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TANULMÁNY 

 

Marton Péter: • 

A Kínai Népköztársaság „Af/Pak”-politikája: kínos egyensúlykeresés 

szabályozhatatlan pakisztáni áttétellel 

 

 

A tanulmány Kína „Af/Pak”-politikájának megértéséhez igyekszik fogódzókat kínálni. 

Kiindulópontja az, hogy ilyen fogódzókra elsősorban Kína Pakisztán-politikájának elemzésén keresztül 

lehet rálelni, mivel esetében a kínai–pakisztáni kapcsolatok egyfajta derivátumáról van szó. Kína próbál 

egyfajta optimális egyensúlyt előállítani a Nyugat részéről elvárt afganisztáni konstruktivitás 

tekintetében, eközben azonban nem feledkezik el geopolitikai prioritásairól. 

Az itt közölt tanulmány ezzel az egyensúlykereséssel összefüggésben igyekszik Kína 

mozgásterének felmérésére. Cáfolja a burkolt feltételezést, miszerint egy érdekeit „megfelelően” felfogó, 

racionalizált politikát folytató Kína rá tudna kényszeríteni egy egységes szereplőként viselkedni képes 

Pakisztánt Afganisztán megváltására. Az utóbbi feltételezés több ponton téves, és ezt a tanulmány a 2001 

és 2009 közötti időszakból vett érzékletes empirikus megfigyelésekkel igyekszik szemléltetni. 

 

 

Bevezetés 

 

Ez a cikk a Kínai Népköztársaság (KNK) „Af/Pak”-politikájának1 megértéséhez igyekszik 

fogódzókat kínálni. Kiindulópontja az, hogy ilyenekre elsősorban a KNK Pakisztán-

politikájának elemzésén keresztül lehet rálelni. A Népköztársaság afganisztáni politikája 

esetében a kínai–pakisztáni kapcsolatok egyfajta derivátumáról van szó, tekintettel Pakisztán 

alapvető jelentőségére a KNK biztonságpolitikájában és dél-ázsiai kapcsolatrendszerében. A 

Népköztársaság próbál egyfajta optimális egyensúlyt előállítani a Nyugat részéről elvárt 

afganisztáni konstruktivitás tekintetében, eközben azonban nem feledkezik el geostratégiai 

céljairól sem. Egy rangos szellemi műhely 2009-es tanulmánya is ennek alapján jutott arra a 

                                                 
• Marton Péter a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója. Kutatási területei közé tartozik Afganiszán, illetve az 
államokon belüli fegyveres konfliktusok és a transznacionális konfliktusok általában. 
1 Az egyszerűség kedvéért ezt az Afganisztánra és Pakisztánra vonatkozó, az elemzők körében már korábban is 
használatos kifejezést az Obama-adminisztráció emelte be a fősodorbeli diskurzusba, 2009-ben. 
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következtetésre, hogy a Népköztársaságnak főként nem a nyugati álláspontok nyílt átvételével 

és multilaterális fórumokon történő hangoztatásával lehet konstruktív szerepe Afganisztán 

stabilizációjában, hanem nyugodt, bilaterális keretek között folytatott, csendes diplomáciai 

tevékenységen keresztül, mely gazdasági ösztönzők használatára is támaszkodhat, Pakisztán 

vonatkozásában.2 Tanulmányom ezzel összefüggésben igyekszik a KNK mozgásterének 

felmérésére. Cáfolja a burkolt feltételezést, miszerint egy érdekeit „megfelelően” felfogó, 

„ésszerűbb” politikát folytató Kína rá tudná kényszeríteni Pakisztánt – az egységes 

szereplőként viselkedni képesnek gondolt Pakisztánt – Afganisztán „megváltására”. Az utóbbi 

feltételezés több ponton is téves, és ezt a tanulmány a 2001 és 2009 közötti időszakból vett 

érzékletes empirikus megfigyelésekkel igyekszik szemléltetni.3  

 

A kirakós: a KNK, Pakisztán, Afganisztán és India 

 

A KNK legfontosabb szövetségese a tőle délre fekvő térségben Pakisztán. A modus 

vivendit kettejük számára az jelenti, hogy Pakisztán támogatásával a KNK képes folyamatosan 

és kritikus mértékben aláásni India dél-ázsiai regionális hegemóniáját, illetve gátolni tudja 

India térségen kívüli ambícióit is; Pakisztánban a katonai vezetés erre hajlamos része pedig a 

kínai támogatásban bízva könnyebben elhitetheti magával, hogy ellensúlyozni tudja az „indiai 

fenyegetést”, melyet még mindig egzisztenciális természetűnek érzékel. Jelentős a Pakisztánba 

irányuló kínai katonai export is, ráadásul ez az export a katonai természetű kereskedelemmel 

kapcsolatban általában jellemző politikai kondicionalitástól nagyrészt mentes. Ezen kívül a két 

fél szimbolikus–normatív értelemben is fontos támogatást nyújt egymásnak, például egymás 

területi integritásának és a belpolitikai kérdésekbe való be nem avatkozás elvének a 

támogatásával. Pakisztán a KNK számára egyfajta, az iszlám világ irányába kinyújtható karként 

is funkcionál. 2009 folyamán Hu Csin-tao4 kínai és Aszif Zardari pakisztáni elnök a két ország 

                                                 
2 Andrew Small: China’s Af-Pak Moment. German Marshall Fund, Asia Program, 2009. május 20. 
http://www.gmfus.org//doc/Small_Af-Pak_Brief_0509_final.pdf internetről letöltve: 2009. december 27. 4. o. 
3 Tekintettel a téma sajátosságaira (a kínai és a pakisztáni biztonságpolitika rendkívül nehezen kifürkészhető 
voltára), a nyílt forrású elemzés, illetve egyfajta logikus narratívakonstrukció tűnik célra vezető módszernek. Az 
elemző így kénytelen spekulációkba bocsátkozni egyes esetekben, ám az empíriára közvetlenebbül és vélhetően több 
relevanciával következtethet. Ezzel együtt örvendetes lenne a továbbiakban egy, az elsődleges írott források 
áttekintésére alapuló elemzés is a tanulmány tárgyáról. 
4 A szövegben érintett kínai személynevek átírásának minden olyan esetben a Wade-Giles-féle romanizációs 
rendszer alapján megadott magyar változatát közlöm, ahol az ismert volt számomra. 
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közötti kapcsolatokról mindeme stratégiai jelentőségű kötelékek erősségére utalva úgy 

nyilatkozott: azok „magasabbak a Himalájánál és mélyebbek az óceánnál”.5 

1980 májusában–júniusában a RAND Corporation munkatársaként Francis Fukuyama 

Pakisztánban folytatott tereptanulmányt, hogy az amerikai–pakisztáni kapcsolatok 

hatékonyabb kezeléséhez praktikus megfigyeléseket tegyen. Jelentésében a kínai–pakisztáni 

kapcsolatokat mintaértékűnek és „utánzásra” (sic!) érdemesnek nevezte, a kapcsolat „all-

weather” jellegére utalva: kiemelve, hogy az stabil, ha esik, ha fúj.6 

Az elmúlt időszakban a KNK látszólag egy hasonló kapcsolat lehetőségét ajánlotta fel 

Afganisztán számára is. Hamed Karzai afgán elnök súlyos szabálytalanságok jellemezte 

választáson nyerte el „újraválasztását” 2009-ben, és miközben nyugati kapcsolatai 

megromlottak, a Kínai Népköztársaságban államfői látogatást tehetett 2010 márciusában úgy, 

hogy vendéglátói az afganisztáni belpolitikai kérdéseket egyáltalán nem érintették a 

nyilvánosság előtt.7 Aligha Afganisztán nagystratégiai átértékelését jelzi ez a pekingi vezetés 

részéről azonban. A KNK külpolitikájában alapvetően éppen ugyanezt, a be nem avatkozás 

elvének maximális tiszteletben tartását kínálja nem csupán Afganisztánnak vagy Pakisztánnak, 

hanem általában mások számára is, fentebb már említett okokból. A kínai–pakisztáni 

kapcsolatok a kínai–afgán kapcsolatokkal összevetve egyértelműen „magasabbak és 

mélyebbek”. Mivel pedig Pakisztán számára Afganisztán többrétű és sajátos jelentőséggel bír, a 

pakisztáni kalkulációktól nem lehet elvonatkoztatni a KNK Pakisztán-politikájának 

elemzésében sem – tekintettel arra, hogy a pekingi vezetés alapvetően tiszteletben tartja ezeket 

a számításokat. 

Afganisztán eközben még a kínai támogatás mellett is aggasztja a pakisztáni vezetést, 

legelőször is absztrakt, geostratégiai értelemben. A kínai haditengerészetnek az egyelőre 

inkább a Tajvani-szorosra és a Dél-kínai-tengerre kalibrált fejlesztése8 aligha garantálhatja 

számára, hogy a Népköztársaság szükség esetén a Himaláján átívelő, nagyszabású, expedíciós 

szárazföldi offenzívával szállna szembe Indiával és Afganisztánnal, a két, potenciálisan ellene 

összeszövetkező állammal. Ezek elvben képesek lehetnek harapófogóba fogni Pakisztánt. 

