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Destabilizáció vagy demokratikus reformok?
A hatalommegosztás kérdőjelei Pakisztánban 
Pervez Musarraf katonai puccsa óta
Csicsmann László

Apakisztáni parlament 2007. október 6-án az 1999 októberében katonai puccsal 
hatalomra juto� Pervez Musarrafot elsöprő többséggel újabb ú öt évre elnökké 
választo�a.1 Musarraf akkor még megtarto�a magának a katonai főparancs-

noki posztot, de ígéretet te� arra, hogy erről a tisztségéről még a választási kampány 
indulása elő� lemond. 2007. október 18-án hazatért Pakisztánba a korábban két ízben 
miniszterelnökké választo�, majd londoni száműzetésben élő Benazir Bhu�o, a Pakisz-
táni Néppárt prominens személyisége, hogy ismét induljon pártja élén a 2008. januá-
ri általános választásokon a kormányfői posztért. Benazir Bhu�o és Pervez Musarraf 
közö� 2007 júliusában titkos tárgyalások kezdődtek az esetleges hatalommegosztás
kérdéséről, amelynek értelmében Musarraf megtarthatná az elnöki pozíciót, viszont 
lemondana a katonaság főparancsnoki posztjáról, ugyanakkor beleegyezne Bhu�o mi-
niszterelnöki kinevezésébe.

A két politikus közö� amerikai nyomásra megindult egyezkedés há�erében Musarraf 
elnök rohamosan csökkenő népszerűsége áll, ugyanis az elmúlt években az őt támoga-
tó politikai erők rendre elfordultak kül- és belpolitikájá ától. 2007 júliusában az iszlámá-
bádi VöVV rös mecset ostromát követően kiújultak a harcok Vazú írisztánban, ahol amerikai
vádak szerint újjú ászerveződö� a tálib mozgalom. Belúdzsisztánban a Naváb Bugti által 
vezete� nacionalista színezetű felkelést, a tábornok katonai eszközökkel számolta fel
2006 nyarán, ami az multietnikus állam nemzeti egységét megkérdőjelező tendenciák 
felszínre töréséhez vezete�. Musarraf külpolitikájá ával, az Egyesült Á

j
llamok terroriz-

musellenes koalíciójához való csatlakozással, a pakisztáni nép jelentős része nem érte�
egyet, ez az elmúlt években az elnökkel szembeni számos merényletkísérletben is ki-
fejeződö�.

A pakisztáni belpolitika 2007 végén újabb fordulú óponthoz érkeze�. Az egyes politi-
kai pártok, a hadsereg, az iszlamisták és a tartományok közö�i politikai erőviszonyok
alakulása fogják eldönteni azt a jelenleg nyito� kérdést, hogy a katonaság fokozatosan 
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átadja-e az ország irányítását civil politikusoknak, amivel esetleg visszatérhet az 1990-
es évek kvázi demokratikus politikai struktúrája. A 2007. november 3-á án kihirdete�
rendkívüli állapot éppen ennek ellenkezőjét, vagyis a katonaság belpolitikai befolyásá-
nak hosszú távú fennmaradását sugallja.

A tanulmány célja, hogy körüljárja Pakisztán belpolitikai törésvonalait Musarraf 
1999. októberi puccsától kezdve, és megvizsgálja a 2007. évi elnökválasztás, illetve a 
2008. januárra terveze� parlamenti választás kapcsán felmerülő hatalommegosztás le-
hetőségeit és korlátait.2 Elemezni kívánja Musarraf elnök csökkenő népszerűségének 
okait és következményeit, amelynek kapcsán rámutat a 2001. szeptemberi 11-i terrortá-
madás következményeként átalakuló regionális és globális viszonyrendszerre is.

Az 1999. októberi katonai puccs 

A független Pakisztán történetében meghatározó politikai befolyással bír a katonaság, 
ennek há�ere a brit gyarmatosítás idejére nyúlik vissza, amikor Brit-India Afganisztán-
nal határos területeit biztonsági államként, ütközőállamként kezelték. A három afgán–
brit háború során az indiai hadsereg legtöbb katonájá át Pakisztán területén toborozták, 
ami magyarázatot nyújthat a katonasú ág politikai befolyására a függetlenséget követő
időszakban.3

Pakisztánban ez idáig négy ízben került sor katonai puccsra, és a katonaság mind a 
négy alkalommal azt ígérte a népnek, hogy a rend helyreállítását követően nagyon rö-
vid időn belül visszaállítják a civil kormányzatot, a tábornokok azonban egy kivételtől
eltekintve egy-egy évtizeden át megőrizték hatalmukat. 

A tizenegy évig hatalmon lévő Ajub Khán (1958–1969) a pakisztáni társadalom és
gazdaság modernizációját hirde�e, és erre hivatkozva felfüggeszte�e az 1956-os alkot-
mányt. Az 1960-as évek katonai diktatúrája azonban egy szá űk elit meggazdagodásá-
hoz, a jövedelemegyenlőtlenségek rohamos növekedéséhez és az ország eladósodá-
sához vezete�, amelyet csak súlyosbíto� az 1965-ös indiai–pakisztáni háború katonai 
kudarca.4

Ajub Khán lemondását követően egy másik tábornoknak Jahjá Khánnak (1969–1971)
adta a hatalmat, aki a katonaság presztízsének megőrzése érdekében olyan demok-
ratikus választások megtartásába egyeze� bele 1970 decemberében, amely Pakisztán
széteséséhez, Kelet-Pakisztán (Banglades) függetlenné válásához vezete�. Az Indiával
szembeni 1971. decemberi kapituláció után a katonaság visszavonult a laktanyákba, és 
átadta a hatalmat a legjelentősebb politikai erőnek, a Pakisztáni Néppárt vezetőjének,
Zulfikár Ali Bhu�ónak (1971–1977), aki az iszlám szocializmus elméletére alapozta az 
ország gazdasági fellendítését és társadalmi átalakítását.5

Zulfikár Ali Bhu�ominiszterelnöksége ala�Pakisztánban megélénkült az iszlamizmus,
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amelynek a baloldali politikus számtalan politikai engedményt kényszerült tenni. Az 1970-
es évek közepére az országban megerősödtek a helyi nacionalista mozgalmak is, amelyek 
megkérdőjeleztő ék Pakisztán nemzeti egységét. 1977-ben Zia ul-Hakk (1977–1988) tábor-
nok katonai puccsa vete� vége� az anarchikus állapotnak, aki Ajub Khánhoz hasonlóan 
tizenegy évig állt az ország élén. Zia ul-Hakk meghirde�e Pakisztán iszlamizációjó át, a
külpolitikában szorosabb kapcsolatra lépe� a Perzsa-öböl menti muszlim országokkal, 
illetve megkísérelte a saría rendelkezéseit alkalmazni a gyakorlatban.

