xinjiang 

tartományhoz tartozó területeken. Számos elemző úgy véli, hogy a szervezethez köthető 

incidensek legfeljebb hasonlítanak azokra az előre megfontolt, célzott, és jelentős erőszakos 

cselekményekre, amelyeket az emberek rendszerint a nemzetközi terrorista csoportok 

tevékenységéhez társítanak. Az ETIM képességeivel kapcsolatos szkeptikusok úgy vélik, 

hogy a szervezet legjelentősebb eszköze a lélektani hadviselés, a hamis fenyegetések mind 

sűrűbb alkalmazása, amellyel folyamatos bizonytalanságban tarthatják a Kínai 

Népköztársaság rendvédelmi szolgálatait. Ez a hasonlóság azonban véleményük szerint nem 

jelenti azt, hogy az ETIM a jelenlegi keretei között képes lenne előre tervezett, profi módon 

kivitelezett terrortámadás végrehajtására. A legújabb feltevések szerint az ETIM tényleges, 

aktív tagjainak száma csak mintegy száz főre tehető. Ezáltal a csoport csak egy közepes 

méretű szervezetnek tekinthető, amelynek harci képességei jobbára megkérdőjelezhetők.45 

Az ETIM képességeit jelentősen befolyásolja az is, hogy fennállása alatt többször érte 

vezetői szinten jelentős csapás. A csoportot ért első nagyobb veszteség 2001-ben következett 

be, amikor az afganisztáni al-Kaida bázisokat ért amerikai bombázások során, az egyik, 

Pakisztán közeli hegyvidéki telepet ért támadás során az ETIM elsőszámú vezetője Hasan 

                                                 

45 lásd 41. 
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Mahsum46 is életét vesztette. Az ETIM-mel kapcsolatos információk megbízhatatlanságát jól 

jelzi, hogy más források szerint Mahsum csak egy 2003-as, a pakisztáni hadsereg által indított 

támadás során47 halt meg. 

Mahsum halálát követően Abdul Haq48 vette át az irányítást, aki az al-Kaida egyik vezető 

szúra tanácsának is tagja volt. Abdul Haq volt a kidolgozója a Pekingi Olimpiai Játékok előtt 

történt merényleteknek. Haq egy 2010-es amerikai dróntámadás következtében vesztette 

életét. Halálával az ETIM nem csak elsőszámú vezetőjét veszítette el, de legjelentősebb 

korábbi kapcsolatát is az al-Kaida,a tálibok és a nemzetközi dzsihadista mozgalmak felé. 

Haq halálát követően az ETIM vezetője az az Abdul Shakoor al-Turkistani lett, aki 2011-

ben az al-Kaida afganisztáni erőinek egy részét is vezette, majd 2012-ben egy amerikai drón 

támadás során vesztette életét. A csoport ezt követően került Abdullah Mansour irányítása alá. 

A gyakori vezetőváltás, és az azzal együtt járó egyéb változások természetesen gyengítették 

az ETIM szervezeti koherenciáját és ezáltal a képességeit is. 

A fentiekből kiindulva számos szakértő előre jelezte, hogy a hatóságok eltúlozták a 

tényleges veszélyét annak, amikor 2008-ban az ETIM támadással fenyegette meg a Pekingi 

Olimpiai Játékokat.49 Rohan Gunaratna még 2012 előtt, úgy vélte, hogy a szervezet akkori 

képességei alapján a legfőbb célja csak az lehet, hogy felszínen tartsa, és lehetőség szerint 

fokozza az etnikai konfliktust az ujgurok és a hanok között.50 Azonban az utóbbi időben egyre 

több nagyobb szabású akció is köthető a csoport nevéhez, amely arra enged következtetni, 

hogy képességei, szervezettsége és egyéb háttérösszetevői esetleg javulhattak. Ezt látszik 

erősíteni az a tény is, hogy az ETIM mind gyakrabban él dzsihadista terrorszervezetek által 

alkalmazott video-üzenet eszközével. 

                                                 

46 Az ETIM alapítója az 1990-es években, terrorizmus gyanúja miatt többször került a kínai hatóságok 
látókörébe, olyannyira, hogy radikális eszméi miatt egy időre átnevelő táborba is zárták. Mahsum a 
szabadulását követően Pakisztánba szökött. 

47 Lőfegyver által. 
48 Az ETIM vezetőjének személye nem azonos a 2001-ben életét vesztett, pastu származású Abdul Haq-kal, akit 

a 2001-es amerikai merényletekkel hoztak összefüggésbe. 
49 A Játékok során támadásra nem került sor. 
50 lásd 39. 
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A szervezet képességeinek valódi felméréséhez szükségesnek mutatkozik áttekinteni az 

ETIM-hez köthető terrorcselekményeket is:51 

− A Kínai Népköztársaság terrorelhárítási szolgálatai szerint 1990 és 2001 között 

több mint kétszáz Xinjiang területén elkövetett terrorakcióért felelős az ETIM.52 

Ezek a támadások elsősorban buszok, piacok, valamint kormányzati intézmények 

elleni pokolgépes merényletek, illetve a helyi tisztviselők, a muszlim vezetők, és a 

civilek elleni támadások voltak, amelyekben 163 ember vesztette életét. 