Történelme során Afganisztán mindig is jóval kisebb erőt képviselt, mint India, ám egy indiai 

                                                 
5 Lásd például: „Asif Zardari: Pakistan: Sino-Pakistan relations higher than Himalayas”. Xinhua, 2009. február 23., : 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/23/content_10872882.htm, letöltve: 2009. december 27. 
6 Francis Fukuyama: The Security of Pakistan: A Trip Report. RAND, 1980. szeptember. 
7 Richard Weitz: „Karzai’s State Visit Highlights Beijing’s Afghan Priorities”. China Brief, Vol. 10. No. 8. 2010. április 
16. http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=36265, internetről letöltve: 2010. 
június 12. 
8 Matura Tamás: „A kínai flotta fejlesztése”. Risk 911 biztonságpolitikai szakblog, 2009. május 3. 
http://risk911.blogspot.com/2009/05/kinai-flotta-fejlesztese.html, internetről letöltve: 2010. június 4. 
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támadással egy időben éppen elég jelentős erőket köthetne le ahhoz, hogy India közben 

könnyebb győzelmet arasson keleten. Többek között ezért akart Pakisztán – másoké mellett 

jelentős kínai segédlettel – nukleáris csapásmérő képességre szert tenni. Még akkor is, ha ez 

gyakorlatilag csak a „Vesszen hát a szomszéd tehene is!” megfontolással használható, kétes 

értékű elrettentőhöz juttatta Indiával szemben. 

Pakisztán érez egyfajta kényszert, hogy folyamatosan beavatkozzon Afganisztán 

politikai viszonyaiba, mindemellett pedig meghatározó tényezőt jelent számára a pakisztáni 

pastun és beludzs elszakadási törekvésektől való félelem is, a „Pastunisztán-kérdés”, illetve a 

„Beludzsisztán-kérdés” – ezeket az akkori, kommunista afgán vezetés még az 1980-as évek 

során is igyekezett Pakisztán destabilizálására felhasználni. 

 A KNK megértő Pakisztán Afganisztán irányában jelentkező intervenciós hajlamával 

kapcsolatban. A pekingi vezetés is tart elszakadási törekvésektől, akárcsak Pakisztán, és eleinte 

Pakisztán törekvéseinek az eredményeként a KNK nem szenvedett ezen a téren hátrányt. Az 

1980-as években, a pakisztáni táborokban kiképzett afgán és más nemzetiségű gerillák a 

Szovjetuniónak ártottak Afganisztánban, ezzel pedig Kína jól járt. Az ebben rejlő üzleti 

lehetőséget is kihasználva akkori árfolyamon mintegy 400 millió dollár értékben támogatták 

fegyverekkel az Afganisztánban zajló a küzdelmet, kínai gyártmányú AK-47-es 

gépkarabélyokkal, 60 mm-es aknavetőkkel, 107 mm-es rakétákkal és egyéb eszközökkel.9 

Készséggel – stratégiai megfontolásból – működtek együtt az USA-val ezen a téren, és ekkorra 

ez már nem volt precedens nélküli kooperáció: gerilláknak az Egyesült Államokkal közös 

támogatásában szereztek eddigre tapasztalatot a Vietnami Népi Demokratikus Köztársaság 

ellen, Kambodzsában.10 Ráadásul éppen Pakisztán volt az 1970-es években bekövetkezett kínai–

amerikai közeledés nyitó színtere is. Az afganisztáni szovjet kivonulást követően azzal 

kapcsolatban sem volt jelentős kifogása Kínának, hogy a dzsihádisták egy részét Pakisztán 

gyakorlatilag átszervezte Kasmírba. Ott ők Indiának ártottak, és ez a kínai nagystratégia 

szempontjából távolról sem volt kedvezőtlen. 

1994-ben viszont megjelentek a színen a tálibok, és utóbb ez jelentősen bonyolította a 

stratégiai összképet, egyebek mellett a kínai Hszincsiangban radikalizálódó szeparatizmusnak, 

illetve az utóbb – különösen 2001-et követően – Pakisztán saját területén is terjedő 

talibanizációnak az eredményeként. Azóta is divatos megfogalmazással élve (melyet eredeti 

                                                 
9 Steve Coll: Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to 
September 10, 2001. Penguin, 2004. 66. o. 
10 Daniel Unger: Ain’t Enough Blanket: International Humanitarian Assistance and Cambodian Political Presence. 
in: Stephen John Stedman – Fred Tanne (szerk.): Refugee Manipulation: War, Politics and the Abuse of Human 
Suffering. Brookings Institution. 2003, 17-56. o. 
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angol formájában érdemes közölni): „China was rising/Pakistan was talibanising” azaz: Kína a 

felemelkedéssel volt elfoglalva, Pakisztán pedig a talibanizációban való alámerüléssel. 

 

Az afgán mudzsahedektől az al-Kaidán át az ujgur szeparatistákig 

 

A tálibok Dél-Afganisztán egyik legnyomorultabb sorsú bugyrában, a mai Zsári-

Pándzsváj járás területén bukkantak fel, javarészt a helybeni rendcsinálás szándékával; olyan 

vidéken, ahol az 1980-as években felemelkedett mudzsahed parancsnokok milíciái terrorizálták 

a falvak és nagyobb települések lakóit. Ezek a parancsnokok ellenőrzésük alatt tartották a 

regionális kereskedelem artériáját jelentő Herát–Kandahár–Csámán útvonalat, és bénítólag 

hatottak a kereskedelemre. Így a tálibok kezdeti sikerei láttán mögéjük álltak a pastun 

„bazáriak” (azaz kereskedők; más értelmezésben csempészek, „pastun teherautós maffia” stb.). 

Azután mögéjük álltak Kandahár urai is, sőt még az akkori mudzsahed (kabuli) kormányzat is, 

Ahmed Sah Maszúd és Burhanuddin Rabbani vezetésével. Ők is úgy gondolták, alapvetően jó 

az, ha a tálibok megerősödése stabilizálja Dél-Afganisztánt. A közkeletű téveszmékkel 

ellentétben ugyanis Afganisztán nagy részére nem a „káosz” volt jellemző ekkoriban, Dél-

Afganisztánra viszont egyértelműen igen, és ez nem volt előnyös a tágabb regionális 

kereskedelem szempontjából. Sem a közép-ázsiai országok, sem az afgán kormány, sem 

Pakisztán számára nem volt kedvező e tekintetben a helyzet. 

Azonban éppen ezért idővel Pakisztán is támogatni kezdte a tálibokat, sőt 

támogatóként hamarosan kiszorított maga mellől – jelentőségben és befolyásban egyaránt – 

mindenki mást. Előbb a Benázir Bhutto-féle vezetés, majd a pakisztáni katonai titkosszolgálat, 

az ISI (Inter-Services Intelligence) is a támogatók közé állt. Az ISI olyannyira magáévá tette ezt 

a politikát, hogy feladták addigi legfőbb kliensüket, az ennek ellenére ma ismét jelentős 

tényezőnek számító – egyes pakisztáni körökben újra megkedvelt – Gulbuddin Hekmatyart. A 

sokáig nagyrészt Pakisztánból érkező pénznek, fegyvernek, emberanyagnak és az őket 

támogató titkosszolgálati szervező- és felforgató tevékenységnek a segítségével – ha nem is 

egyetlen, megszakítás nélküli diadalmenet eredményeként – a tálibok 1994 vége és 1998 nyara 

között Afganisztán nagy része felett át tudták venni az ellenőrzést. Elfoglalták ennek a 

periódusnak a végére a jelentős északi várost, Mazar-i-Sarífot is, és terjeszkedésük ezzel még 

nem ért véget. 

A harctéri sikerekhez nem volt elegendő Pakisztán támogatása. Kellett a sok ezer – 

főként – arab önkéntes is, akiknek egy része visszatért az afgán hadszíntérre, egy részük pedig 
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a szovjet kivonulás óta el sem hagyta azt; a harcosok egy része eközben újonnan érkezett oda. 

Az ő jelentős segítségük Oszama bin Ladennek és társainak a befolyása alá terelte a tálibokat. 

Ekkor csúsztak ki a következmények minden más külső szereplőnek az ellenőrzése alól. 

Beindult az új politikai realitásoknak egyfajta önfenntartó dinamikája, egy perpetum 

mobileként létező struktúra, a „terrorizmusgyár”, melyet már csak az amerikai B-52-esek 

tudtak felszámolni, amikor berepültek az afgán légtérbe 2001 októberében. Ezt megelőzően a 

tálibok ellenfeleinek, a kiszorulóban lévő Északi Szövetség frakcióinak érkező orosz, indiai, 

iráni és egyéb támogatás nem volt elég az ellensúly kialakításához sem, nemhogy a tálibok 

visszaszorításához. 

A KNK részben a Pakisztánnal ápolt viszonya miatt, részben egyfajta „a jobb kéz nem 

tudja, mit csinál a bal” probléma tüneteként a tálibok terjeszkedését segítő szereplők egyike 

volt ebben az időszakban, 1994-től 2001-ig. A Human Rights Watch a következőket írta egy 

2001. júliusi – hónapokkal a New York-i terrortámadások előtti – jelentésében:11 

 

„A Bhutto-kormány több tucat ISI-tisztet rúgott ki vagy nyugdíjaztatott, 
köztük olyanokat, akiknek jól kiépült kapcsolatai voltak a tálibok felé, vagy 
éppenséggel a pakisztáni politika közvetlen végrehajtóiként hoztak létre és ápoltak 
ilyen kapcsolatokat a vallási alapon a nacionalizmusról lemondani kész pastun 
vezetőkkel, például Gulbuddin Hekmatyarral. Ezek közül a tisztek közül néhányan vagy 
elindították a saját export-import vállalkozásukat, vagy csatlakoztak már létező 
cégekhez, melyek némelyike kiterjedt privát biztonsági és export–import műveleteket 
folytatott. Kiaknázták az új üzleti kapcsolataikat és a tálib összeköttetéseiket, és jól 
profitáló közvetítésbe kezdtek. Vették, adták és szállították a fegyvereket és a 
lőszereket, amelyekre a táliboknak szükségük volt.  