Zia ul-Hakk helikopterbalesete (1988) után Pakisztánban demokratikusabb korszak 
ve�e kezdetét, amelynek keretében két politikai erő versenge� egymással. A Zulfikár 
Ali Bhu�o lánya, Benazir Bhu�o által vezete� Pakisztáni Néppárt továbbra is baloldali 
ideológiát képviselt, és Szind tartomány politikai és gazdasági szerepének megnöve-
lését ígérte.6 A pandzsábi elit hatalmát konzerválni kívánó Naváz Saríf veze�e Pakisz-
táni Muszlim Liga pedig a jobboldalt testesíte�e meg, és a pénzügyi-ipari köröknek, 
valamint a földesuraknak kedvező gazdasági és politikai rendszer megőrzését hirdet-
te. Mindkét politikus két-két alkalommal töltö� be miniszterelnöki pozíciót: Benazir
Bhu�o 1988-tól 1990-ig, majd 1993-tól 1996-ig, míg Naváz Saríf 1990-tól 1993-ig és 1997-
től 1999-ig.7

Az 1988-ban megindíto� politikai liberalizáció és a civil kormányzat visszatérése
ellenére Pakisztánban nem alakult ki a demokrácia fenntartásához szükséges fékek és
ellensúlyok rendszere. Az 1990-es években egymást váltó két miniszterelnök mozgás-
körét jelentősen befolyásolta a katonaság, amelynek egyetértése és jóváhagyása nél-
kül szinte semmilyen kül- és biztonságpolitikai kérdésben nem lehete� döntést hozni.
A hadsereg mindenkori főparancsnoka pedig gyakran közvetíte� a miniszterelnök és
az elnök közö�i vitákban. Pakisztánban nem beszélhetünk a három hatalmi ág függet-
lenségéről sem. 

Az 1997 elején másodízben miniszterelnökké választo� Naváz Saríf olyan jelentős
alkotmánymódosítást szavaztato� meg a parlamen�el, amely megvonta az ország el-
nökétől azt a jogot, hogy feloszlassa a parlamentet és meneszthesse a kormányt. Naváz
Saríf politikai célkitűzéseiben prioritást kapo� a rendkívül erős végrehajtó hatalom
megteremtése, amelyhez az elnök jogkörének szűkítésén túlmenően, az igazságszol-
gáltatatás és a katonaság függetlenségét és befolyását is há�érbe kívánta szorítani. 
A demokratikusan megválaszto� Saríf-kormány két és fél éve ala� jelentősen kiszéle-
sede� a miniszterelnök jogköre, miközben Pakisztán politikai rendszere pedig erőtelje-
sen autoritárius vonásokat mutato�.8

Naváz Saríf 1998-ban a hadsereg főparancsokává nevezte ki a megbízhatónak és lo-
jálisnak vélt Pervez Musarrafot, akivel kezdetben szívélyes politikai együ�működést 
sikerült kialakítania, mind belpolitikai, mind külpolitikai kérdésekben. Naváz Saríf a 
rá nehezedő nemzetközi (elsősorban amerikai) nyomás ellenére 1998 májusá ában áldá-
sát adta a katonaság követelésére a nukleáris kísérleti robbantások végrehajtására, ami 
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válasz volt a korábbi indiai földala�i nukleáris robbantásokra. 1999 tavaszán azonban 
az ún. kargili háború kapcsán jelentős nézeteltérés alakult ki Saríf és Musarraf közö�,
ugyanis a miniszterelnök Bill Clinton amerikai elnök nyomására beleegyeze� a tűz-
szüneti megállapodás aláírásába, és a pakisztáni katonák Kasmírból való kivonásába.9
Pervez Musarraf az 1999. július 4-én aláírt dokumentumot az ország nemzeti érdekeivel 
ellentétesnek tekinte�e, ami súlyosan csorbíto�a a katonaság presztízsét, ugyanis azt 
az üzenetet küldte a nyugati hatalmak felé, hogy a kargili háború valójában Musarraf 
egyszemélyes vállalkozása volt, amelyről a miniszterelnöknek tudomása sem volt.10

A kargili háború kudarcát követően Naváz Saríf elhatározta, hogy leváltja Pervez
Musarrafot és helyére a pakisztáni titkosszolgálat (Inter-Services Intelligence, ISI) ak-
kori igazgatóját, Ziá ud-Dín tábornokot ülteti, azt remélve, hogy ezzel a választással 
jelentősen csökkentheti a hadsereg politikai ügyekbe való beavatkozását. 1999. október
12-én a pakisztáni televízió bejelente�e Musarraf menesztését, aki éppen egy polgári
utasszállító repülőgép fedélzetén colombói látogatásáról Karacsiba tarto�. Saríf paran-
csára megtagadták az Airbus leszállási engedélyét Karacsiban, azonban hosszas huza-
vonát követően, hét percre elegendő üzemanyaggal a gép mégis földet ért, és Musarraf 
vértelen katonai puccsal átve�e a hatalmat a dél-ázsiai országban.11

Musarraf politikai programja: új elnök katonai 
egyenruhában

A muhádzsir12 családból származó Pervez Musarraf a néphez intéze� beszédében arra hi-
vatkozo�, hogy a hadsereg különleges helyzetben, a demokrácia helyreállítása érdekében
ve�e át a hatalmat. Musarraf felhívta arra is a lakosság figyelmét, hogy a jelenlegi „katonai
ellenpuccs” alapvetően eltér Ajub Khán és Zia ul-Hakk hatalomra kerülésétől, ugyanis
azt hangozta�a, hogy nem kíván tizenegy évig hatalmon maradni, mint két előde; illetve
bejelente�e, hogy nem füff ggeszti fel az alkotmányt és nem hirdet statáriumot.

