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Nagy Sándor százados: 

A FELDERÍTÉS ÉS A HÍRSZERZÉS FOLYAMATA 
OSZAMA BIN LÁDEN FELKUTATÁSÁBAN

2001. 09. 11. új fejezetet nyitott a terrorizmus és az egész világ életében, legfőképpen az 
Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági irányvonalát tekintve. A New York-i Világke-
reskedelmi Központ (World Trade Center – WTC) ikertornyai elleni támadás tekinthető a 
bin Láden utáni hajsza kezdetének, de a különböző biztonsági szolgálatok már korábban is 
rendelkeztek információkkal bin Ládenről és tevékenységéről. Sajnos ezeket a megszerzett 
információkat a különböző hírszerző szervetek, mint az FBI1 és a CIA2 nem osztották meg 
egymással, ami következményekkel járt. Mindezek mellett nem kezelték kellő komolysággal 
azokat az értesüléseket, amelyek a várható tragédiát vetítették előre, hiszen addig semmi-
lyen támadás nem történt az Amerikai Egyesült Államok területén. A WTC elleni támadás 
azonban már kellő alapot adott a terrorizmus ellen harcoló szervezeteknek, hogy külön 
részlegeket hozzanak létre, amelyek csak bin Ládennel és szervezetével foglalkoznak. Írásom 
célja bemutatni a felderítés folyamatát a 21. század eddig legismertebb terroristájának a 
felkutatásában, valamint mindazon okokat, amiért az közel egy évtizedig tartott.

A bin Láden utáni hajsza is egy folyamatos felderítési folyamat volt, ami a vezér halálával 
véget ért, de szervezetének működését továbbra is fi gyelemmel kell kísérni. 

A felderítési ciklus főbb pontjai a téma tekintetében:
Irányítás: bin Láden és szervezetének felderítése a rendelkezésre álló mindennemű 

módszerrel és eszközzel.
Adatgyűjtés: ide tartozik a nyílt forrásból, ügynököktől, elfogott személyek kihallga-

tásából, telefonbeszélgetések lehallgatásából származó információk hatalmas mennyisé-
ge, amelyeket többször ellenőriztek, ismételten feldolgoztak, majd megerősítettek vagy 
megcáfoltak. Ezek begyűjtése érintette szinte a világ minden országát, ahonnan egy pici 
információdarabka is fontos lehetett és kapcsolódott az al-Kaidához.

Feldolgozás: az előbbi pont anyagainak feldolgozása, kiértékelése, az évek során kapott 
új információk valóságtartalmának vizsgálata, kapcsolódási pontok beazonosítása és új 
információigények megadása a továbblépéshez.

Terjesztés: a feldolgozott információk továbbítása a megrendelőhöz és a végrehajtók-
hoz, valamint az együttműködő szervezetekhez, amelyek között – mint a továbbiakban 
látható lesz – igen nagy szakmai ellentétek voltak, amelyek jelentősen rontották a felderítés 
hatékonyságát.

1 FBI – Federal Bureau of Investigation (Szövetségi Nyomozó Iroda).
2 CIA – Central Intelligence Agency (Központi Hírszerző Ügynökség).
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OSZAMA BIN LÁDEN SZÍNRE LÉPÉSE

Szükségesnek tartom, hogy írjak a szeptember 11-ei támadás előtti időszakról is, és be-
mutassam bin Láden „felemelkedését”. Fontos, hogy lássuk a fi atal bin Láden életútját és 
azokat a tényezőket, amelyek hatottak rá, és amelyek arra késztették, hogy egy terrorista 
szervezetet hozzon létre és terrorista cselekményeket hajtson végre. 

Oszama bin Láden 1957-ben született a szaúd-arábiai Rijádban. Apja Muhammad 
bin Láden, aki az 1930-as években Jemenből áttelepült építőipari mágnás volt (a mekkai 
Nagy-Mecset felújítása az ő nevéhez fűződik). Anyja Allia Ganem, egy szíriai származású 
asszony, Muhammad több feleségének egyike. A családnak ötvenöt gyermeke született – 
huszonkét fi ú és harminchárom lány –, a 18. gyermek volt Oszama. Muhammad bin Láden 
1967. szeptember 3-án hunyt el egy repülőgép-szerencsétlenségben, és az egykori szegény 
ember mintegy 300 millió dollárt hagyott örökségül – több milliárd dolláros összvagyoná-
ból – az akkor tízéves Oszama bin Ládenre. A vagyonból rá eső részt Oszama bin Láden 
sohasem használhatta teljesen szabadon, mert az a Láden-birodalom része maradt, miután 
1994-ben befagyasztották számláit és visszavonták szaúdi állampolgárságát. 

Nem kapott különösebben mély vallási nevelést és sohasem nélkülözött. A vallással 
kapcsolatos szélsőséges meggyőződése azonban már kamaszkorában is megvolt, tizenhat 
évesen egy iszlamista szervezet tagja lett.