Ezeknek a pakisztáni cégeknek többnyire vannak felvásárló ügynöki hálózatai 
Hongkongban és Dubaiban. Hongkongban ezek a beszerzőcsapatok új technológiákat, 
fegyvereket, lőszerforrásokat és alkatrészeket keresnek, amelyekre a táliboknak 
szükségük lehet. Esetenként a kínai fegyver- és lőszergyártók maguk keresik meg őket, 
hogy megpróbálják felkelteni az érdeklődést portékájuk iránt." 12 (kiemelés – M. P.) 

 

Csakhogy a KNK számára ez a prosperáló kereskedelem áttételesen mégsem volt 

előnyös minden tekintetben. Miközben az Indokína felől, az Aranyháromszögből érkező 

ópiátok mennyisége ez idő tájt végre csökkenni kezdett, új forrás tűnt fel a horizonton, 

                                                 
11 Figyelemre méltó, hogy a Human Rights Watch számára akkor még szóba jöhetett, hogy valaki viszonylag 
semleges módon az „afgán polgárháború szereplőinek érkező külső támogatásokról” írjon, elvben egyformán 
aggódva tehát a tálibok és az Északi Szövetség fegyverutánpótlásának a folytonossága miatt, kizárólag egy semleges, 
humanitárius szemszögből értékelve azt. Az előtt volt ez, hogy az amerikai külpolitika számára lehetőségként merült 
fel: B-52-es bombázó-repülőgépekkel is lehet támogatni az Északi Szövetséget. 
12 Saját fordítás. Human Rights Watch: Afghanistan: Crisis of Impunity - The Role of Pakistan, Russia, and Iran in 
Fueling the Civil War, Vol. 13. No. 3. (2001. július) 30-31. o.  
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Afganisztánban.13 Az 1990-es évek eleje óta a KNK már aggódott az Afganisztánból érkező 

dzsihádisták miatt is. A Népköztársaság is igen hamar, már az 1990-es évek elején elkezdte 

megérezni Afganisztán-politikájának visszacsapását: az ún. blowbacket, amelyet az Egyesült 

Államok 1993-tól tapasztalt meg, egyebek mellett a World Trade Center elleni első támadás 

formájában. Már 1990-ben is történtek jelentősebb incidensek a KNK nyugati területein. A 

rangos indiai elemző, B. Raman cikkében14 található egy többé-kevésbé átfogó lista arról, mi 

következett az 1990 utáni időszakban. 

Hogy pontosan milyen mértékben érte el Kínát ez a visszacsapási hatás, azt nehéz nyílt 

források alapján megítélni. A Hszincsiangi Ujgur Autonóm Térség ugyanis csupán névlegesen 

autonóm terület.15 Meglehetősen szigorú politikai ellenőrzés alá esik, mely az ujgurok 

szemszögéből az élet minden területén érvényesülő kulturális elnyomásként is leírható, 

tulajdonképpen koloniális jelleget mutató kínai megközelítéssel társul. Kitermelik a 

Taklamakán-sivatag olaját, ebből felhőkarcolók is épülnek, közben pedig még az ujgur 

kultúrából is főleg az állami vállalatok és a Kínai Kommunista Párton belül jó 

összeköttetésekkel bíró vállalkozók csinálnak pénzt. Hírek – legfőképpen minden kétséget 

kizáróan megbízhatóan tálalt hírek – viszonylagos hiányában nagyon nehéz „idekintről” 

megítélni, hogy mi történik „odabent”. Különösen nehéz egyszerre több, egymástól is független 

hírforrásból információhoz jutni friss fejleményekkel kapcsolatban, ami pedig más 

körülmények között alapvető elvárás lenne egy elemzővel, megfigyelővel szemben. 

Az 1990-es években fontos változás volt a hszincsiangi szeparatista színtéren, hogy 

feltűnt a főleg ujgur iszlamistákat tömörítő Kelet-Turkesztáni Iszlám Mozgalom (innentől a 

szövegben a szervezet angol rövidítését fogom használni: ETIM). Az ujgur nacionalizmus 

megnyilvánulásaiként előfordultak ezekben az években kiterjedtebb, súlyosabb zavargások is 

Hszincsiangban, melyek mögött ugyanakkor aligha állhatott kizárólag ez a szervezet. Ezzel 

párhuzamosan azonban időről időre bombák is robbantak a KNK nyugati országrészében, és 

ezek mögött a támadások mögött már annál inkább az ETIM volt sejthető. 2002-ben Biskekben, 

Kirgizisztán fővárosában valakik megöltek egy kínai diplomatát is (egy másik kínai 

állampolgárral együtt).16 2008 augusztusában, a pekingi olimpiai játékok kezdete előtt négy 

                                                 
13 A közhiedelemmel ellentétben a tálibok nem tiltották az ópiummák termesztését egészen 2000-ig (leszámítva egy 
rövid időszakot, még 1995-ben, amikor – a háború akkori állásának megfelelően – ez a tilalom Helmánd tartomány 
területét érintette). 
14 B. Raman: „Explosions in Xinjiang”. South Asia Analysis Group, Paper no. 1232., 2005. január 27. 
http://www.southasiaanalysis.org/papers13/paper1232.html, internetről letöltve: 2009. december 27. 
15 Joshua Kucera: „Dispatches from China’s Wild West”. Slate, 2008. március 3. 
http://www.slate.com/id/2185456/entry/2185457/ internetről letöltve: 2009. december 27. 
16 „Chinese Shot in Krgyzstan”, The New York Times, 2002. július 1. 
http://www.nytimes.com/2002/07/01/world/chinese-shot-in-kyrgyzstan.html, internetről letöltve: 2009. december 27. 
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nappal pedig horrorisztikus történetet tálalt a globális média: állítólagos ujgur szeparatisták a 

hszincsiangi Kásgárban egy csapat kocogó kínai határőr közé hajtottak a teherautójukkal, 

majd késsel ledöfködték a túlélőket, és ezt követően házi készítésű bombákat dobtak egy közeli 

laktanya területére.17 

Valami zajlott tehát 2009 előtt is Hszincsiangban, alacsony (vagy inkább nehezen 

megítélhető) intenzitással, és ebben külső tényezők is szerepet játszottak. A kínai ujgur 

szeparatisták között állítólag a szovjetek elleni harcban edződött emberek bukkantak fel. 1996 

után a tálib rezsim pedig egyes források szerint külön „kiképzőtábort” is a rendelkezésére 

bocsátott a Tora Bora-hegységben azoknak, akik Kínából mint elnyomott muszlimok kerestek 

náluk menedéket és támogatást. Ehhez társult a KNK részéről az aggodalom a frissen 

függetlenné vált közép-ázsiai országok sorsát illetően, a Szovjetunió 1991-es felbomlása után. 

Pekingben tartottak egy iszlamista fordulat lehetőségétől ezekben az országokban, és attól, 

hogy ez milyen hatással lehet a Kínában élő kirgiz és tádzsik kisebbségekre, illetve az 

ujgurokra. 

A már említett, Afganisztánban működött, Tora Bora-i „kiképzőtábor” vagy 

„menekültfalu” környékén az amerikai erők utóbb elfogtak évek óta ott élt, és állítólag ott 

kiképzést kapott ujgurokat; összesen huszonkettőt. Tizenhetükről azonban már 2006 előtt 

megállapították, semmi nem szól az ellen, hogy befogadják őket Washingtonba is akár. Ez ellen 

viszont fellépett a kínai diplomácia. Így került ezeknek az embereknek egy része például 

Albániába.18 Egyikük, Abu Bakr Kászim például Korán-olvasásra és az AK-47-es használatára 

fókuszáló „képzést”, avagy „kiképzést” kapott Tora Borában,19 és így került fogságba esése után 

előbb Guantánamóba, majd utóbb Tiranába, ahol – ha hinni lehet a sajtóértesüléseknek – 

kitanulta a pizzakészítés mesterségét. 

Ha az utóbbi példa mutat valamit általánosságban, az talán az, hogy leginkább a KNK 

szempontjából jelenthettek fenyegetést a Kászimhoz hasonló emberek. A tálibok országába 

nem „globális terroristaként” érkeztek annak idején, vagyis nem azzal a szándékkal, hogy 

utóbb akár Afganisztántól és Kínától egyaránt távol eső frontokon vessék magukat a 

„közösként” definiált harcba. Ehhez hiányzott belőlük egy sor szükséges készség is, többek 

                                                 
17 Andrew Jacobs: „16 Chinese border patrolmen killed in ambush”. The New York Times, 2008. augusztus 4. 
http://www.nytimes.com/2008/08/04/world/asia/04iht-police.3.14995067.html?_r=1 internetről letöltve: 2009. 
december 27. 
18 „Albania takes Guantanamo Uighurs”, BBC, 2006. május 6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4979466.stm, Benet 
Koleka: „Restarting life in Albania after Guantanamo Bay”, Reuters Global News Journal, 2009. február 10. 
http://blogs.reuters.com/global/2009/02/10/restarting-life-in-albania-after-guantanamo-bay/, internetről letöltve: 
2009. december 27. 
19 The New York Times Guantanamo Docket: Abu Bakr Qasim, 
http://projects.nytimes.com/guantanamo/detainees/283-abu-bakr-qasim, internetről letöltve: 2009. december 27. 
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között az a fajta „nagyvilágiság”, amelynek a révén egy észak-afrikai vagy közel-keleti 

származású arab dzsihádista képes lehet élni és észrevétlen maradni nyugat-európai és észak-

amerikai nagyvárosokban. Az al-Kaidához fűződő kapcsolataikat túldimenzionálni így talán 

nem érdemes. Még akkor sem, ha az ETIM legkülönfélébb összeköttetéseinek nagyon is lehet 

vagy lehetett eközben praktikus jelentősége. Kemény valutában mérve 1999-ben ez a jelentőség 

elérhette a háromszázezer USA-dollárt: ekkora összeget bocsátott állítólag Oszama bin Laden 

személyesen az ETIM vezetőjének, Haszan Mahszumnak a rendelkezésére, B. Raman 

narratívája szerint.20  

 