Pervez Musarraf katonai puccsa valójában nem sokban különbözö� az előzőektől,
hiszen az alkotmányra hivatkozva kisajátíto�a a végrehajtó hatalmat, valamint rend-
kívüli állapotot hirdete�, amelynek értelmében a fegyveres erők ve�ék át Pakisztán
irányítását. 1999 októberében a katonai puccs nemzetközi tiltakozással járt, ugyanak-
kor Musarraf egyes források szerint jelentős politikai népszerűségnek örvendhete� az
országon belül.13

Musarraf és a mögö�e álló fegyveres szervezetek támogato�ságának oka az ország
súlyos politikai és gazdasági helyzetében keresendő. Az 1990-es évek kvázi demokra-
tikus politikai berendezkedése olyan méretű korrupcióval párosult, amelyben mind
Benazir Bhu�o, mind Naváz Saríf személyesen is érinte� volt. Benazir Bhu�o férjét, 
Ászif Ali Zardarit14 1988 és 1990 közö� „Mr. Tíz Százalékként”, majd a második ciklus 
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ala� (1993–1996) már „Mr. Húsz Százalékként” emlege�ék az országban. A korrupció
az államigazgatás valamennyi szintjét érinte�e politikai pártállástól függetlenül, ami 
csőd szélére sodorta az országot az 1990-es évek második felében.

1999-ben például mindössze egymillió ember fizete� adót, és egy 1996-os nyilván-
tartás szerint 1985 és 1993 közö� a parlamenti képviselők 47 százaléka adókikerülő
magatartást folytato�.15 A feudális viszonyok eredményeképpen 1999-ben a GDP meg-
közelítőleg 70 százaléka a szürke- és feketegazdaságból származo�, ami jelentősen
akadályozta, hogy az állam ellássa alapvető funkcióit. 1999 októberében a pakisztáni 
gazdaság az összeomlás szélére került, és valamennyi gazdasági és szegénységi muta-
tó alapján csak azt a következtetést lehete� levonni, hogy az ország a buko� állammá 
(failing state) válás felé tart. Az 1999. évi Human Development Report adatai szerint Pa-
kisztán a 158. helyen állt az emberi fejlődési index (HDI) alapján képze� rangsorban, a
lakosság 34 százaléka a nemzeti szegénységi küszöb ala� élt, valamint a felnő� népes-
ség megközelítőleg 40 százaléka írástudatlan volt.16

Az 1998. májusi nukleá áris kísérleti robbantások után a nemzetközi közösség és a
nemzetközi befektetők álláspontja is bizalmatlanságot tükrözö� a Saríf-kormány iránt. 
1998. május 28-á án Naváz Saríf kihirde�e a rendkívüli állapotot, majd befagyaszto�a a
pakisztáni bankokban lévő összes valutatartalékot, amivel a gazdasági szankciók vár-
ható negatív következményeit kívánta kiküszöbölni. 1999-ben a Pakisztánba irányuló
közvetlen külföldi működőtőke-befektetés az évtized mélyrekordját érte el, 472 millió
dollárral éves szinten.17

Pakisztán katasztrofális gazdasági helyzete és a közszféra valamennyi egységét mé-
lyen átható korrupció ad magyarázatot arra, hogy az emberek többsége a rend hely-
reállítását és gazdasági fejlődést várt a hadsereg hatalomátvételétől. Musarraf 1999.
október 17-én a néphez intéze� beszédében jelente�e be politikai programjának hét 
pontját, amelyekben többek közö� gazdasági prosperitást, jó kormányzást, a szegény-
ség felszámolását és a fenntartható demokrácia megteremtését ígérte.18

Musarraf legfontosabb feladatának a közélet tisztaságát és a korrupcióval vádolható
döntéshozók és politikusok felelősségre vonását tarto�a, aminek érdekében felállíto�a
a Nemzeti Elszámoltathatósági Irodát, amelynek vezetésével egy magas rangú kato-
nai tábornokot bízo� meg. Musarraf 2000-ben beleegyeze� az egykori miniszterelnök, 
Naváz Saríf szaúd-arábiai száműzetésébe, annak ellenére, hogy Sarífot korrupciós vá-
dak melle� repülőgép-eltérítéssel is vádolták. A szaúdi vezetéssel kötö� megállapodás
értelmében Naváz Saríf tíz évig nem térhete� volna haza Pakisztánba, aminek há�eré-
ben nyilvánvalóan egy politikai kompromisszum állt, ugyanis Musarraf valószínűleg 
el kívánta kerülni azt, hogy Saríf a Pakisztáni Muszlim Liga élén kampányoljon egy
esetleges demokratikus választáson.19

A Nemzeti Elszámoltathatósági Iroda több száz korrupciós ügyet feltárt, viszont a
politikai pártok bírálták az intézmény antidemokratikus módszereit, mert 90 napon 
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keresztül bárkit előzetes letartóztatásba helyezhete�. Továbbá az a politikus, akit az 
iroda korrupciós vádakkal elítélt 21 éven keresztül, nem vállalhato� közhivatalt, ami-
nek há�erében főként az ellenzéki képviselők eltávolításának szándéka húzódo� meg.

Musarraf katonai puccsát 2000 májusá ában a Legfelsőbb Bíróság is jóváhagyta, és azt
szükségesnek nevezte, ugyanakkor előírta, hogy legkésőbb a hatalomátvétel harmadik
évfordulóján, 2002 októberében tartományi és országos szintű általános választásokat
tartsanak. Musarraf a 2006-ban megjelent emlékirataiban sajnálatosnak nevezte a dön-
tést, hiszen saját bevallása szerint több időre le� volna szüksége az általa elkezde�
hétpontos reform megvalósításához.20 Ez ellentétben állt eredeti ígéretével, amely sze-
rint a katonaság rövid időn belül vissza fogja állítani a demokratikus rendet, és vissza 
fog vonulni a „barakkokba”. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás azonban számos 
tekintetben keresztülhúzta a tábornok számításait: ugyanis az ország modernizációja
és a politikai reformok há�érbe szorultak, és a biztonság kérdése került előtérbe.

A 2002-es választás: visszatérés a demokráciához?