Amint megnyílt számára a lehetőség, Drezdába utazott, ahol az egyetemen mérnöki 
tanulmányokba kezdett (az afganisztáni háború miatt azonban végül soha nem fejezte be 
a tanulmányait, pedig már csak egy szemesztere hiányzott a diplomáig). 1973-ban átvette 
a családi építőipari vállalkozás irányítását, közben pedig kapcsolatépítésbe kezdett a kü-
lönböző szélsőséges muzulmán csoportokkal. Maga is hat nőt vett feleségül (ezek közül a 
másodiktól és az ötödiktől elvált) – az első házasságát tizenhét évesen kötötte –, akiktől 
legalább húsz gyermeke született.

1979. december 26-án a szovjet csapatok megszállták Afganisztánt, tíz évig tartó véres 
harcokat indítva az országban. A térségben élő fi atal iszlamista generáció, köztük bin Láden 
is, az események hatására háborúba kezdett a megszállók ellen. Bin Láden Afganisztánba 
utazott, hogy részt vegyen a szovjetek elleni harcban, amelyet azóta is úgynevezett „szent 
dzsihádnak” neveznek.

Az iszlám jog megkülönbözteti a támadó és a védekező dzsihádot. A jogi hagyomány 
szerint a támadó dzsihád megváltható helyettesekkel vagy anyagi javakkal, ellenben a vé-
dekező dzsihád, mely minden esetben az iszlám fennhatósága alá eső területek védelmét 
szolgálja, minden muszlim hitű lakos megtagadhatatlan kötelessége. Ez utóbbi elv szolgált 
alapul Oszama bin Láden ideológiájának kialakításához is.

A háborúban bin Láden egy iszlamista fi atalokból álló húszezer fős alakulatot állított 
fel, amelynek tagjait a világ több országából toborozta. A harc a megszálló Szovjetunió és 
a helyi kommunisták, illetve a helyi felkelők és az iszlamisták között zajlott, de az afgán 
ellenzéket ekkor az Amerikai Egyesült Államok is támogatta. A Szovjetunió 1989-ben 
végül kivonta a csapatait Afganisztánból.

A nemzetközi ismertséget, főleg az iszlamisták között, az afganisztáni események 
hozták meg bin Láden számára. A nyolcvanas évek végén elismert nemzeti hősként tért 
vissza Szaúd-Arábiába, ahol ismét az üzleti élettel foglalkozott. Az öbölháború után po-
litikai nézetei megváltoztak: míg Afganisztánban szívesen vette az amerikai segítséget, 
addig 1991-ben felháborodott azon, hogy Szaúd-Arábia a Kuvaitot védő Amerika oldalára 
állt Irakkal szemben. (Szaddám Huszein ekkor a szaúdi határokat fenyegette, és bár bin 
Láden felajánlotta segítségét és mudzsahed katonái szolgálatát az ország védelme érdeké-
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ben, a király visszautasította őt az amerikai segítséggel szemben.) Ekkor fordult szembe 
az Amerikai Egyesült Államok hadseregével, és tulajdonképpen magával az Amerikai 
Egyesült Államokkal. Az iszlámista dzsihád itt is érvényesült: bin Láden szerint azzal, 
hogy az Amerikai Egyesült Államok megtámadta Irakot, az iszlám államokat védekezésre 
késztette, ami minden muszlim hitű ember megtagadhatatlan kötelessége.

1988 augusztusában megalapította az al-Kaida nevű (eredetileg az „a [katonai] bázis” 
jelentésű) szervezetet, amely azonban egyelőre nem Amerika ellen, hanem az iszlám vallás 
és az iszlám országok védelmében létezett. A szervezet arab neve magyarul „a bázis”. A köz-
pontot Pakisztánban, Pesavárban állították fel, s a szervezet hamarosan világméretű iszlamista 
hálózattá vált, amelynek egyes feltételezések szerint közel hatvan országban vannak tagjai. Az 
1990-es évek elején Oszama bin Láden emberei Bosznia-Hercegovinában és Csecsenföldön is 
feltűntek. A ’90-es évek elején csatlakozott újoncok többsége Afganisztánban kapott kikép-
zést, és leginkább a felső és a középosztályból származott, legtöbbjük európai vagy amerikai 
iskolában tanult és 5-6 nyelven beszélt. A fi zikai kiképzés mellett a szervezet utópisztikus 
célkitűzései – megteremteni Allah hatalmát a földön, mártírhalált halni Allah ügyéért és 
megtisztítani az iszlám sorait a romlást hozó elemektől – voltak azok, melyek vonzóvá tették. 

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ELLEN 

1991-ben az Amerikai Egyesült Államok vezette szövetséges erők katonai akciót indítottak az 
Irak által egy évvel korábban megszállt Kuvait felszabadítására. Bin Láden ekkor újra szent 
dzsihádot hirdetett, most az Amerikai Egyesült Államok ellen, mivel az amerikai csapatok 
a szülőföldjén, Szaúd-Arábiában is katonai bázisokat állítottak fel. 1992-ben visszatért 
Szaúd-Arábiába, ám egyiptomi és algériai szélsőséges csoportok támogatása miatt bevonták 
az útlevelét. Ekkor Szudánba költözött. Mivel az iszlamisták által szervezett szabadságharc 
nem vezetett eredményre, ezért radikálisabb eszközökhöz folyamodtak. Folytonos fenye-
getettség rémével tartották félelemben a megszálló országokat, majd végül 1993. február 
26-án az al-Kaida robbantásos merényletet követett el a New York-i World Trade Center 
mélygarázsában. A terrorakcióban hatan meghaltak, s mintegy ezer ember megsebesült.