A visszacsapás hatása a Népköztársaság külpolitikájára 

 

A KNK-nak az ujgur szeparatista erők iszlamista frakciójának megerősödését eleinte – 

az 1990-es évek elején – nem kellett feltétlenül és kizárólag egy Afganisztán felől érkező 

visszacsapásnak felfognia (vagyis kifejezetten az 1980-as években a szovjetek elleni 

gerillaháborúhoz nyújtott támogatás miatt jelentkező kontra-produktivitásnak). Az 1980-as 

években ugyanis volt némi engedékenység a Népköztársaságban a muszlim közösségek 

irányában, az afganisztáni eseményekkel párhuzamosan, és muszlimok a Pekingtől távoli 

nyugati országrészből elzarándokolhattak Mekkába és Medinába. Megtehették a haddzsot, és 

szinte elkerülhetetlen volt, hogy visszahozzanak magukkal legalább egy csipetnyi, a wahhábita 

hatásnak kitett iszlámot, azzal egybevágó gondolkodásmódot. Az afganisztáni iskola hatásától 

függetlenül is „importálhatott” tehát szélsőséges eszméket ekkoriban a KNK, és ezzel a pekingi 

vezetés tisztában lehetett. 

A hszincsiangi fejlemények értelmezésére eközben – a sajtószabadság kínai korlátai 

miatt is, illetve a nem-demokratikus rezsimeknek egy többé-kevésbé általánosnak feltételezett, 

közkeletű természetrajzából kiindulva – mindig akadtak összeesküvés-elméletek is. Ezek 

általában úgy szólnak, hogy a Népköztársaság az orwelli Nagy Testvér receptjét használja egy 

jórészt – ha nem is teljesen – maga kreálta, a sötétben ólálkodó, felforgató ellenségre 

hivatkozva. A kínai vezetésre valamivel kevésbé rossz fényt vető verzióban pedig úgy hangzik 

ez, és ez többé-kevésbé dokumentálható is, hogy a kínai rendszer az ujgur nacionalistákat 

befeketíteni igyekszik azzal, amikor a legradikálisabb iszlamistákkal mossa őket össze (egy 

                                                 
20 B. Raman: „Explosions in Xinjiang”. South Asia Analysis Group, Paper No. 1232. 2005. január 27. 
http://www.southasiaanalysis.org/papers13/paper1232.html, internetről letöltve: 2009. december 27. 
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ezzel kapcsolatban idézhető tanulmánynak egész fejezete foglalkozik ezzel21). Eközben pedig 

még az ETIM-nek és a legradikálisabb, Kínán kívüli, transznacionális iszlamista csoportoknak 

a kapcsolódása sem állapítható meg egyértelműen, mivel nem dúskálunk az erről szóló 

információkban. Ezzel együtt a hszincsiangi instabilitással kapcsolatos aggodalmak nem 

tekinthetők kizárólag valamifajta állami fantázia termékének, és nem is függetleníthetők a 

korábbi afganisztáni eseményektől.  

A kézenfekvően adódó utóbbi megállapításnak a dacára a Népköztársaság többnyire 

tartózkodott a Biztonsági Tanácsban a Talibán elleni szankciókról tartott szavazásokon, a 

mozgalom afganisztáni felemelkedését követően.22 Ez részben Pakisztán Afganisztán-

politikájának a tiszteletben tartását tükrözte, részben pedig egyfajta, a tálibokkal szembeni 

appeasement-politika követése volt. Hivatalosan a kínai vezetés ehhez fűzött indoklása az 

ártatlan afgánokat is sújtó szankciók hatása miatti aggodalom hangoztatása volt. Végül is ez a 

politika nem járt sikerrel, hiszen ujgurok legalábbis politikai menedékre leltek a tálibok 

irántuk mutatott jóindulatából. 

2001. szeptember 11-e után a KNK ezért hangnemet váltott, és az ujgurok ügyében a 

nemzetközi terrorizmussal, illetve az ETIM és az al-Kaida közötti együttműködéssel 

kapcsolatos aggodalmait kezdte hangsúlyozni. Ha pedig a Népköztársaság, a Biztonsági Tanács 

állandó tagja állít valamit, annak mindenképpen jelentősége van, és súlyánál fogva 

megteremtheti akár önnön realitását is. 2001 októberében az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági 

Együttműködés csúcsértekezletén George Bush és az Egyesült Államok felé a pekingi vezetés 

közeledést kezdeményezett, jelentősen enyhítve a két fél viszonyában 2001 eleje óta jelentkezett 

feszültségeken.23 2001. szeptember 11-ét követően pedig már a Bush-kormányzat is kész volt 

arra, hogy felvegye az ETIM-et az általuk számon tartott terrorszervezetek listájára. A nyitás 

ebben az értelemben tehát pozitív fogadtatásra talált. 

2001 októberére ezzel párhuzamosan közvetlenül is jelentősen megváltozott az ETIM 

helyzete, akárcsak az Afganisztánban tartózkodó dzsihádistáké általában. Menniük kellett, és 

leginkább Pakisztán irányában kínálkozott lehetőség a menekülésükre. Aki a Tora Bora-

hegységben volt éppen akkor (például az elfogott ujgurok egy része), azok számára a pakisztáni 

határ közelsége miatt mindenképpen ez volt a kézenfekvő megoldás. Miután átlépték a határt, 

                                                 
21Rémi Castets: „The Uyghurs in Xinjiang - The Malaise Grows”. China Perspectives, No. 49 (2003. szeptember-
október), http://chinaperspectives.revues.org/document648.html,  internetről letöltve: 2009. december 27. 
22 A KNK BT-beli szavazási szokásainak leírását lásd: Shichor, Yitzhak: „China's Voting Behavior in the U.N. Security 
Council”. Association for Asian Research, 2006. október 31. http://www.asianresearch.org/articles/2947.html, 
internetről letöltve: 2009. december 27.). 
23 „Terrorism war unites Bush and Jiang”, BBC, 2001. október 19. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1606986.stm, 
internetről letöltve: 2009. december 27. 
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az ujgur fegyvereseknek egy jelentős része az őket befogadni kész Dél-Vazirisztánba indult, és 

ott telepedett le. A KNK nem nézte jó szemmel, hogy az ujgurok egy része így biztonságba 

jutott. Mivel pedig Pakisztánnak a Népköztársaság fontos szövetségese, kínai részről 

megfogalmazódott a logikus elvárás, hogy ujgur szeparatisták ne lelhessenek menedékre 

Pakisztán területén. A nyomásgyakorlás azonban még így is csak majdnem két évvel később, 

2003. október 2-án hozott jelentősebb eredményt. A pakisztáni hadsereg rajtaütött Haszan 

Mahszum rejtekhelyén Dél-Vazirisztánban, és agyonlőtték az ujgur parancsnokot.24 

Mahszumon kívül azonban a kínai hatóságok másokat is szívesen kézre kerítettek 

(vagy holtan láttak) volna, és máig nem teljesült minden kívánságuk. Az is sokat nyom 

azonban a latban, hogy az ujgurokkal való leszámolás kínai gazdasági érdekeltségek és a 

Pakisztánban tartózkodó kínai állampolgárok elleni támadásokat provokálhat ki, méghozzá 

nem feltétlenül az ujgurok, hanem a pakisztáni szélsőségesek által. Ez visszatartja a KNK-t a 

határozottabb nyomásgyakorlástól az ügyben. Pakisztáni részről pedig igyekeznek manipulálni 

és puhítani a kínai kalkulációkat az egyébként ténylegesen jelentkező, és a tanulmány 

következő fejezetében áttekintett terrorfenyegetettségre történő hivatkozásokkal. Ezzel együtt 

2009 májusában Pakisztán kilenc ujgur személyt kiadott Kínának; dacára egyben annak is, 

hogy ezért jelentős emberi jogi kritika is érte (tekintettel arra, hogy az érintettekre Kínában 

halálbüntetés várhatott).25 

 

Kínai állampolgárok és érdekeltségek elleni támadások Pakisztánban és Afganisztánban 

2001 után 

 

A 2001 utáni időszakban az első jelentős pakisztáni incidens, amelyben kínaiak voltak 

az áldozatok, Gvadarban történt, 2004 májusában.26 Autóba rejtett, távirányítással működésbe 

hozott pokolgép robbant fel egy mikrobusz mellett, amelyben a gvadari kikötői építkezésen 

dolgozó kínaiak és pakisztániak utaztak, mindannyian a China Harbour Engineering Company 

(CHEC) alkalmazottai. A robbanásban három kínai állampolgár halt meg, kilenc megsebesült. 

A merénylők kiléte máig bizonytalan, de jó néhány szóba jöhető jelöltre lehetett gondolni. 