2002. április 30-án, vagyis mintegy fél évvel az általános választások elő� Pakisztánban
népszavazást tarto�ak Musarraf elnökké választásáról, amellyel az elnök az elkövetke-
zendő öt esztendőre demokratikusan kívánta legitimálni hatalmát.21 Az 1973-as alkot-
mány értelmében azonban az elnököt az iszlámábádi és a négy tartományi parlament
választja, és nincs szükség referendum kiírására. Az ellenzéki politikusok a Legfelsőbb 
Bíróságon kívánták megtámadni az elnökválasztást az alkotmányra hivatkozva, de
nem sikerült megakadályozniuk a népszavazás lebonyolítását. Az eredmények a vára-
kozások szerint alakultak: 70 százalékos részvételi arány melle� 97,5 százalék igennel
voksolt Musarraf ötéves elnöki ciklusára.22

2002 nyarán Musarraf élve a saját magára ruházo� jogkörökkel olyan rendeleteket 
ado� ki, amelyek korlátozták az ellenzéki politikai pártok mozgásszabadságát, és jelen-
tősen csökkente�ék azok választási esélyeit. 2002 augusztusában az elnök módosíto�a
az alkotmányt, és visszaállíto�a a Saríf-kormány által eltörölt passzust, amely szerint 
az elnök menesztheti a kormányt és leválthatja a miniszterelnököt. Ezáltal Musarraf 
jogilag is biztosíto�a azt, hogy a választásokat követően beiktatandó kormány lojális
legyen a mindenkori elnökhöz.

A másik lényeges változás az alkotmányban, hogy Musarraf török mintára felállíto�
egy ún. Nemzetbiztonsági Tanácsot, amely az elnök irányítása alá került, és magas 
rangú tábornokok is a tagjai le�ek.23 A Nemzetbiztonsági Tanács feladata az országot 
érintő legfontosabb bel- és külpolitikai kérdésekben való konzultáció, a nemzetbizton-
sággal, a demokráciával és a szuverenitással összefüggő ügyek kapcsán. A Tanács az
elnökkel közösen – a nemzeti érdekekre hivatkozva – menesztheti a mindenkori kor-
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mányt és kormányfőt. Ezzel a lépéssel Musarraf megteremte�e a katonaság belpolitikai
szerepének jogi há�erét, ami a terveze� 2002. októberi választások mia� kiváltképpen 
fontos volt.24

A 2002 nyarán kibocsáto� elnöki rendeletek egyes pontjai azt sugallták, hogy Pervez 
Musarraf valóban elköteleze� a demokratikus reformok iránt. TöTT bbek közö� megnö-
velte a képviselői helyek számát, női és kisebbségi kvótát vezete� be, és 21 évről 18 
évre csökkente�e a választásra jogosultak minimális korhatárát. A látszat demokratikus 
intézkedések azonban további korlátokat állíto�ak az ellenzék működése elé. Például 90 
napról 40 napra korlátoztak a választás elő�i politikai kampány időtartamát, és felsőfokú
végze�séghez kötö�ék a választáson való indulást, amivel a felnő� lakosság mintegy 97 
százalékát kizárták a politikai hatalomból. Musarraf igyekeze� megakadályozni Naváz 
Saríf és Benazir Bhu�o esetleges visszatérését is, akik száműzetésben kampányoltak 
pártjukért, ugyanis egy elnöki rendeletben megtilto�ák a már kétszer kormányfői posz-
tot betöltő politikusok számára, hogy ismételten betöltsék a pozíciót.25

A 2002. októberi választási eredményekre hatással volt Musarraf külpolitikája, vagyisá
a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követő részvétel az Egyesült Á

pp
llamok veze�e

terrorizmus-ellenes háborúban, amely az iszlamisták növekvő támogato�ságát vonta
maga után Belúdzsisztánban és az Északnyugati határtartományban. A választáson hat 
iszlamista párt koalíciót alkoto� Mu�ahida Madzslisz-i Amal néven (Egyesült Cselekvés
Fóruma, MMA), amelyben többek közö� a legjelentősebb iszlamista erő, a Dzsamáat-i 
Iszlámi is részt ve�. A MMA választási ígéreteiben a saríára épülő iszlám állam meg-
valósítása és az Amerika-barát külpolitika felülvizsgálata szerepelt, amivel a harmadik 
helyet szerezték meg 2002 októberében (a szavazatok tíz százalékát). Szinte sokkolta a
pakisztáni szekuláris politikai erőket, hogy a MMA az Északnyugati határtartományban 
és Belúdzsisztán pastuk lakta területein a szavazatok jelentős hányadát besöpörte, és
ezáltal az iszlámábádi felsőházban (a szenátusban) is jelentős pozícióhoz juto�.26

A 2002. októberi választásokon a Pervez Musarraf által favorizált Pakisztáni Muszlim
Liga (PML-Q)27 nyert 77 hellyel, azonban az előzetes várakozásokhoz képest lényege-
sen gyengébben szerepelt. A második helyen a Benazir Bhu�o veze�e Pakisztáni Nép-
párt futo� be, amely az ellenzéki erők stabil népszerűségét mutatja az országban. 2002
novemberében Zafarulláh Khán Dzsamáli, vagyis a PML-Q alakíthato� kormányt, ami 
az 1973-as alkotmány visszaállítását eredményezte, hiszen Musarraf lemondo� legfőbb 
végrehajtói funkciójáról a miniszterelnök javára.28

A nemzetközi emberi jogi szervezetek jelentéseikben megkérdőjelezték a választá-
sok tisztaságát, és különösen a választás elő�i elnöki rendeleteket kritizálták. 2002-től 
kezdve Pakisztán olyan demokratikus és antidemokratikus elemekkel egyaránt tarkí-
to� politikai rendszerrel jellemezhető, amelyben a végső döntési jogköröket a hadsereg 
gyakorolja. A következő fejezetben a terrorizmus-ellenes háború pakisztáni belpolitikai
következményeire térünk ki.



148 Külügyi Szemle

Csicsmann László

Az iszlamista erőkőő és a katonaséé ág vá áltozó viszonya
a terrortámadás után
A katonaság és az iszlamista politikai erők közö� az 1970-es évektől kezdve közvetlen
politikai kapcsolatok alakultak ki, amelynek há�erében közös kül- és belpolitikai ér-
dekek húzódnak meg. Az 1971 márciusában Jahjá Khán által kezdeményeze� katonai
akciót, amely a kelet-pakisztáni függetlenségi törekvések leverését célozták, a legszer-
veze�ebb iszlamista erő, a Dzsamáat-i Iszlámi támoga�a.