Az ENSZ nyomására a szudáni hatóságok 1996-ban kiutasították az országból bin 
Ládent, aki ekkor visszatért Afganisztánba (először Szaúd-Arábiának szerették volna ki-
adni, de az ottani kormány félt, hogy zúgolódásokat okozna, ha egy még mindig hősként 
tisztelt személy kerülne bíróság elé; ezek után felmerült a kiadatás Amerikának is, de itt 
még nem tudtak volna hivatalos vádat emelni ellene). Ugyanazon év szeptemberében a 
pakisztáni támogatású iszlamista csoport, a Talibán vette át az irányítást az ország fő-
városában, Kabulban. Az iszlamista vezetés a következő hat év alatt az ország kilencven 
százalékát ellenőrzése alá vonta. 1998 augusztusában az al-Kaida merényleteket követett 
el különböző afrikai országokban lévő amerikai fennhatóságú nagykövetségek ellen. Vá-
laszul az Amerikai Egyesült Államok hadserege támadást intézett bin Láden afganisztáni 
és szudáni kiképzőbázisai ellen. A tanzániai és a kenyai robbantások miatt egy New York-i 
bíróságon vádat emeltek bin Láden ellen, az FBI pedig felvette őt a tíz leginkább keresett 
bűnöző listájára. 2000-ben az al-Kaida egyik tagja öngyilkos merényletet követett el egy 
Jemenben állomásozó amerikai hadihajó ellen.

2001. SZEPTEMBER 11.

2001. szeptember 11-én az al-Kaida minden korábbinál nagyobb terrorakciót hajtott végre az 
Amerikai Egyesült Államok területén: tagjai két eltérített amerikai utasszállító repülőgépet 
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vezettek a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, egyet pedig a Pentagon 
épületébe. A negyedik eltérített gép lakatlan területen zuhant le Pennsylvaniában, így nem 
érte el a negyedik célpontot. A merényletekben közel háromezer ember vesztette életét.

A hatóságok Oszama bin Ládent nevezték meg a támadások szervezőjeként, és 25 millió 
dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére. A terrorcselekmény következményeként 2001. október 
7-én az Amerikai Egyesült Államok invázióba kezdett Afganisztán ellen, amelynek eredeti 
célja a tálib vezetés elűzése és bin Láden kézre kerítése volt. Bin Láden ekkor üzent először 
a híveinek videoüzenetben az al-Dzsazíra televízión keresztül, további támadásokkal fenye-
getve meg Amerikát. Későbbi üzeneteiben a terroristavezér vegyi és nukleáris fegyverek 
bevetését is kilátásba helyezte. A 2001. szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban bin 
Ládent soha nem vádolták meg hivatalosan, habár vállalta értük a felelősséget.

Az afganisztáni ellenzék 2001. december 7-én átvette az irányítást Kandahárban, a 
tálib mozgalom fellegvárában. Az ott tartózkodó bin Láden az ország keleti felén fekvő 
Tora Bora hegységbe menekült, s az Amerikai Egyesült Államok ekkor hosszú időre szem 
elől tévesztette őt. Különböző információk láttak napvilágot arról, hogy Afganisztánban, 
Iránban és Pakisztánban is látták, de többször felröppent az a hír is, hogy betegségben vagy 
fegyveres összecsapásban életét vesztette.

2003. március 20-án az Amerikai Egyesült Államok újabb háborút indított Irak ellen. 
A következő mintegy hét év során bin Láden számos közleményben és videoüzenetben 
jelezte, hogy elítéli az iraki és az afganisztáni háborút, valamint további terrortámadásokat 
helyezett kilátásba.

AZ ELSŐ INFORMÁCIÓK AZ AL-KAIDÁRÓL 2001 ELŐTT

1993 májusában merült fel először bin Láden és az al-Kaida neve az FBI-nál, de akkoriban 
a szervezet Szudánban működtetett kiképzőtáborokat, ahol a dzsihád harcosainak kémke-
dést és gépeltérítést is tanítottak. Ekkor azonban még senki nem tulajdonított jelentősebb 
fi gyelmet az elhangzottaknak, és közel három év telt el, mire a titkosszolgálatnál újra 
hallottak az al-Kaidáról. 