                                                 
24 DNS-mintájuk is volt, hogy ellenőrizhessék, sikeres volt-e az akció. Mahszum a kilencvenes években volt kínai 
őrizetben, ahonnét megszökött; talán akkoriból származott tőle a pakisztáni kézbe került DNS-minta. „Chinese 
militant shot dead”, BBC, 2003. december 23. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3343241.stm, internetről 
letöltve: 2009. december 27. 
25 „Nine Uyghur militants extradited to China.” The Daily Mail, 2009. április 28. 
http://dailymailnews.com/200904/28/news/dmheadlinepage02.html,  internetről letöltve: 2010. június 30. 
26 Lásd: B. Raman: „The blast in Gwadar”. South Asia Analysis Group, Paper no. 993. 2004. május 8. 
http://www.southasiaanalysis.org/papers10/paper993.html,  internetről letöltve: 2009. december 27. 
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A környék halászfalvai az Öböl-államok felől érkező arab dzsihádisták számára (leendő 

és már aktív al-Káida-tagok számára is) gyakran használt becsempészési pontot jelentenek.27 

Az al-Kaida mellett automatikusan ráterelődött a gyanú a beludzs nacionalistákra is, akik ma 

többek között azért harcolnak a pakisztáni állam ellen, mert feltételezik, hogy az egy rúpiányi 

hasznot sem juttatna Beludzsisztánnak a gvadari kikötő működéséből, ha egyszer ez a kikötő 

valódi prosperitást hozna. Ezen felül pedig – pusztán a KNK iránti attitűdjeikből kiindulva – 

ujgurok is lehettek a szervezők. 

Az általános találgatást merész összeesküvés-elméletek fűszerezték, mivel Gvadar a 

kínai haditengerészet számára értékes támaszpont lehet a jövőben. A kínai hírszerzés 

befészkelheti magát ide, és információkat gyűjthet a Hormuzi-szorosban közlekedő amerikai 

haditengerészeti egységekről. Az India és az Egyesült Államok jelentette geostratégiai 

kihíváson túl Peking számára az olajellátás sarkalatos kérdése miatt is fontos a pakisztáni 

Gvadar kikötője. A Népköztársaságnak érkező olajszállítmányok nagy része jelenleg át kell, 

hogy haladjon a Malakka-szoroson, Délkelet-Ázsiában, és ez komoly sebezhetőséget jelent. A 

KNK-nak ezért kellene tudnia célba juttatni az általa importált olajnak legalább egy részét 

Ázsia déli partjai felől, a szárazföldön át. Az ilyen tervek kiszolgálására esélyes a pakisztáni 

Gvadar mélyvízi kikötője, ahol közös, kínai–pakisztáni beruházásként valósul meg az 

infrastruktúra kiépítése 2002 óta. A nagy akadályt ezzel kapcsolatban a környéken jellemző 

instabilitás jelenti. Túl az iszlamisták által elkövetett erőszakon, mely a térséget az elmúlt 

években elborította, a beludzsisztáni gerillaháború is újrakezdődött, a beludzs törzsi vezetők 

egy része és a pakisztáni állam között (ebben a harcban az iszlamisták a pakisztáni állam 

szövetségesei).28  

Pervez Musarraf pakisztáni elnök gyorsan, demonstratívan lecserélte a városban 

dolgozó mintegy négyszáz kínai állampolgár biztonságáért is felelős helyi rendfenntartó 

erőket. A beludzs rendőröket a főleg pastunokkal feltöltött, irreguláris Frontier Corps soraiból 

váltotta fel egy alakulattal. Talán ezzel is – a történtek tényleges hátterétől függetlenül – azt 

akarta üzenni a kínai szövetségesek irányában, hogy beludzsok állhattak a merénylet 

hátterében. 

A második jelentősebb incidens nem sokkal ez után, Afganisztánban történt. 2004 

júniusában egy éjjel fegyveresek rohanták meg Dzsálaugír faluban, Kunduz közelében egy 

                                                 
27 Az itteni lakosság egy része, illetve az ő elvándorolt rokonaik az Öböl-államokban keresik jellemzően a 
kenyerüket. 
28 A konfliktusról részletesen lásd: Pakistan: The Forgotten Conflict in Balochistan. International Crisis Group – Asia 
Briefing N°69 (2007. október 22.), http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/pakistan/B069-pakistan-
the-forgotten-conflict-in-balochistan.aspx, internetről letöltve: 2010. június 30. 
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világbanki projekt munkásainak a szállását.29 A támadók válogatás nélkül gyilkoltak, és 

meghalt ebben a támadásban tizenkét kínai munkás, további négy pedig megsebesült. A KNK 

áttételesen „nem lehetett volna” ellenség az afgán iszlamisták számára, és ez zavarodottságot 

szült iszlamista körökben, az eredmények ismeretében. A tálibok tagadták, hogy ők lettek 

volna a felelősök a támadásért, miközben az Észak-Afganisztánban hagyományosan erős 

Gulbuddin Hekmatyar Hizb-i Iszlámi frakciója ugyanezt tette. Némi megvilágosodást az kínált 

a későbbiekben, hogy Hekmatyar egy „majdnem-beismerő” nyilatkozatot tett: szerinte az 

történhetett talán, hogy az ő szervezetén belül egy alacsonyabb szinten álló parancsnok esetleg 

hibát követett el, talán árulóként; azt is hozzátette, talán éppen az Egyesült Államok akarta őt 

egy ilyen ravasz machinációval befeketíteni.30 

„A sajnálatos tévedés (avagy ellenségeink üzelmei!)” verzióra hivatkozva ekkor még el 

lehetett számolni az ügyben Kínával, bár Hekmatyarnak az ISI-hez fűződő kapcsolatai miatt az 

eset Pakisztánra mindenképpen rossz fényt vethetett Pekingben. 2004 októberében azonban 

már Pakisztánban raboltak el iszlamista fegyveresek két kínai mérnököt, Wang Endét és Wang 

Penget, akik a Gomal Zam-gáton dolgoztak, egy jelentős fejlesztési projekt részeként. Az 

elkövetők Abdullah Mehszúd fegyveresei voltak. 

Az elrabolt mérnökök utóbb kiszabadultak, ám az emberrablás miatt megindult a 

spekuláció, miszerint Abdullah Mehszúd talán amerikai ügynök lehet. Az ilyen spekulációnak 

tápot adott Pakisztánban az is, hogy Mehszúd korábban huszonöt hónapot töltött 

Guantánamón. Még 2001-ben az üzbég Rasíd Dosztum parancsnok milíciája fogta el Észak-

Afganisztánban, Kunduz közelében. Miután felhozható bizonyítékok hiányában az Egyesült 

Államok elengedte, Mehszúd visszatért Vazirisztánba. Rajta kívül és hozzá hasonlóan 

egyébként más, korábban Guantanamón fogvatartottak is az Egyesült Államok elleni harcba 

vetették magukat visszatértük után; Mehszúd története ebben a tekintetben egyáltalán nem 

mondható rendkívülinek. 

Érdemes Abdullah Mehszúd ügyében kitérőt tenni a pakisztáni diskurzus 

sajátosságaira vonatkozóan, mert annak bizonyos következetlenségei a pakisztáni–kínai 

kapcsolatokra sajátos fényt vethetnek. 

A pakisztáni iszlamista pártokat tömörítő Muttahida Madzslisz-e-Amal koalíció vezetői 

mind elítélték az emberrablást, és azt hangoztatták, hogy a pakisztáni–kínai jó kapcsolatok 

ismeretében ilyesmit csak áruló, ellenség, avagy a kettő kombinációja követhet el. Ennek a 

                                                 
29 „12 Chinese workers killed in Afghanistan”, Rediff News, 2004. június 10. 
http://in.rediff.com/news/2004/jun/10afghan.htm, internetről letöltve: 2009. december 27. 
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pikantériáját egy Béjtullah Mehszúdra tett utalással világíthatjuk meg az olvasó számára. 

Béjtullah Mehszúd a „pakisztáni talibánnak” aposztrofált mozgalom (a Tehrik-e-Talibán 

Pakisztán) vezetője volt, egészen 2009 nyarán bekövetkezett haláláig. A logikusnak látszó 

feltételezéssel ellentétben Béjtullah nem biztos, hogy közeli rokona a néhai Abdullahnak. 

Meglehet, csak egy klánhoz tartoztak, a népes Mehszúd-klánhoz, és ezért a közös név.31 

Sokatmondó lehet ezek után, hogy állítólag Béjtullah Mehszúd maga is „kettős ügynökként” 

utalt Abdullah Mehszúdra a múltban.32 Ennek a különös iróniája abból fakad, hogy magát 

Béjtullahot is gyakorta amerikai és/vagy indiai ügynökként emlegették Pakisztánban eközben.33 

Béjtullahot azért érték ilyen vádak, mert a fegyveresei szakítottak a pakisztáni iszlamisták 

hagyományos gyakorlatával, és késznek bizonyultak szembeszállni a pakisztáni fegyveres 

erőkkel is (ezt máig megteszik). 

Van tehát a diskurzusnak egy érdekes vonása: amit valaki látszólag nem az állam – 

bárki által, bármilyen módon – definiált érdekeinek megfelelően tesz, abban az állam érdekeit 

azzal ellentmondónak nyilvánító szemlélő India, az USA, Nagy-Britannia és Izrael keze nyomát 

hajlamos sejteni. Márpedig, ha a KNK és Pakisztán viszonya romlik valamilyen okból, az 

biztosan nem lehet Pakisztán érdeke, vagyis akkor biztosan árulók és ellenségek üzelme, ami 

ebben közrejátszik – így hangzik a visszatekintő érvelés jellemző módon.34 Eközben a KNK 

szerepét az imént említett spekulációk olykor – bár nem mindig – méltatlanul kevés 

figyelemben részesítik. 