Az 1972-ben hatalomra juto� baloldali kormányfő, Zulfikár Ali Bhu�o legfőbb ellen-
lábasai az iszlamisták voltak, akik fekete napnak nevezték a Pakisztáni Néppárt vezető-
jének miniszterelnöki beiktatásának napját. Bhu�o ugyan az 1970-es évek közepétől szá-
mos engedményt te� a Dzsamáat-i Iszláminak (pl.: ahmedi szekta29 nem muszlimnak 
való nyilvánítása az alkotmányban, a Perzsa-öböl országaival szorosabb politikai és
gazdasági kapcsolatok megvalósítása, pénteki pihenőnap stb.), azonban a legfontosabb
politikai követelésük, Bhu�o eltávolítása a hatalomból, 1977-ig kielégítetlen maradt.30

Az 1977-től a hatalmat kezében összpontosító Zia ul-Hakk tábornok belpolitikai prog-
ramja, a pakisztáni társadalmi és politikai rendszer iszlamizációja egybeese� az iszlamistaó
mozgalmak célkitűzéseivel, amelyek jelentősen profitáltak a katonaság hatalomátvételé-
ből. Az afganisztáni háború (1979–1989) következményeként megerősödő iszlám radika-
lizmust (mudzsáhid csoportok) a katonaság előszerete�el használta fel Kasmírban, ahol 
a dzsihád szellemében harcoló fegyveresek – a hadsereg jóváhagyásával, vagy legalábbis 
tudtával – számtalan esetben lepték meg Indiát stratégiai pontok elfoglalásával.31

Az iszlamista pártok alapvetően támoga�ák Pervez Musarraf 1999. októberi puccsát, hi-
szen közös politikai ellenfelüknek számíto� az 1990-es éveket meghatározó két szekuláris
politikai párt, a Pakisztáni Néppárt, illetve a Pakisztáni Muszlim Liga (Naváz Saríf veze�e
szárnya). A katonaság az 1970-es évektől kezdve – mint látha�uk – előszerete�el használta
a mérleg nyelveként, vagyis a két párt ellensúlyaként az iszlamista mozgalmakat.

Pervez Musarraf a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően kialakult külpo-
litikai dilemmák kapcsán összetűzésbe került mind a mérsékeltnek számító iszlamista 
pártokkal, mind a radikálisabb fegyveres csoportokkal. A végrehajtó hatalmat kisajátí-
tó tábornok ugyanis kinyilváníto�a a George W. Bush által meghirdete� terrorizmus-
ellenes háborúhoz való csatlakozási szándékát, amelytől jelentős összegű gazdasági
és katonai támogatást remélt az Egyesült Államoktól, illetve a Pakisztánról a külföldi
befektetőkben kialakult rossz kép javulását várta. 

2001 októberétől azonban az afganisztáni határ melle�i nagyvárosokban, mint pél-
dául Kve�ában és Pasávarban az iszlamisták olyan tömegmegmozdulásokat szervez-
tek, amelyeken Bush – és Musarraf-ellenes jelszavak egyaránt elhangzo�ak. Pakisz-
tán külpolitikájaá és a tálib rezsim megdöntése hozzájá árult Musarraf népszerűségének 
rohamos csökkenéséhez, amely megnyilvánult az iszlamistákhoz fűződő viszonyában 
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is. Tegyük hozzá, hogy Musarraf 2001 őszén még sikerrel győzte meg a népet arról, 
hogy az Amerika-barát külpolitika jelentős előnyöket hozhat az ország számára. A Gal-
lup 2001. őszi közvélemény-kutatása szerint a megkérdeze�ek 56 százaléka támoga�a
Musarraf külpolitikájá át, ugyanakkor 83 százalék ellenségesen szemlélte az amerikai
terrorizmus-ellenes háborút.32

A továbbiakban a kérdés megértéséhez célszerű két csoportba sorolni a pakisztá-
ni iszlamista szervezeteket, egyrészt léteznek a már említe� politikai pártok (a hat
iszlamista párt koalíciója, a MMA), amelyek alapvetően elvetik az erőszakot, míg a
másik kategóriát a radikális fegyveres csoportok alkotják (Laskar-i Tajjiba, Dzsajs-i 
Muhammed) vagyis azok a mudzsáhidok, akik robbantásokkal és egyéb erőszakos cse-
lekményekkel hívták fel magukra a figyelmet.33

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás utáni nemzetközi politikai környezetben az 
Egyesült Államok óriási nyomást fejte� ki, hogy az általa egyik legfontosabb szövet-
ségesének tekinte� országban fellépjenek a radikális (terrorista) csoportokkal szem-
ben, amelyek egyre inkább kicsúsztak a katonaság ellenőrzése alól. 2001. októberben
és decemberben Indiában két robbantásos merényletet köve�ek el, amelyek mögö�
pakisztáni fegyveres szervezetek álltak titkosszolgálati információk szerint. Továbbá 
2001 októberében az afganisztáni–pakisztáni határt csaknem tízezer pakisztáni lépte 
át azért, hogy fegyveres segítséget nyújtsanak a tú áliboknak az amerikaiakkal szembeni 
harcokban.34

Az 1990-es évektől különösen két radikális szervezet fegyveres tevékenysége hozta 
kellemetlen helyzetbe az elnököt. A Laskar-i Tajjibát (Tiszták Hadserege) 1990-ben hoz-
ták létre azzal a céllal, hogy megvalósítsák a szaúdi modellre épülő iszlám állam álmát 
Dél-Ázsiában. A militáns mozgalom főideológusai szerint szabadságharcot folytatnak 
Kasmírban az indiai megszállással és elnyomással szemben, amelyet többek közö�
Nagy-Britanniában élő pakisztániak pénzügyi támogatásából finanszíroznak.35

Másrészt a jelentős belpolitikai befolyással bíró pakisztáni titkosszolgálat, az ISI is tá-
mogatja a szervezetet főként annak kasmíri politikája mia�. A Laskar-i Tajjiba fidá ájá ínjai
például 2000 decemberében támadást intéztek Delhiben a VöVV rös Erőddel szemben, 
amelyben három őr életét veszte�e, és sok ember megsérült. 