Az Amerikai Egyesült Államokban menedékjoggal élt Omár Abdul Rahmán,3 bár 
szerepelt a külügyminisztérium terroristalistáján. Fiatal muszlim emigránsokat bujtogatott 
szónoklataival, hogy pusztítsák a Nyugatot, öljenek embereket, lőjenek le repülőgépeket. 
Ennek hatására a követői „munkába” is álltak: politikusok elleni merényleteket terveztek 
és meg akarták ölni a New Yorkba látogató Hoszni Mubarak egyiptomi elnököt. Később 
kiderült, hogy bin Láden pénzzel támogatta a vak sejk törekvéseit, de alig volt még a 
titkosszolgálatokon belül is néhány ember, aki tudott az országon belül növekvő muszlim 
hálózatról. A felderítést nehezítette az is, hogy ekkoriban még nagyon kevés közel-keleti 
nyelvet beszélő embere volt a bűnüldöző szerveknek, ráadásul nem hittek abban, hogy egy 
Amerikában élő az országa ellen forduljon. Rahmán tevékenységének eredményeképpen 
1993. február 26-án egy robbanóanyaggal megrakott kisteherautóval próbálták meg elő-
ször összedönteni a WTC tornyait. Eddig még nem tudjuk, hogy bin Láden küldte-e ezt a 
járművet, de az biztos, hogy a sofőr és egyben a merénylet kiagyalója (Ramzi Juszuf) az 
al-Kaida afganisztáni táboraiban kapott kiképzést bombagyártásra. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szélsőségesek igen korán azt a célt tűzték ki 
maguk elé, hogy bonyolult, szimbolikus támadásokat (pl. a pápa megölése) hajtsanak végre. 

3 A vak sejk néven ismert szélsőséges iszlamista.
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Ennél azonban még fontosabb, hogy voltak próbálkozásaik az amerikai titkosszolgálatokhoz 
történő beépülésre is. Ez abban a tekintetben fontos, hogy a beépülési kísérlet során is esik 
szó bin Ládenről és tevékenységéről, de ez sem elég intő jel a biztonsági szolgálatok számára. 
Még 1984-ben Ali Abdelszaúd Mohamed volt az az Amerikában élő, meglehetősen jó fi zikai, 
szellemi kondícióban lévő egyén, akinek sikerült is bizonyos szinten ezt elérnie. Képességei 
révén elérte, hogy Fort Braggben4 kapjon beosztást. Míg a hadsereg felkérésére közel-ke-
leti tájékoztatókat tartott, térképeket és kiképzési útmutatókat csempészett ki a bázisról, 
amelyeket felhasználva azok később az al-Kaida taktikai alapműveivé lettek. Képességeivel 
olyannyira lenyűgözte feletteseit, hogy senki nem fi gyelte hétvégi tevékenységét, amikor 
harcászati kiképzést tartott muszlim harcostársainak. 1988-ban bejelentette elöljáróinak, 
hogy Afganisztánba megy oroszokat ölni, valójában az első al-Kaida harcosokat képezte 
ki arra, amit az amerikai különleges erőknél tanult. 

1993 májusában az FBI megkereste egy más jellegű üggyel kapcsolatosan, de mivel 
Mohamed bízott abban, hogy sikerülhet belépnie a titkosszolgálatokhoz, olyan témát hozott 
fel – a helyi mecsetekben zajló radikális tevékenység, afganisztáni események –, amelyek 
miatt kapcsolatba került az ügynökségekkel. Térképen megmutatta az afganisztáni kikép-
zőtáborok pontos helyeit, és megemlítette, hogy bin Láden sereget szervez, az al-Kaida 
kiképzőtáborokat működtet Szudánban, de azt is, hogy kiképzést tanított az al-Kaida ta-
goknak kémkedésből, gépeltérítésből. Ezekből a részinformációkból azonban az amerikai 
ügynökök nem sok minden raktak össze, hiszen ha ezen a szálon tovább dolgoznak, akkor 
hamarabb és többet megtudhattak volna bin Ládenről. 

1995 februárjában az FBI által körözöttek listáján szereplő Ramzi Juszufot – kétmil-
liós vérdíjat tűztek ki a fejére – Iszlámábád (Pakisztán) környékén beazonosították, ezért 
az amerikaiak egy csapatot állítottak össze azzal a feladattal, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokba szállítsák, majd bíróság elé állítsák (a „házhoz szállítás” intézményét egyébként 
nem sokkal előtte vezették be, hogy az FBI az Amerikai Egyesült Államok határain kívüli 
akciókat is végrehajthasson). 

Érdekes és fontos megemlíteni, hogy 1997 májusában a CNN5 egy stábja utazott Dzsa-
lálábádba, hogy interjút készítsen bin Ládennel, aki a riporterek szerint meglehetősen rossz 
egészségi állapotban volt. A téma az Amerika ellen meghirdetett szent háború volt, amellyel 
felhívta magára a fi gyelmet, hiszen korábban már jelentek meg nyilatkozatai két londoni 
újságban is. Az addig elkövetett terrorista merényletekkel kapcsolatban nem volt bizonyíték 
arra, hogy bin Ládennek köze lett volna hozzájuk. A CIA ezért csak úgy jellemezte, mint 
a terrorizmus fi nanszírozója, akinek üres a zsebe. Ha nem is volt pénze, de nézeteivel és 
viselkedésével példát mutatott és szellemi alapot adott követőinek. 