A Népköztársaság tényleges pakisztáni befolyásának jó illusztrációja lehet az, ami a Lal 

Maszdzsid mecset esetében történt, 2007 nyarán, a pakisztáni fővárosban, Iszlamabadban. A 

kínai szerep itt nem maradhatott teljesen észrevétlen. A tanulmány következő fejezete ezért 

kifejezetten ezt az esetet ismerteti. 

 

                                                                                                                                                     
30 Lásd idézve itt: Peter Lee: „Taliban Force a China Switch”. Asia Times, 2009. március 6. 
http://www.atimes.com/atimes/China/KC06Ad01.html,internetről letöltve: 2010. június 30. 
31 Így utal rá például a gyakorta bennfentes információkkal ellátott Long War Journal, lásd: Bill Roggio: „Pakistani 
Taliban commander Abdullah Mehsud killed during raid”, Long War Journal, 2007. július 24. 
http://www.longwarjournal.org/archives/2007/07/pakistani_taliban_co.php#ixzz0sjcN1z2W, internetről letöltve: 
2010. június 30. 
32 Aamir Latif: „Pakistan’s Most Wanted”. Islam Online, 2008. január 29. 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_C&cid=1199280012324&pagename=Zone-English-
News/NWELayout, internetről letöltve: 2010. június 30. 
33 Lásd. pl. a Mehszúd törzshöz tartozó háddzsi Mannan Mehszúd ezzel kapcsolatban kifogást emelő megjegyzését 
itt: Syed Saleem Shahzad: „Baitullah: Dead or alive, his battle rages”, Asia Times, 2009. augusztus 8. 
http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KH08Df04.html, internetről letöltve: 2010. június 30. 
34 A fentebb említett országokról szőtt, elterjedt összeesküvés-elméletekről lásd: Katona Magda: Belúdzsisztán a 
figyelem középpontjában. MKI-tanulmányok, T-2008/16, (2008) 49-50. o. 
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A Lal Maszdzsid-incidens és a kínai–pakisztáni(–iszlamista) kapcsolatokban bekövetkezett 

eszkaláció 

 

Az iszlámábádi Lal Maszdzsid mecset működését a legfontosabb pakisztáni állami 

szervek és a fegyveres erők soraiból mindig is sokan támogatták, de közben az Öböl-

államokból is akadtak gazdag donorai. Egy egész, vallási célú komplexumról van szó, amely a 

mecseten kívül két medreszéből (vallási iskolából) áll; az egyik a nők, a másik férfiak számára 

szolgál. Az 1980-as évek óta lett a Lal Maszdzsid a radikális pakisztáni hálózatok szervezésében 

az egyik legfontosabb gócpont. Akkor a szovjetek elleni gerillaháborúra mozgósította a 

pakisztániakat Muhammad Abdullah, a mecset maulánájának (azaz vallástudós 

imavezetőjének) az irányítása alatt. 

Utóbbi 1998-ban merénylet áldozata lett, a máig tartó pakisztáni síita–szunnita 

villongások részeként. Halála után két fia vitte tovább a komplexum irányítását, maulána 

Abdul Aziz és Abdul Rasid Ghazi. Előbbi 2004 novemberében nyílt kihívást intézett a 

pakisztáni állam ellen, amikor egy fatwájában (vallásjogi rendeletében) megtiltotta a pakisztáni 

hadseregnek, hogy az szembeszálljon a vazirisztáni szélsőségesekkel, és az esetlegesen ebben a 

küzdelemben életüket vesztő pakisztáni katonáktól elvitatta a muszlim temetés jogát. 

Figyelemre méltó módon még így is csak 2007 nyarára vált a pakisztáni állam felfogásában 

tarthatatlanná a helyzet: csupán fokozatosan. A Lal Maszdzsid mecset közösségéhez tartozók 

népes tüntetéseket kezdtek szervezni, a saría törvénykezés gyakorlatának országos bevezetését 

követelve. Egy ilyen megmozdulásuk során felgyújtották a környezetvédelmi minisztérium 

épületét, és összecsaptak az épületet őrző pakisztáni rangerekkel. Elfoglalták Iszlámábád 

egyetlen ifjúsági könyvtárát is a mecsetük szomszédságában.  

Az egyre radikalizálódó közösség megfékezését azonban mégsem emiatt, hanem egy 

másik, nagyon fontos okból nem lehetett tovább halogatni. A mecsetközösség radikálisai ujjat 

húztak a Kínai Népköztársasággal, és egy, a mecsetükhöz közeli kínai szórakoztatóegység 

alkalmazottait is zaklatták, hetet közülük pedig elraboltak. A hírekben jellemzően egészségügyi 

klinikának vagy masszázsközpontnak leírt intézményben iszlamista nézőpontból 

„kifogásolható” kezelésben részesültek az ügyfelek.35 A kínai túszokat az ostromlott 

iszlamisták idővel ennek ellenére elengedték, burkába öltöztették őket, és így távozhattak az 

ostrom alá vont mecsetből. A mindössze tizenöt órás túszdráma alatt azonban az iszlamabadi 

kínai nagykövet így is kétszer beszélt telefonon Hu Csin-tao kínai elnökkel. A KNK-nak többek 
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között azért számított olyan jelentős kihívásnak hét állampolgárának az elrablása, mert – 

ahogyan erre egy Kínával foglalkozó szakmai blognak a szerzője következtet az események 

kapcsán – ez a pekingi vezetés globális érdekeinek a tükrében tolerálhatatlan: 

 

„Kína nem akarja, hogy állampolgárai alku tárgyává váljanak (...) Ez nem elhanyagolható 
szempont a kínaiak számára, akiknek nincsenek olyan katonai képességei, hogy messzi 
földön bajba jutott polgáraikat megvédjék azokon a veszélyes vidékeken, ahol belőlük 
különféle disszidens erők számára alkueszközök lehetnek, például Pakisztánban, 
Nigériában, Szudánban...”36 

 

Az ostromot a túszok kiszabadulása nem oldotta fel. Ahhoz a Lal Maszdzsid védői túl 

sok határt átléptek ekkorra. Elengedésük előtt kínozták is például a túszokat, és ezért Musarraf 

elnök alig győzött szabadkozni, a felháborodott kínai fél engesztelésére. Kijelentette, hogy 

egyszerre Pakisztán és a saját, személyes szégyeneként tekint arra, ami történt. 

Az eset fordulópontnak bizonyult a pakisztáni állam és az iszlamisták kapcsolatában. 

Absztrakt módon ennek a jelentőségét úgy ragadhatjuk meg: ha a Lal Maszdzsid elleni támadás 

előtt a pakisztáni fegyveres erőkkel nyíltan harcolni kész iszlamisták száma n volt, akkor az 

eset után n + x lett (ahol x „jelentős” szám, és könnyen elképzelhető, hogy n < x). Ez Kínának 

nem jelenthetett jót. A KNK a pakisztáni államnak fontos szövetséges; a muszlim hívők 

univerzális közösségének, az ummának legfeljebb áttételesen lehet az, abban az esetben, ha a 

pakisztáni állam valóban az ummát szolgálja, a Népköztársaság pedig hű szövetségesként 

feltételek nélkül segíti a törekvéseiben ezen a téren. Azok a pakisztáni iszlamisták, akik a 

pakisztáni államot nyíltan ellenségüknek tekintik, az „ellenségem barátja az ellenségem” logika 

alapján a Népköztársaságra is veszélyesek lehetnek. 

Minden bizonnyal voltak olyan, pragmatikus pakisztáni iszlamisták, akikből a Lal 

Maszdzsid ostroma alatt és után is egyfajta „pakisztániság”, a pakisztáni iszlám állam ügyéért 

folytatott küzdelem iránti elköteleződés szólt. Olyanok, akik levonták a következtetést, hogy 

azok a társaik, akik kínai szórakoztatóegységek megregulázásával próbálkoztak, elvetették a 

sulykot. Mások azonban mohón kínai célpontokat kerestek, hogy bosszút állhassanak. Ennek 

eredményeként pedig részben új helyzet állt elő. Egészen addig iszlamisták még nem öltek meg 

kínaiakat Pakisztánban csak azért, mert kínaiak voltak. A mecset ostroma még javában tartott, 

                                                                                                                                                     
35 Lásd Tariq Ali beszámolóját erről az eseménysorozatról: Tariq Ali: The Duel: Pakistan on the Flight Path of the 
American Power. Pocket Books, London, 2008. 12-16. o. 
36 „China Hand”: In the Shadow of Lal Masjid: The China Factor in Pakistani politics, China Matters blog, 2007. 
november 7. http://chinamatters.blogspot.com/2007/11/in-shadow-of-lal-masjid.html, internetről letöltve: 2009. 
december 27. 
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amikor ezen a téren változás állt be. 2007. július 8-án, egy Khazana nevű kisvárosban, 

Pesavartól nyolc kilométerre, fegyveresek támadtak meg egy háromkerekű motoros riksákat 

gyártó kínai üzemet, és megöltek ott három kínai munkást. A kínai lapok reagáltak, cikkeikből 

felháborodás szólt, és Pakisztánra kínai részről egyszerre még nagyobb nyomás nehezedett.37 

Miközben a pakisztáni belpolitikai viszonyok ismeretében nem meglepő módon sokan 

az Egyesült Államokat okolták Musarrafnak a mecsetkomplexum lerohanásáról szóló 

döntésért, megfogalmazódott olyan sejtés is, hogy a támadást igazából a kínaiak sürgették a 

leginkább.38 A kínai nagykövet, Luo Csao-huí személyesen cáfolta, hogy a támadás kínai 

utasításra vagy kérésre történt volna. Az, hogy a kínai diplomata még az amerikaiakat ezzel 

párhuzamosan érő gyanúsítások mellett is szükségesnek látta, hogy a kínai szerepet tagadó 

nyilatkozatot tegyen, a KNK befolyásának jelentőségére érzéketlenebb nyugati körökben is 

sokak figyelmét felkeltette. 