A Dzsajs-i Muhammedet (Mohamed Hadserege) 2000-ben hozta létre Mauláná 
Maszúd Azhar nevű radikális muszlim, aki 1999-ben többek közö� eltéríte�e az Indian
Airlines egyik repülőgépét, és Indiában emia� bebörtönözték. Szabadulása után új ú
fegyveres szervezetet alapíto� azért, hogy harcoljon az indiai katonák ellen Dzsammu
és Kasmírban, akárcsak a Laskar-i Tajjiba. Valószínűsíthetően az afganisztáni tálib re-
zsim, illetve a pakisztáni titkosszolgálat, valamint egyéb külföldi szervezetek pénzügyi 
és katonai támogatása te�e lehetővé a Dzsajs-i Muhammed működését.36

A fenti két szervezet tevékenysége rámutat a pakisztáni belpolitika egyik összefüg-
gésére, nevezetesen a tálib rezsim, a titkosszolgálat és az iszlamista csoportok közöt-
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ti összefonódásokra. A radikális iszlamisták élesen elítélték Musarraf külpolitikájá át,
amiért Pakisztán hozzájá árult a tálib rezsim 2001. novemberi megbuktatásához.

Pervez Musarraf főként amerikai és indiai nyomásra 2002. január 12-én a pakisztá-
ni televízióban tarto� beszédében elítélte a terrorizmus valamennyi formájá át, és beje-
lente�e, hogy leszámol az országban működő radikális szervezetekkel. Öt iszlamista 
mozgalmat37 betilto�, köztük a Dzsajs-i Muhammedet és a Laskar-i Tajjibát is, valamint 
vezetőit bebörtönözte, és a szervezetek vagyonát befagyaszto�a. Továbbá előzetes re-
gisztrációhoz kötö�e a külföldi diákok és vallási tanítók tevékenységét a mecsetekben, 
és retorikájá ában a mérsékelt iszlámot jelölte meg a hivatalosan követendő útként.38

A terrorizmussal szembeni fellépés azonban korántsem jelente�e a Musarraf irányí-
tása ala� álló katonaság és a mérsékelt iszlamista mozgalmak közö�i együ�működés-
nek a végét. Musarraf akárcsak elődje, Zia ul-Hakk a két legfőbb ellenzéki párt ellen-
súlyaként használta fel a belpolitikai játszmákban. A 2002. októberi választások elő�
Musarraf tárgyalóasztalhoz ült a Mu�ahida Madzslisz-i Amal szövetség legerősebb 
pártjának, a Dzsamáat-i Iszlámi vezetőjével, Gázi Huszein Ahmaddel, aki támogatásá-
ról biztosíto�a a főparancsnokot, és megegyeze� vele abban, hogy külpolitikai nézet-
eltéréseik ellenére közös ellenségüknek tartják a Pakisztáni Néppártot és a Pakisztáni
Muszlim Liga Naváz Saríf veze�e szárnyát. 

Musarraf már a választások elő� engedményeket te� az iszlamistáknak, ugyanis 
amnesztiát ado� azon politikai foglyoknak, akiket közvetlenül az afganisztáni háború
kirobbanását követően zártak börtönbe. Másrészt a 2002-ben kiado� elnöki rendelet a 
választhatóság jogát felsőfokú végze�séghez kötö�e, ugyanakkor a vallási iskolákat, 
a medreszéket elvégzők számára lehetővé te�ék, hogy induljanak a választásokon.
Ahogy a korábbiakban már utaltunk rá a 2002. októberi választáson az MMA minden 
várakozást felülmúlóan szerepelt, különösen az Északnyugati határtartományban és
Belúdzsisztánban.39

A 2003. márciusi iraki háború tovább növelte az iszlamista mozgalmak támogato�-
ságát, amelyek egyre gyakrabban szerveztek tömegtüntetéseket az egész országban, és 
elítélték Pakisztán szerepvállalását a terrorizmus-ellenes háborúban. Az MMA mégis
inkább belpolitikai elképzeléseivel hívta fel magára a nemzetközi közösség figyelmét,
különösen Belúdzsisztánban és az Északnyugati határtartományokban, ahol egy kon-
zervatív iszlám állam alapjainak lerakásába kezdtek. Csökkentve a nyugati kultúra be-
folyását, felléptek a koedukáció ellen, tiltakoztak a nők számára biztosíto� parlamenti
kvóta ellen, és megtilto�ák a nyugati ruhaviseletet az iskolákban.

2005 júliusában az Északnyugati határtartomány törvényhozása elfogadta az ún.
hiszba törvényt, amelynek értelmében – az egykori tálib rezsimhez hasonlóan – egy 
erkölcsrendészeti szerv felügyelné, hogy az emberek betartják-e az iszlám értékeit (pl.:
a napi ötszöri imát, a koedukáció tilalmát). A törvény értelmében, ha az illetékes sze-
mélyek valakit mulasztáson kapnak, akár büntethetővé is válik. A hiszba törvény egyes
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pakisztáni jogászok szerint ellenkezik az alkotmány szövegével, ugyanakkor tartalmá-
nak jelentős hányadát végül is elfogadta a bíróság.40

Az MMA azt követelte Musarra�ól, hogy vegye le a katonai egyenruhát, vagyis mond-
jon le a hadsereg főparancsnoki posztjáról, és legfőképpen változtasson Pakisztán külpo-
litikai irányultságán. A há�érben ugyanakkor fennmaradt az iszlamista pártok koalíció-
jának a katonasággal és a titkosszolgála�al ápolt politikai szövetsége. 2003 decemberében 
Musarraf a személyéről szóló bizalmi szavazást tarto� a parlamentben, amelynek kere-
tében – a MMA támogatásával – megerősíte�ék a 2002. áprilisi népszavazás eredményét, 
vagyis Musarraf 2007 őszéig tartó elnöki ciklusát. Musarraf a MMA-val folytato� há�ér-
alkuk következtében ígéretet te� arra, hogy 2003 végén lemond a hadsereg főparancsno-
ki posztjáról, amelynek mind a mai napig nem te� eleget. A 2003-as esztendő azonban újú
fejezetet nyito� az elnök-tábornok és az extrémisták közö�i küzdelemben.41

Pakisztán talibanizációja

A 2001. október 7-én az afganisztáni tálib rezsim megdöntése vége� indíto� háború 
következményei begyűrűztek Pakisztánba is. Különösen 2002-től kezdve az Észak-
nyugati határtartományban, Belúdzsisztánban és a törzsi területeken (Vazírisztánban) 
több tízezer pastu tálib talált menedéket, akik a helyi törzsek védelmét élvezték. A 2002
januárjában betilto� radikális iszlamista szervezetek jelentős számban más néven újú -
jászerveződtek, és tovább folyta�ák fegyveres tevékenységüket a tálibok és a törzsek 
ideológiai és politikai támogatását élvezve.