Szintén fontos megemlíteni, hogy míg korábban az al-Dzsihád és al-Kaida egymással 
versengve, külön utakon jártak, 1996-ban a két szervezet egyesült. Az al-Dzsihád vezetője 
Ajman al-Zavahiri korábban is kapcsolatban volt bin Ládennel, és erről a titkosszolgálatok 
tudtak is. 1996 decemberében Zavahiri Oroszországba jutott be illegálisan, hogy ott iszlám 
köztársaságot hozzanak létre (Csecsenföldön), de az orosz rendőrség elfogta. Letartóztatták, 
mivel illegálisan jutott az országba, de a valós személyazonosságát nem tudták megállapí-
tani, mert négy útlevél is volt nála négy különböző személy nevére kiállítva. Elítélték, de 
néhány hét után az azerbajdzsáni határon elengedték. Szintén lényeges, hogy a pakisztáni 

4 Fort Bragg az amerikai különleges erők kiképzőbázisa.
5 Cable News Network.
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titkosszolgálat, az ISI6 próbálta meggyőzni a tálibokat – akik ekkor még kétkedve fogadták 
bin Ládent –, hogy hagyják a terroristavezért kiképzőtáborokat üzemeltetni Afganisztán-
ban. 1998 februárjában kiadták fatvájukat,7 amelyben háborút hirdetnek Amerika ellen. 
A kiadása után egy hónappal már a világ minden pontjáról érkeztek fanatikusok, akiket 
azzal bíztak meg, hogy hazájukban hozzanak létre és működtessenek sejteket. Ezekben az 
időkben az amerikai terrorelhárító szolgálatok leginkább telefonhívások lehallgatásával, 
valamint az arab országok titkosszolgálataitól kapott információk alapján dolgoztak, de 
ezeket nem tudták oly mértékben hasznosítani – különböző bürokratikus és a korábban 
már említett, hivatalok közötti ellentétek miatt –, hogy elfogják bin Ládent, és ezzel vissza 
nem térő lehetőségeket szalasztottak el. 

A 2001. szeptember 11-i támadásokat komoly előkészületek előzték meg a terroristák 
részéről: a kiemelt jelentőségű célpontok kiválasztása, a merénylők felkészítése repülőgép-
eltérítésre és az angol nyelv tanulása. Ezeket az embereket természetesen a titkosszolgálatok 
már fi gyelték, tevékenységüket nyomon követték, telefonjaikat lehallgatták. A telefonlehall-
gatásokból már kiderült, hogy a vezetők egy malajziai találkozón (Kuala Lumpur, 2000. 
01. 05.) fogják meghozni végleges döntésüket a merényletekkel kapcsolatban. A szaúdi 
titkosszolgálat is tájékoztatta az amerikaiakat arról, hogy a találkozó résztvevői az al-Ka-
ida tagjai. Mivel ezt a kiemelt jelentőségű találkozót nem hallgatták le – bár tudták, hogy 
kik és mit terveznek –, ezzel ismét egy hatalmas lehetőséget szalasztottak el, hogy fontos 
információkat gyűjtsenek be szeptember 11-gyel kapcsolatban is. 

Ezeket a személyeket nem is tették fel a terroristák listájára, így azok nem sokkal később 
már Los Angelesben voltak, hogy pilótaiskolát keressenek. Erről a CIA tudott is, de megint 
csak nem osztotta meg az információt – egyes feltételezések szerint azért, mert be akarták 
szervezni őket mint az al-Kaida belső köreibe tartozókat. Ha azonban megosztották volna 
ezeket az információkat az FBI-jal – amelynek megvolt minden eszköze annak kiderítésére, 
hogy mire készülnek –, akkor nagy eséllyel megelőzhető lett volna a baj. A szeptember 11-i 
támadás után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a CIA már jó másfél évvel korábban tudott 
a merénylők személyéről és jövőbeni terveikről, de mivel ezeket az információkat csak a 
támadás után adták át, így csak az események után kullogtak. 

A támadást követően azonban a bin Láden utáni hajszában a felderítés alapvetően meg-
változott. A támadás után bin Láden Afganisztánban ünnepelte győzelmüket, és október 
7-én még az al-Dzsazíra tévé is leadta videoüzenetét, melyben köszönetet mondott Allahnak 
az Amerika elleni sikeres támadásért, majd a Tora Bora hegységben kiépítették állásaikat, 
hogy harcoljanak az amerikaiakkal. Ezt a kiépített barlangrendszert azonban a bombázók 
december elejére elpusztították, és a támadásokban az al-Kaida több magas rangú vezetője 
is meghalt. Bin Láden ugyanakkor csalódott volt, és úgy érezte, elárulták, mivel azt hitte, 
hogy a tornyok elleni támadással özönleni fognak a hithű muszlimok, de ezzel szemben 
még a tálibok is elbuktak. 