 

Az appeasement-politika nem-kívánatos visszatérése 2008-ban 

 

A következő év nyarán, 2008 augusztusában a szuát-völgyi tálibok elraboltak két kínai 

mérnököt, akik egy távközlési projekten dolgoztak Pakisztánban. Az emberrablás indítékairól 

sokatmondó módon ekképp nyilatkozott a tálib szóvivő, Hádzsi Muszlim Khán: 

 

„Az a célunk, hogy kárt tegyünk a kormány érdekeiben minden tekintetben. Elrabolunk 
bárkit, legyen az pakisztáni vagy kínai, és addig folytatjuk ezt, amíg abba nem hagyják 
a mieink gyilkolását”.39 

 

Az utóbbi mondat a Bádzsaur-ügynökségben és a Szuát-völgyben a tálibok ellen zajló, a 

Pakisztáni Hadsereg által folytatott hadműveletekre utalt, melyek ez idő tájt már javában 

zajlottak. 

A történet ezt követően jelentős fordulatot vett. Az egyik túszul ejtett mérnök meg 

tudott szökni idővel, másikukat pedig elengedték a tálibok, a szuát-völgyi békemegállapodásért 

cserébe, mely akkor a pakisztáni államnak az iszlamistákkal szembeni behódolásával volt 

                                                 
37 „Ambassador Condemns Attack on Chinese in Pakistan”, Xinhua, 2007. július 9. http://www.china.org.cn/2007-
07/09/content_1216384.htm  internetről letöltve: 2010. június 30. 
38 „Pakistan: radical mosque under siege”, The Economist, 2007. július 5. 
http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=9444550, internetről letöltve: 2009. december 27. 
39 „Pak Taliban kidnap two Chinese engineers against attacks on them (ANI)”, Thaindian News, 2008. szeptember 3. 
http://www.thaindian.com/newsportal/india-news/pak-taliban-kidnap-two-chinese-engineers-against-attacks-on-
them_10091902.html, internetről letöltve: 2009. december 27. 
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egyenlő (bár később a pakisztáni hadsereg nagyrészt felszámolta a tálib ellenállást a Szuát-

völgyben). 

Tanulságos módon a még őrzött fogoly kiváltására azért kerülhetett tehát sor, mert 

Zardari pakisztáni elnök minden áron menteni próbálta magát akkori – vagyis inkább akkor is 

– szorongatott belpolitikai helyzetében, és ehhez igyekezett kínai támogatást szerezni. A még 

fogságban maradt mérnök kiszabadítása nélkül aligha juthatott volna el Kínába, hogy ott 

államfői látogatáson vehessen részt, 2009 februárjában. Az eset kapcsán indokoltnak látszik 

felvetni a kérdést, hogy a KNK vezetése valóban minden tekintetben kielégítőnek érezte-e a 

történések alakulását, a tálibok akkori térnyerésével együtt. A válasz valószínűsíthetően nem, 

és ennek fényében a kínai politika nem tűnik egészen következetesnek és átgondoltnak. 

 

A KNK válasza: aktívabb fellépés a pakisztáni belpolitikai színtéren 

 

A szövegben már számos alkalommal említett „pakisztáni kormány” identitására 

vonatkozóan szükséges ezen a ponton egy lényeges megállapítás. A Pakisztáni Néppárt, amely 

a jelenlegi miniszterelnököt (Juszaf Raza Dzsilani) és elnököt (Aszif Ali Zardari) adja, az 

Egyesült Államokhoz a legközelebb állónak látott/láttatott pakisztáni politikai párt, és ez már 

önmagában is gyengítőleg hat a legitimitásukra a hadsereghez tartozó körökben. A gyakran a 

pakisztáni „jobboldal” – tehát a jelenlegi ellenzék – első számú képviselőjeként leírt Navaz 

Sarif, Zardari riválisa közelebb áll a katonai körökhöz, és egyben közelebb áll a politikai 

spektrumon a vallásos pártokhoz, a Muttahida Madzslisz-e-Amal koalíció tagjaihoz is. Ez 

többek között jelentős szaúdi támogatást is biztosít számára, nem hivatalos forrásokból is. A 

szaúdi attitűdök formálásában az is szerepet játszhat, hogy Sarif vetélytársa, Zardari síita. A 

szaúdi állam stratégiai céljai pedig ugyancsak alapvető jelentőséggel bírnak: az ő érdekeik 

szempontjából Afganisztánab végeredményként megfelelő lehet az, ha a Nyugat idővel 

megbékél egy „mérsékelt Talibánként” elfogadott erővel, akár a kabuli vezetés részeként. 

Éppen ezért szaúdi nézőpontból kedvezőbb lehetne egy, a szélsőségesekkel való 

differenciálatlan leszámolás gondolatáért kevésbé lelkesedő, tehát éppenséggel Navaz Sarifhoz 

hasonló politikus Pakisztán élén. 

Ezért kap jelentőséget az, hogy a KNK 2009 februárjában fogadta a jelentős pakisztáni 

vallási–politikai párt, a történelmileg a Muszlim Testvériséghez kötődő Dzsamaat-e-Iszlámi 
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(angol rövidítése szerint JI) héttagú delegációját.40 A JI vezetője, Qázi Huszájn Ahmad 

rendszeresen nyilatkozik barátian Kínáról, és pártja álláspontja Hszincsiang ügyében 

kifejezetten megnyugtató Peking számára. A februári látogatáson a JI-delegáció megállapodást 

írt alá a Kínai Kommunista Párttal (KKP) ebben a kérdésben.41 Li Hui kínai külügyminiszter-

helyettes ezek után pedig ellátogatott Pakisztánba – még ugyanebben a hónapban –, és arra is 

szakított időt, hogy Qázi Huszájn Ahmaddal személyesen találkozzon Lahorban. 

A pekingi vezetés egyelőre megelégszik ezzel a megállapodással, és talán ettől reméli 

valamelyest, hogy az iszlamisták haragja másfelé irányulhat, legalább egy darabig, miután a 

Népköztársaság tulajdonképpen gesztust tett a Zardari ellen szövetkező erők felé. A JI 

valójában nem feltétlenül képes a mai pakisztáni szélsőséges tábor egy jelentős részének a 

megzabolázására. Azoknak a megregulázására, akik már nem feltétlenül követik sem a JI 

iránymutatását, sem például a pakisztáni titkosszolgálat instrukcióit. (Tulajdonképpen éppen 

ezért, az „írányíthatatlansága” okán emlegették egyesek Béjtullah Mehszúdot is indiai 

ügynökként.) 

Azt ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a Népköztársaság 2009 februárja óta a jelek 

szerint mégis mentesült a pakisztáni instabilitás közvetlen hatásai alól, és könnyen 

elképzelhető, hogy ez részben azért alakult így, mert kifizetődött az együttműködésük a JI-val. 

A Népköztársaság cserében egyértelműen kitartott pakisztáni szövetségesei mellett. Amikor – a 

2008. novemberi mumbai terrortámadások után – indiai42 és amerikai43 kezdeményezésre 

felmerült, hogy Hamid Gult, az ISI egykori vezetőjét fel kellene venni az ENSZ 

terroristalistájára, Gult a kínai vétó óvta meg ettől. A KNK általában is igyekezett minden 

hasonló szavazáson állást foglalni a Pakisztán ellen retorziókkal fenyegetőkkel szemben (és 

például így megelőzni egy indiai katonai válaszcsapást a pakisztáni Kasmír területén). 

Az itt közölt áttekintés alapján azonban nehéz azt mondani, hogy a KNK ura a 

történéseknek. Pakisztán-politikájukat illetően, úgy tűnik, ugyanúgy sodródik a pekingi 

vezetés, akárcsak az Egyesült Államok és más érintettek is. Pakisztán egyszerűen túl nagy 

                                                 
40 Farhan Bokhari: „Pakistani Islamists Sign Deal With China”, CBS News, 2009. február 18. 
http://www.cbsnews.com/blogs/2009/02/18/world/worldwatch/entry4809534.shtml, internetről letöltve: 2009. 
december 27. 
41 A JI részéről Szajed Munavar Haszan főtitkár, kínai oldalról Lio Hong Szai, a Kínai Kommunista Párt külügyi 
főtitkára jegyezték a dokumentumot. „Jamaat-e-Islami, Chinese Communist Party ink MoU”, The News, 2009. 
február 17. http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=163116, internetről letöltve: 2010. június 30. 
42 Jonathan S. Landay: „UN adds Pakistani militants to terrorist watch list”. Christian Science Monitor, 2008. 
december 12. http://www.csmonitor.com/World/Asia-South-Central/2008/1212/p25s03-wosc.html, internetről 
letöltve: 2009. december 27. 
43 „US wants ex-ISI chief Hamid Gul on terror list”, Gulf News, 2008. december 8. http://www.gulf-
times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=259462&version=1&template_id=41&parent_id=23, internetről 
letöltve: 2009. december 27. 
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kihívást jelent a stratégiai politikacsinálás számára. Egy atomfegyverekkel rendelkező, de 

egységes szereplőként fellépni képtelen országról van szó, ahol egyszerre nagyon sok külső 

szereplő keres stratégiai értékű befolyást. A status quo tehát nem feltétlenül dolgozik inkább 

Pekingnek, mint bárki másnak. 