2003-tól kezdve Musarrafnak szembe kelle� néznie a személye elleni fizikai tá-
madásokkal, amelyek arra készte�ék, hogy ritkán mutatkozzon a nyilvánosság elő�.
A Dzsajs-i Muhammed például 2003. december 14-én magas rangú katonatisztek se-
gítségével öngyilkos merényletkísérletet hajto� végre a Musarrafot szállító konvoj
melle�, az elnöki palota közelében. Majd két hé�el később, december 25-én egy újabb ú
robbantásra került sor Musarraf ellen, amely 14 ember életét követelte.42

A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően Pakisztánban kiújultak a szektaú -
riánus villongások a síita és szunnita közösségek közö�, valamint jelentősen megsza-
porodtak a keresztényekkel és külföldi állampolgárokkal szembeni atrocitások. 2002 
márciusában a fővárosban öt ember veszíte�e életét egy protestáns templom elleni
támadásban, majd májusban pedig egy francia munká ásokat szállító busz robbant fel 
Karacsiban. Továbbá júniusban a Karacsiban található amerikai konzulátus ellen kö-
ve�ek el terrortámadást, és augusztusban Takszilában és Murrí városában haltak meg 
keresztények robbantásos merényletekben.43

2003-tól pedig megélénkült a már betilto� szunnita deobandi44 fegyveres mozgal-
mak síitákkal szembeni tevékenysége, amely részben az afganisztáni események be-
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gyűrűzéseként értelmezhető, hiszen tagjaik többsége kapcsolatban áll a tálib erőkkel. 
2003 júliusában szunnita fegyveresek gépfegyverekkel és kézigránátokkal támadtak
egy síita mecsetre, ami 55 ember életét olto�a ki. 2004. március 2-án Belúdzsisztán köz-
pontjában, Kve�ában a síiták által a karbalai csata emlékére rendeze� asúra ünnepén
elkövete� merénylet 44 áldozatot követelt. 2004-ben a felekezeti villongások Pandzsáb 
és Szind tartomány jelentős részére á�erjedtek, amelynek há�erében többek közö� a
Laskar-i Dzsangvi radikális szervezetet nevezték meg a hatóságok.45

A Laskar-i Dzsangvi46 aktivistái tehetők felelőssé a The Wall Street Journal újsú ágírójó á-
nak, Daniel Pearlnek a 2002. februári karacsi lefejezéséért és testének tíz darabba való
feldarabolásáért. Daniel Pearl a tálib mozgalom és a pakisztáni titkosszolgálatok közö�i
kapcsolatokról készíte� interjúkat, azonban a pakisztáni radikálisok CIA-ügynöknek te-
kinte�ék, és elrabolták, majd kivégezték. A pakisztáni hatóságok 2002-ben letartózta�ák
Ahmad Omar Szaíd Sejket, és 2003-ban pedig a CIA-vel együ�működve elfogták Khálid
Sejk Muhammedet, akik állítólag személyesen végeztek az újsú ágíróval.47

Pervez Musarraf többször hangozta�a a közvélemény és az amerikai diplomácia
irányában, hogy Pakisztánban gyökerestül kiirto�ák a terrorizmust, amelyet azzal tá-
maszto� alá, hogy 689 nemzetközileg is körözö� személyt börtönbe zártak, és közülük
369 terroristát átadtak az amerikai hatóságoknak, és a guantanámói támaszpontra szál-
líto�ák őket. A hírhedt palesztín származású Al-Káida vezér, Abú Zubajda elfogásáért 
állítólag ötmillió dollárt ajánlo� fel a CIA.48 Tegyük hozzá, hogy a pakisztáni fegyveres 
erők több tucat fegyveres, többek közö� az előbbiekben említe� Laskar-i Dzsangvi ve-
zetőinek életét olto�ák ki különböző akciók keretében.

A szakértők többsége azonban szkeptikus Musarraf határozo� fellépésével kapcsolat-
ban, ugyanis a pakisztáni hatóságok nem nyújto�ak kellú ő védelmet az érinte�eknek sem.
Például a Szíálkút városában elkövete� 2004. októberi merénylet után – az International
Crisis Group jelentése szerint – a hivatalos szervek megkérték a mecset irányítóit, hogy
béreljenek fel magánrendőröket azért, hogy az előzőhöz hasonló támadásokat megelőz-
zék, mondván, hogy az állam nem képes segítséget nyújtaniú nekik.49

Felvetődik továbbá az igazságszolgáltatás és a rendőri szervek érinte�ségének kér-
dése is, hiszen a 2002 és 2004 közö� síiták ellen végrehajto� atrocitásokban számos 
rendőr is részt ve�. Másrészt azonban a hatóságok megfélemlítve is érzik magukat, 
ugyanis számos a terrorcselekmények kivizsgálásában résztvevő személyt megöltek, 
illetve életveszélyesen megfenyege�ek. A bíróság gyakran tehetetlen volt a terroristák
elítélésével kapcsolatban, így gyakran ítélet nélkül szabadultak, és újjú ászervezték a be-
tilto� szervezetüket. 