6 Inter-Services Intelligence – pakisztáni titkosszolgálat, amely a mai napig tagadja, hogy bármi köze lenne 
a tálibokhoz, bár kezdettől fogva köztudott, hogy pénzzel és más eszközökkel támogatta a tálibokat. Gon-
dolatébresztő dolog, hogy ezt az Amerikai Egyesült Államok tudta, ennek ellenére dollármilliárdokat adott 
Pakisztánnak a terrorizmus elleni harcra és a jó viszony érdekében. A pénz viszont a pakisztániaktól az afgán 
tálibokhoz vándorolt, akik pedig amerikai katonákat öltek. 

7 Muzulmán vallási vezető által kiadott közlemény vagy parancs.
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A VALÓDI HAJSZA 2001. SZEPTEMBER 11. UTÁN

A felderítés, a hajsza bin Láden után igazán a 2001. szeptember 11-i támadás után indult 
meg, amikor nyíltan felvállalta, hogy ő felelős a közel háromezer ember halálát követelő 
tragédiáért. Március közepére a szövetséges erők már elfoglalták Afganisztán jó részét, 
utakat, légteret ellenőriztek, de ennek ellenére egy lovas csapatnak (tálib vezetők, köztük 
Zavahiri) sikerült átjutnia Pakisztánba. A hagyományos erők mellett kezdetben több külön-
leges csoport és a CIA fedett műveleti csoportja érkezett Afganisztánba, hogy felkutassák a 
terroristavezért, mindazok mellett, hogy az Északi Szövetséget segítve kiűzzék a tálibokat. 
A legnagyobb gondot a HUMINT8-források hiánya okozta, akik neveket, telefonszámokat, 
kapcsolati rendszereket tudtak volna biztosítani. Ez bizonyult kezdetben az egyik legnehe-
zebb területnek, bár az Amerikai Egyesült Államok rendelkezett a legfejlettebb technikai 
eszközökkel. Bin Láden elfogásához is egy olyan személy kellett, aki biztosan közvetlen 
kapcsolatban állt vele. Kezdetben az amerikai csapatok az Északi Szövetség segítségével 
gyorsan tudtak előretörni, de az idő múlásával ez az ütem lelassult, ugyanakkor a szövetség 
felderítőrendszere nagyon sok hasznos információt biztosított. Nagyon fontos tény, hogy az 
amerikaiak hajlamosak azt hinni, hogy pénzért mindent megkapnak. Ezeket az alkalmakat 
nyilvánvalóan kihasználták azok az afgán források, akik pénzért „mindent” elmondtak 
(többször is megmondták bin Láden tartózkodási helyét, de az információk mindig hamisnak 
bizonyultak). A hamis információk rendszeresen félrevezették a felderítést, emellett erőket, 
kapacitásokat kötöttek le, hiszen ezeket az információkat le is kellett ellenőrizni. Személyes 
tapasztalatként elmondható és tanulságos, hogy amikor amerikai és magyar katonák együtt 
járőröztek, akkor az afgánok – miután az egyenruha alapján beazonosították a nemzeti 
hovatartozást – érdekes módon szívesebben álltak szóba a magyar katonákkal és segítették 
őket, bár tudták, hogy tőlük nem remélhetnek nagy dollárösszegeket. 

Az idő múlásával, ahogy a nemzetközi erők egyre több foglyot ejtettek, nőtt a kihallga-
tásokból származó jelentések száma, amelyeket fel kellett dolgozni. Azok egy része volt csak 
hasznos, és minimális volt a bin Láden hollétére utalók száma. Az invázió megindulásakor 
a beérkező információk szerint bin Láden tartózkodási helye a Tora Bora hegység és az 
afgán–pakisztáni határ közelében lehetett. 2001 végén több forrásból bejövő információk 
szerint bin Láden és csapata a Tora Bora hegység barlangjaiban bujkált, ahonnan sikerült 
megszöknie üldözői elől, bár felkutatására több különleges csoport is érkezett, afgán 
megerősítéssel. Megtalálását nehezítette, hogy a bujkálók a napi megélhetési összeg több-
szörösét ki tudták fi zetni a helyieknek, valamint az, hogy ezeken a területeken erős volt a 
tálib jelenlét, ezért igen nehéz volt beépülni a kívülről érkezőknek (pl. az Északi Szövetség 
embereinek). Egy alkalommal több forrás újból beazonosította bin Ládent, még amerikai 
mesterlövészek is látták, de nem kaptak magasabb szintű parancsot, így a terroristavezér 
újból eltűnt. Ha ez igaz, akkor a kérdés az, hogy miért kellett magasabb szintű parancsra 
várni, miközben addig mindenki számára egyértelműen az volt az utasítás, hogy élve vagy 
halva el kell fogni bin Ládent, akinek egyebek mellett 25 millió dolláros vérdíj is volt a fején. 
Ettől függetlenül a barlangrendszerek átkutatása mellett amerikai gépek több alkalommal 
is bombáztak, eközben az al-Kaida több tagja vesztette életét, a pakisztáni határőrök pedig 
több száz tagot fogtak el, miközben a határon akartak átszökni. 