− A szervezethez köthető, egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott esemény 2002-

ben történt, amikor Kirgizisztánban azzal gyanúsítottak meg két állítólag ETIM 

tagot, hogy azok merényletet terveztek az Amerikai Egyesült Államok biskeki 

nagykövetsége ellen. Az eset nemzetközi megítélése ellentmondásos volt. Számos 

elemző úgy vélte, hogy a két férfi csak a nagyhatalmi játszmák áldozata lett, mivel 

az Egyesült Államok mindössze asszisztált egy Peking által kreált ügyben, annak 

érdekében, hogy Kína a nemzetközi terrorellenes koalíció tagja legyen. Más 

megállapítások ugyanakkor alátámasztották a merénylettervezettel kapcsolatos 

hatósági feltételezéseket. 

− 2005-ben a kínai Fuzhou városában követett el egy busz ellen pokolgépes 

merényletet egy az ETIM-hez köthető személy. Mint később kiderült a merénylő – 

a támadás egyetlen áldozata – daganatos beteg volt. Ennek kapcsán felvethető, 

hogy Kínában gyakran követnek el nyilvános öngyilkos akciót a társadalom szélére 

került beteg, vagy munkanélkülivé vált emberek, akik azonban nem hozhatók 

összefüggésbe a különböző terrorszervezetekkel, így a fozhoui merénylő kötődése 

is kérdéses lehet. 

− 2007-ben, az ETIM fegyveresei a pakisztáni Beludzsisztánban lőfegyverekkel 

támadtak kínai állampolgárokra, amelyet válaszként szántak egy ETIM tag pekingi 

kivégzésére.  

                                                 

51 Az összefoglaló nem törekszik a teljes felsorolásra, csak a kiemelkedőbb eseményeket kívánja összegezni. A 
tanulmány itt részben támaszkodik John Todd Reed és Diana Raschke: The ETIM : China's Islamic Militants 
and the Global Terrorist Threat című összefoglaló munkájában leírtakra. 
https://books.google.hu/books?id=5I2b_hrJO8sC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=biskek+ETIM&source=bl&ots
=Fdsipyb7pf&sig=76L4-wwxq0wHieODU9PeqvwLA04&hl=hu&sa=X&ei=uwG4VMLfDYfgaqqIg 
Tg&ved=0CDAQ6AEwAg#v=onepage&q=biskek%20ETIM&f=false (letöltve: 2014. december 28.) 

52 A kínai szolgálatok feltevése azért is érdekes, mivel 1993 előtt az ETIM szervezetének nem volt kézzelfogható 
nyoma. 
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− A 2008-as nyári olimpiát megelőzően több busz ellen követtek el robbantásos 

merényletet a szervezet tagjai. Az ETIM vezetői ezzel kívánták demonstrálni, hogy 

képesek lehetnek valóra váltani a sportesemény elleni fenyegetésüket. A 

támadásokban több tucatnyian vesztették életüket. 

− 2008-ban a kínai-afgán határ közelében a szervezet tagjai egy tehergépkocsival a 

futó edzést tartó rendőrök közé hajtottak, melynek következtében heten életüket 

vesztették. 

− 2010-ben, Dubaiban elítélték az ETIM két tagját, akik a hatóságok szerint egy 

állami tulajdonban lévő bevásárlóközpont ellen akartak pokolgépes merényletet 

elkövetni, amiért abban kínai termékeket is árultak. 

− 2010 júliusában, Norvégiában lelepleztek egy ETIM sejtet. 

− A 2013 októberében a szervezet tagjai öngyilkos támadást követtek el a pekingi 

Tienanmen téren. A terrortámadás következtében öten az életüket vesztették és 

harmincnyolcan megsebesültek.  

− 2014. március 2-án Kunmingban, a város vasúti pályaudvarán, tucatnyi, késekkel 

felfegyverezett ETIM aktivista támadt a várakozókra. A támadás során 29-en 

életüket vesztették, 130-an pedig megsebesültek. 

− 2014 májusában 31 személy vesztette életét, valamint több mint kilencvenen 

megsebesültek Ürümqiben, amikor az ETIM aktivistái két autóval hajtottak egy 

zsúfolt piacra, és robbanószereket dobáltak a tömegbe.53 Korábban a város 

pályaudvarát is robbantásos támadás érte, amelyben egy fő vesztette az életét.54 

− 2015. január 12-én, a Xinjiangban található Sulo településen hat, öngyilkos 

robbantásra készülő terroristát lőttek le a helyi rendőrök 

Mint az a fenti felsorolásból is látható, az ETIM által végrehajtott cselekedetek a legtöbb 

esetben valóban nem hasonlítanak a klasszikus terrorista eszközöket alkalmazó csoportok 

módszereihez, illetve azokat a hatóságok gyakran a végrehajtás előtt képesek 

megakadályozni, ugyanakkor az ETIM tevékenysége magas számú áldozattal jár. 