 

Összegzés: stratégiai kilátások a KNK pakisztáni és afganisztáni szerepét illetően 

 

A kínai vezetésnek is volt és van min eltűnődnie Afganisztán ügyében, egyebek mellett 

a 2004-2009-es időszak pakisztáni eseményei kapcsán. Biankó csekket adni a szövetséges 

Pakisztánnak Afganisztán kérdésében szemlátomást vissza is üthet. Ha pedig akár csak részben 

a legradikálisabb szereplők diktálják a történéseket Pakisztánban, úgy aligha lehet bármi a 

merész tervekből a gvadari kikötővel és az onnét Kínába energiahordozókat szállító 

vezetékekkel kapcsolatban. 

A jelenlegi helyzetben nehéz megmondani, milyenek lehetnének az alternatív kínai 

Afganisztán-politika, avagy egy ténylegesen Afganisztánt (és nem Pakisztánt) célzó politika 

körvonalai. Katonai szerepvállalás Peking részéről valószínűleg nem jöhet szóba – nem csak a 

hajlandóság, egyelőre a releváns katonai képességek is hiányoznak ehhez. Ennek helyében a 

segélyezésen és a befektetéseken keresztüli gazdasági szerepvállalás jelenthet lehetőséget. 

Amikor néhány éve a Népköztársaság komoly befektetést hajtott végre Afganisztánban, az 

ígéretesnek tűnő ajnaki rézbánya ügyében,44 várni lehetett, hogy ez mélyülő kínai–nyugati 

együttműködés előzménye lehet Afganisztánban. Mára ehhez képest nem igazán pozitív a 

légkör. Az ajnaki befektetéssel kapcsolatban korrupciós nyomozás zajlik az afgán bányaügyi 

miniszter ellen, aki a kínai befektetőnek (Metallurgical Corporation of China) adta a 

többmilliárd dolláros beruházás lehetőségét. Ennek a hátterében szerepet játszik az is, hogy a 

KNK megjelenését Afganisztánban a nyugati diskurzus gyakorta a „sárkány” természeti 

erőforrások iránti „csillapíthatatlan” étvágyának jeleként kezeli.45 Ebből következik a 

korrupciós vádak kritikátlan elfogadása is sokak által: egy csillapíthatatlan étvágyú szereplőről 

kézenfekvő feltételezni, hogy az bármit kész megtenni azért, amit akar. 

Ezzel együtt az afganisztáni stratégiai helyzet sem arról győzi meg Kínát, hogy a 

Nyugattal feltétlenül érdemes kiegyeznie. A témával foglalkozó egyes kínai szakértők 

                                                 
44 Christian Bleuer: „China’s entry into Central Asia’s Southern Tier”. ANU Bulletin, Vol. 15. No. 1. (2008) 5. o. 
45 Lásd Afrika vonatkozásában ugyanezt a reakciót például itt: John C. K. Daly: „Feeding the Dragon: China's Quest 
for African Minerals”. China Brief, Jamestown Foundation, Volume 8: Issue 3, 2008. február 29. 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4694, internetről letöltve: 2009. 
november 4. 
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némelyikének az a véleménye, hogy Afganisztánban több amerikai katona jelenléte csakis több 

problémához vezethet, mert fokozott ellenállást válthat ki a térségbeli iszlamisták részéről.46 

Az Afganisztánnal kapcsolatos nézeteket azonban (olykor a kutatók esetében is) 

befolyásolhatja a kínai–nyugati és a kínai–amerikai kapcsolatok általános helyzete, így tehát 

olyan kérdések is, mint például a tajvani fegyvereladások ügye. A KNK talán mégsem jár el 

valóban stratégiai módon ebben a kérdésben. Afganisztán stabilizációja lehet közös érdek a 

KNK és a Nyugat számára. Az ottani helyzet már nem hagy időt arra, hogy az azzal kapcsolatos 

kihívások szükségszerűen közös kezelését még sokáig különféle alkuk tárgyává tegyék. 

Eközben pedig az – egyebek mellett az interneten keresztül is jól figyelemmel követhető – 

iszlamista diskurzus Kínát jó ideje hajlamos egyszerűen a „hitetlen ellenségek” egyikeként 

számításba venni. A 2009-es „kelet-turkesztáni” eseményekre (a hszincsiangi zavargásokra és a 

Népköztársaság retorzióira) hivatkozva táborukban egyre többen vallják és terjesztik ezt a 

nézetet.47 A nagy kivételt a tálibok jelentik, pontosabban az őket vezető quettai súra, mely 

kommunikációjában próbál a KNK felé barátságosabb arcot mutatni, így például 2009 

októberében nyílt levélben fordult a Sanghaji Együttműködési Szervezethez.48 

Ha tehát Peking a szaúdi körök, a pakisztáni katonai körök (a hadsereg, azon belül 

pedig kiváltképpen az ISI) és a pakisztáni jobboldali és vallási pártok köreinek informális 

koalícióját támogatja, melynek célja Kabulban – amerikai kivonulás esetén – egy pakisztáni 

kliensként működő „neotálib” (vagy egy tálib elemeket is magában foglaló) vezetés hatalomra 

juttatása, azzal hibát követhet el. Ez a koalíció nem feltétlenül lesz képes a járulékos 

következményeket hatékonyabban kezelni, mint 2001-et megelőzően. Kínának nem érdeke 

passzív szereplőként figyelnie, hogy Obama amerikai elnök tizennyolc hónapon át érvényesülő 

csapaterősítésre épülő afganisztáni terve milyen eredményeket hoz. 

A Nyugatnak a maga részéről viszont óvakodnia kell attól, hogy a Kínával kapcsolatos 

leegyszerűsítő, sokszor kizárólag a gazdasági riválist látó és láttató megfontolások alapján 

kizárja a kínai befektetőket az afganisztáni lehetőségekből. Ezek ösztönzőként és egyfajta 

jóakarati gesztusként szükségesek ahhoz, hogy a KNK egyáltalán megkíséreljen több vasat 

                                                 
46 A Le Monde például Si Jinhongot, a Pekingi Népi Egyetem professzorát idézi, aki az Obama által a térségbe 
vezérelt újabb amerikai katonai egységek megjelenésében a helyzetet tovább destabilizáló tényezőt lát. „Pékin 
inquiet de la stratégie américaine en Afghanistan”. Le Monde, 2009. december 4. http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2009/12/04/pekin-inquiet-de-la-strategie-americaine-en-afghanistan_1276168_3216.html, 
internetről letöltve: 2009. december 27. 
47 Lásd például Qandeel Siddique elemzését egy idevágó írásról: Hittin Magazine: China - Friend or Foe? Jihadica 
blog, 2009. december 23. http://www.jihadica.com/hittin-magazine-china-friend-or-foe/ internetről letöltve: 2009. 
december 27. 



Marton Péter: 
A Kínai Népköztársaság „Af/Pak”-politikája: kínos egyensúlykeresés szabályozhatatlan pakisztáni áttétellel 

 
 

 
Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 

VII. évfolyam 2010/2–3. szám 
www.kul-vilag.hu 

- 59 - 
 

tartani a tűzben, és ne egyszerűen a fentebb már említett, informális szaúdi–pakisztáni koalíció 

stratégiájának megfelelően sodródjon. 

Peking 2008 decemberében már megkísérelt szállítani eredményeket, melyek a 

Nyugatot a fenti tanács megfogadására sarkallhatnák: egyes megfigyelők értékelése szerint49 

Pakisztán kínai nyomásra lépett fel a Nyugat és India által régóta terrorszervezetnek 

bélyegezett Dzsamaat-ud-Dava szervezettel szemben, mely lényegében a mumbai 

terrortámadásokért felelős Laskar-e-Tajba legális fedőszervezete volt. Ha a Népköztársaság 

szerepét illető találgatások megalapozottak, ez az eset a bevezetőben már említett, a German 

Marshall Fund által közölt tanulmányban szükségesnek nyilvánított csendes, bilaterális kínai 

ráhatás jelentőségének illusztrációja is lehet. Ezen túlmenően azonban a nehézségeké is, mivel 

a Dzsamaat-ud-Dava helyébe a földalatti Laskar-e-Tajba egyszerűen egy új fedőszervezetet 

hozott létre, egyik napról a másikra; ezt pedig a pakisztáni állam tisztviselői tolerálták. 

Kínát érzékenyebb egyensúlykeresésre ösztönözni tehát feltétlenül szükséges, ám, 

tekintettel a pakisztáni áttételre – amelyen keresztül ennek a politikának Afganisztánban 

érvényesülnie kellene –, hirtelen nagy eredményekre számítani tőle az afgán fronton csalfa 

remény csupán. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
48 Open letter of the Islamic Emirate of Afghanistan to the Shanghai Summit. 2009. október 14. másodközlésben, a 
Jihadica szakmai blogon: http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2009/10/10-21-09-taliban-letter-shanghai-
summit.pdf internetről letöltve: 2009. december 27. 
49 „China convinced Pak to crackdown on Jamaat-ud-Dawa: Editorial (ANI).” Thaindian News, 2008. december 13. 
http://www.thaindian.com/newsportal/south-asia/china-convinced-pak-to-crackdown-on-jamaat-ud-dawa-
editorial_100130384.html, internetről letöltve: 2009. december 27. 