2007-ben egy meg nem erősített HUMINT-forrás szerint bin Ládent a Tora Borában 
látták, akkor jelentős erőket indítottak a felkutatására, de az akció nem vezetett semmilyen 

8 Human Intelligence – hírszerzés emberi adatforrás felhasználásával.
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eredményre. A harcokkal eltöltött évek alatt ettől függetlenül folyamatosan arról is érkez-
tek információk, hogy bin Láden Pakisztánban bujkál, de ezt évekig nem tudták hitelesen 
bizonyítani. 

A bin Ládenhez vezető út hosszú éveket vett igénybe, és valójában a már 2001-ben 
elfogott személyektől származó információkból állt össze a fő nyomvonal, amelyen végig-
menve jutottak el Pakisztánba, Abbottabadba, egy katonai akadémia közelébe, ahol 2005-
ben építették meg a közel egymillió dollár értékű ingatlant. Az építményhez nem tartozott 
sem internetes, sem telefonos hálózat, a falai magasabbak voltak, mint a környezetében lévő 
épületek. Ahmed al-Kuwaiti volt a futár, aki végül elvezette a felderítést bin Ládenhez. Az 
ő neve már a szeptember 11-i támadás után felmerült. Egy illegálisan az Amerikai Egye-
sült Államokba bejutni és a WTC elleni merényletben részt venni akaró szaúdi személyt 
a határon feltartóztattak és kiutasítottak, később a Tora Borán elfogták és Guantánamóba 
került, ahol többször kihallgatták. 2004-ben szintén elfogták az al-Kaida egy tagját, aki 
szintén megemlítette Ahmed al-Kuwaiti nevét mint bin Láden jobbkezét. Természetesen 
több személyt többször is kikérdeztek, majd az elemzők arra a következtetésre jutottak, 
hogy al-Kuwaiti valójában bin Láden közelében lehet. Éppen ezért Pakisztánban is elkezdtek 
nyomozni al-Kuwaiti után. 

2010-ben egy elfogott telefonbeszélgetés során egy családtagja megkérdezte tőle, mit 
dolgozik. Válasza az volt, hogy azt, amit szokott. Ezután a CIA elkezdte nyomon követni a 
napi tevékenységét, és beazonosítottak egy fehér kisteherautót, amely gyakorta az abbottabadi 
létesítménynél jelent meg. Innentől kezdve – a rajtaütést megelőző egy éven keresztül – a 
CIA mindenre kiterjedő ellenőrzést hajtott végre: kémműholdakkal fi gyelték, hogy kik és 
hányan tartózkodnak a létesítményben, kik kapnak belépést a létesítménybe, azok kikkel 
állnak kapcsolatban, mi a napi tevékenységük az ott élőknek, hogyan élnek, milyen jármű-
veket használnak, kihez tartoznak a járművek. Ezek ellenére minden kétséget kizáróan meg 
kellett győződni arról, hogy valóban bin Láden is ott tartózkodik. Erre be kellett szervezni 
egy helyi orvost, Sikal Afridit, aki hiteles történetet előadva (oltási kampány) képes volt 
bejutni a létesítménybe és DNS-mintát venni. Miután kiderült, hogy az orvos együttműködött 
a CIA-val, a pakisztániak hazaárulás vádjával 33 év börtönre ítélték.

Tanulságos, hogy bin Láden tisztában volt az amerikaiak képességeivel, ezért nem 
használt telefont, internetet. Komolyan megválogatta a legközelebbi embereit, akikkel 
kapcsolatot tartott. Bin Ládent, miután megtalálták, szigorúan ellenőrizni és elemezni 
kellett. Onnantól kezdve, hogy rátaláltak a házára Pakisztánban, a felderítésében részt vevő 
hírszerzők a technikájuknak köszönhetően már gyorsabban tudtak dolgozni. Szintén nagy 
tanulság az egyik afganisztáni CIA-tábor elleni merénylet 2009. december 30-án, mivel 
a cég nem kellő alapossággal ellenőrizte és engedte be a táborba azt a hármas ügynököt, 
aki fontos információkra hivatkozva jutott be oda és okozta több CIA-alkalmazott halálát. 
Ez volt az ára annak, hogy a CIA bizonyítási vágya és a várható információ jelentősége 
erősebbnek bizonyult az alapvető biztonsági szabályok betartásánál.

Mint ahogy az széles körben ismert, Oszama bin Ládent a „Neptun lándzsája” elnevezésű 
kommandóakció során, 2011. május 2-án likvidálták. A bin Láden rejtekhelyén talált anyagok, 
számítógépes adathordozók és iratok feldolgozása is további munkát adott a felderítésnek, 
de ennek a folyamata valószínűleg további titkos tevékenységet vonz maga után, illetve az 
al-Kaida elleni újabb műveletek végrehajtását. Lehetséges, hogy éppen ezen információk 
alapján történnek a pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott jemeni támadások is.
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AZ AL-KAIDA JÖVŐJE BIN LÁDEN HALÁLA UTÁN 