                                                 

53 http://archivum.magyarhirlap.hu/harmincegy-halott-a-kinai-robbantasos-merenyletnel (letöltve: 2014. 
december 28.) 

54 http://archivum.magyarhirlap.hu/ok-robbantottak-a-kinai-palyaudvaron (letöltve: 2014. december 28.) 
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Összegzés, javaslatok 

Megállapítható, hogy az ujgur ellenállás Kínában több évszázados hagyományokkal 

rendelkezik. „Az 1949 és 1990 közötti időszak viszonylag békésnek mondható,”55 azonban az 

azt megelőző több mint kétszáz év, valamint az 1990-es évektől kezdődő időszak aktív, 

gyakran szélsőségesen erőszakos szeparatista és terrorista tevékenységtől terhelt. 

Az érem természetesen kétoldalú. A Kínai Népköztársaság vezetése által az ujgurokra 

nehezedő, és mindinkább fokozódó asszimilációs nyomás eleve magában hordozza a 

radikalizációs hajlam megerősödését, valamint a szeparatista törekvések megélénkülését. 

Ugyanakkor a Kínai Kommunista Párt hivatalos álláspontja szerint a kisebbségek helyzete 

az önkormányzatiság kiterjesztésének révén a népköztársaság megalakulása óta folyamatos 

javulást mutat, amely folyamat különösképpen a Deng Xiaoping által meghirdetett reform és 

nyitás politikájának érvényre juttatását követően felgyorsult. Ennek során az etnikumok lakta 

területek szokatlanul gyors gazdasági növekedést mutattak, és az életszínvonal soha nem 

látott magasságokba emelkedett. A kínai szakértők autonómiapolitikáról alkotott véleménye 

szerint: „A több mint fél évszázados gyakorlat bebizonyította, hogy a Kína által elméletben és 

gyakorlatban végrehajtott etnikai alapú autonómiapolitika rendkívül sikeres volt. A regionális 

etnikai autonómia a helyes megoldás, hogy az etnikai csoportok problémáját úgy legyenek 

képesek kezelni, hogy az az összes etnikai csoport érdekeit szolgálja.”56 

A kutatás során bebizonyosodott, hogy az ETIM-mel kapcsolatosan rendelkezésre álló, 

gyakran megbízhatatlan forrású információk alapján a szervezet feltérképezése csak részben 

végezhető el. Nehezen határozhatók meg olyan egyszerű dolgok, mint a szervezet tényleges 

létezése és annak szervezeti keretei, vagy a támogatók és finanszírozás kérdése, illetve a 

képességekkel kapcsolatos következtetés levonása. 

Egyértelmű ugyanakkor, hogy a Kínai Népköztársaságban sem szabad alábecsülni a 

radikális ideológiai közösségek által jelentett terrorszempontú veszélyeket. Az ETIM és az 

ujgur szeparatizmus története, valamint jelenlegi megléte bizonyítja, hogy a Kínai 

                                                 

55 Bernát Péter: Az ujgur kérdés és ami mögötte van. Nemzet és biztonság. 2008/4. 33. o. 
56 Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China. (http://english.gov.cn/official/2005-

07/28/content_18127.htm. Letöltés időpontja: 2013. november 23., a szerző fordítása.) 
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Népköztársaságnak nagyon fontos szerepe és helye van a nemzetközi terrorellenes 

koalícióban. 

Az utóbbi idők eseményei azt is világossá tették, hogy a Kínai Népköztársaságban is 

fokozni kell a terrorellenes hírszerzési és operatív fellépést, valamint szükséges tovább 

fejleszteni az elemzési és technikai, műveleti képességeket. Az ujgur radikalisták 

bekapcsolódása a nemzetközi terrorizmusba szükségessé teheti azt is, hogy a Kínai 

Népköztársaság a jövőben a határain túl is fellépjen a radikális közösségekkel szemben. 

Az ujgur kérdés magyarországi vonatkozásaival kapcsolatosan ki kell emelni, hogy annak 

nem megfelelő hazai kezelése előre nem prognosztizálható gazdasági károkat okozhat 

Magyarországnak, egyben számos magyar állampolgár megélhetését is veszélyeztetheti. A 

Peking által kiemelten kezelt „öt méreg” elvnek esetleges figyelembe nem vétele, alapvetően 

ronthatja Magyarország gazdasági lehetőségeit a kínai partnereknél, sőt, akár hazánk 

partnerként való mellőzéséhez is vezethet. 

A nemzetgazdasági és külpolitikai szempontokon túlmenően egyes magyarországi civil 

szervezetek ujgur szeparatizmus melletti állásfoglalása terroraspektusból is kedvezőtlen 

hozadékokkal rendelkezhetnek. A fentiek alapján kijelenthető, hogy Magyarország érdekeit 

csak a magyar-ujgur kulturális, és csak kulturális kapcsolatok Peking számára is elfogadható 

keretek között tartása szolgálhatja. 