Bin Láden halálával azonban nem ért véget a világot fenyegető, nemzetközivé vált terroriz-
mus. Az általa alapított szervezet tovább él, és különböző részei (az al-Kaida afrikai szárnya, 
a jemeni szárny) tovább veszélyeztetik világunkat. A médiában jelennek meg nem túl nagy 
visszhangot kiváltó tudósítások, amelyekben amerikai drónokkal rendszeresen hajtanak 
végre támadásokat az al-Kaida tagjai ellen Jemenben. A szíriai polgárháború tekintetében 
egy hozzánk sajnos igen közeli jelenség is megjelent: az Európai Unió több országából 
megindult szélsőségesek több ezres hada, akik a szíriai lázadók oldalán szerzett harci ta-
pasztalatokkal Európába visszatérve – és azokat továbbadva – igen komoly fenyegetettséget 
jelentenek a jövőben. Ezért különösen fontos, hogy a terrorizmus ellen harcoló szervezetek 
nyomon kövessék és kiiktassák ezeket az elemeket. Napjainkban több afrikai országban is 
megjelennek a szervezet kisebb csoportjai, amelyek a nagy vezér eszméit követve iszlám 
államok létrehozásán ábrándoznak, ami nagyon sok ártatlan ember életébe kerülhet.

AZ AL-KAIDA ÁLTAL ELISMERT TERRORTÁMADÁSOK 1992–2008 
KÖZÖTT

1992. december 29. Jemen, Áden: két hotel mellett bomba robban, de a Szomáliába induló 
amerikai katonák helyett két osztrák turista veszti életét.

1993. október 3–4. Szomália: szomáliai milicisták lelőnek két amerikai Black Hawk 
helikoptert, 18 amerikai katona hal meg.

1996. június 25. Szaúd-Arábia, Dahran: merénylet a Khobar-tornyok ellen (amerikai 
katonai szállás), 19-en halnak meg.

1998. augusztus 7. Kenya és Tanzánia: autóba rejtett bombák robbannak az amerikai 
nagykövetségek előtt, több mint 222 helyi lakos vesztette életét.

2000. október 12. Jemen, Áden: két öngyilkos merénylő az öbölben állomásozó ame-
rikai USS Cole hadihajónak vezet egy kishajót, 17 amerikai matróz hal meg a támadásban.

2001. szeptember 11. Amerikai Egyesült Államok, New York, Washington és Penn-
sylvania: az al-Kaida 19 tagja négy utasszállító repülőgépet térít el, közülük kettő a New 
York-i World Trade Center, egy pedig a Pentagon épületének ütközik. A negyedik gépet 
az utasok „megmentik”, így egy pennsylvaniai mezőn zuhan le. A merénylet – hivatalos 
adatok szerint – 2986 áldozatot követel.

2002. február 1. Pakisztán, Karacsi: Daniel Pearl újságírót elrabolják és lefejezik.
2002. április 11. Tunézia, Dzserba-sziget: egy gázzal teli tartálykocsival felrobbantják 

a fribai zsinagógát, 21 a halálos áldozatok száma.
2002. október 12. Indonézia, Bali: öngyilkos merénylők és autókba rejtett bombák 202 

ember halálát okozzák.
2002. november 28. Kenya, Mombasza: a Paradise Hotel előtt bomba robban, 16-an 

halnak meg.
2003. május 12. Szaúd-Arábia, Rijád: külföldi országok és amerikai hivatalok számára 

fenntartott szállásokon bombák robbannak, 34 a halálos áldozatok száma.
2003. május 16. Marokkó, Casablanca: öngyilkos merénylők okozzák összesen 33 ember 

halálát egy spanyol étteremben, egy hotelben, egy zsidó központban és a belga konzulátuson.
2003. augusztus 5. Indonézia, Dél-Jakarta: a JW Marriott Hotel előtt autóba rejtett 

bomba robban, 12-en halnak meg.
2003. november 15–20. Törökország, Isztambul: négy, autókban elhelyezett bomba 

robban fel a zsinagóga előtt, az áldozatok száma 57.
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2003–2008. Irak: az országot több száz támadás éri, több ezren vesztik életüket.
2004. március 11. Spanyolország, Madrid: összesen 10 bomba robban fel személyvo-

natokon, több mint 190-en meghalnak a merényletsorozatban.
2004. május 29. Szaúd-Arábia, Khobar: az Oázis épületegyüttes olajipari érdekeltségű 

területein négy öngyilkos merénylő robbant, 22-en halnak meg a támadásban.
2004. június 18. Szaúd-Arábia: Paul Johnsont elrabolják és lefejezik.
2005. július 7. Anglia, London: négy öngyilkos merénylő támadja meg a metróhálózatot, 

53-an halnak meg.
2005. november 9. Jordánia, Ammán: három amerikai franchise hotelben bomba robban, 

a támadásnak 57 halálos áldozata van.
2007. április 11. Algír: egy rendőrőrsön és a miniszterelnöki hivatalban bomba robban, 

33-an vesztik életüket.
2008. június 2. Pakisztán: autóba rejtett bomba robban a dán nagykövetség épülete 

előtt, az áldozatok száma hat.
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