Külön említést érdemelnek azok a hivatalosan Iszlámábád közvete� irányítása ala�
álló törzsi területek (Federally Administered Tribal Areas, FATA), ahol a pakisztáni had-
sereg 2004-től hozzákezde� a terroristákkal szembeni hajtóvadászathoz. Pakisztán
függetlensége óta a főként pastu törzsek által lako� hét adminisztratív körzetből álló
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terület félig autonómiát élveze�, ugyanis a pakisztáni katonák távol tarto�ák magukat
a tartománytól egészen 2002-ig. Az afganisztáni tálib rezsim megdöntését követően 
pakisztáni források szerint megközelítőleg 500–600 külföldi fegyveres lépe� át Észak-
és Dél-Vazírisztánba, a FATA két legjelentősebb területére, ahonnan meglepetésszerű 
támadásokat hajto�ak végre Afganisztánban a nemzetközi erőkkel szemben.50

2002 júniusában jelentek meg a törzsi területeken a függetlenség óta először pakisz-
táni katonák, majd 2003-ban Vazírisztán területére mintegy 80 ezren érkeztek főként 
amerikai nyomásra. A 2003 decemberében Musarraf ellen végrehajto� két merénylet-
kísérletet a törzsi területeken tervelték ki, ami megváltozta�a a rezsim és a törzsek ko-
rábban együ�működő viszonyát. Az ún. vazírisztáni háború 2004 márciusában tört ki,
amikor a pakisztáni fegyveres erők délen egy átfogó katonai akciót indíto�ak a radiká-
lisok rejtekhelyeinek felderítése vége�. A katonai fellépés meglehetősen népszerűtlen 
volt a lakosság körében, akik Musarrafot hibázta�ák a gazdasági elmarado�ságért és a
megígért politikai reformok hiányáért. 

2004 márciusától kezdve a pakisztáni hadsereg fegyveres konfliktusba került a 
vazírisztáni törzsi lázadókkal, akiket a há�érből valószínűleg az Al-Káida és a tálib erők 
támoga�ak. A közel egy hónapig tartó harcok 120 halálos áldozatot követeltek a kor-
mányerők részéről, és végül áprilisban tűzszüneti megállapodás aláírásával, vagyis a 
Musarraf-rezsim meghátrálásával értek véget. A 2004. április 26-án aláírt dokumentum
értelmében a harcokat a felek beszünte�ék, és a kormányzat kiengede� a börtönből 160
terrorizmus vádjával gyanúsíto� személyt. Továbbá valamennyi külföldi maradhato�
a törzsi területeken, és a törzsek jelentős anyagi kártérítést kaptak a háborúért.51

Néhány hét elteltével azonban a törzsek – ígéretüket megszegve – ismét a pakisztáni
katonákra támadtak, és a fegyveres harcok kiújultak. 2004 jú úniusában a hivatalos erők 
megölték a vazírisztáni felkelés vezetőjét, Ník Muhammedet, azonban az összecsapá-
sok 2005. februárig, a második tűzszünet aláírásáig továbbfolytatódtak, amelynek tető
alá hozásában egy mérsékelt iszlamista párt segédkeze�.

A dél-vazírisztáni fegyvernyugvás elérése után Musarraf északra vezényelte a csa-
patokat, ahol újabb hú áború ve�e kezdetét. 2006-ban az elnök nehéz helyzetbe került, 
ugyanis a márciusban Pakisztánba látogato� amerikai elnök azzal vádolta meg, hogy
országa nem tesz meg minden tőle telhetőt a határon átnyúló terrorizmus megféke-
zésében. TéTT ny ugyanis, hogy ebben az évben tálib és más fegyveres erők Pakisztánból 
szervezték az amerikai és a NATO irányítása ala� álló nemzetközi biztonsági és támo-
gató erők (ISAF) elleni támadásaikat. 

2006. szeptember 5-én az iszlamista Mauláná Fazl-úr-Rahmán közvetítésével a
kormányerők tűzszünetet kötö�ek Észak-Vazírisztánban is. Az ún. vazírisztáni meg-
állapodásban a hadsereg anyagi kompenzációba, amnesztiába, visszavonulásba és a 
támadások beszüntetésébe egyeze� bele. A törzsek pedig ígéretet te�ek a határon át-
nyúló fegyveres támadások megfékezésére és a nehézfegyverek beszolgáltatására. Az
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egyezmény legvitato�abb pontja a külföldi fegyveresekkel kapcsolatos, ugyanis enge-
délyezi, hogy azok Pakisztán területén maradjanak, ha tiszteletben tartják a törvénye-
ket.52 Az Egyesült Államok 2006 őszén élesen bírálta Musarrafot, amiért „lepaktált” a
terroristákkal, és amiért nem lépe� fel erőteljesen a Pakisztánban bujkáló fegyveresek-
kel szemben. 2005-től kezdve azonban Musarraf egy másik régióban is a törzsi erők
lázadásával néze� szembe.

A belúdzs felkelés és a Vörös mecset ostroma

2005 januárjában – miután a pakisztáni katonák érinte�sége bizonyíto�á vált egy helyi 
lakossal szemben elkövete� incidensben – spontán felkelés ve�e kezdetét Belúdzsisztán
Díra Bugti nevű tartományában. A pakisztáni hadsereg több héten keresztül sikerte-
len tűzszüneti tárgyalásokat folytato� a Nemzeti Köztársasági Párt (Dzsumhúrí Vatan
Parti) vezetőjével, Naváb Akbár Bugtival, a bugti törzs legbefolyásosabb emberével,
azonban Musarraf 2005. decemberi látogatását követően újabb fegyveresú összecsapá-
sok kezdődtek, amelybe más belúdzs törzsek is bekapcsolódtak.53

Belúdzsisztán az ország legelmarado�abb tartománya, amelynek politikai és gaz-
dasági marginalizációját nem sikerült megállítani a függetlenség óta eltelt évtizedek-
ben. Belúdzsisztán ugyanakkor természeti kincsekben Pakisztán leggazdagabb ré-
giója, ahonnét származo� az 1980-as években az ország gáztermelésének több mint
80 százaléka, illetve a széntermelés 50 százaléka.54 Pakisztán legjelentősebb gázmezője 
éppen a Díra Bugti körzetben fekvő Szúi városában található, ahol a megmozdulások
a kezdetüket ve�ék.

A terület alulfejle�sége az országos átlagot lényegesen meghaladó szegénységi 
és munkanélküliségi mutatókkal jellemezhető annak ellenére, hogy Musarraf ígére-
tet te� állami fejlesztési projektekre. VáVV rhatóan 2010-re készül el kínai segítséggel a 
Belúdzsisztán legígéretesebb projektje, Gvádar mélytengeri kikötője, amely Dél-Á

ggg
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kereskedelmi központjává tehetné a térséget, újabb munkalehetú őséget teremtve az 
anyagi javakat nélkülöző helyi lakosság számára. A belúdzs törzsek azonban elégedet-
lenek az eddigi haszonnal, ugyanis nemhogy nem jö�ek létre új munkahelyek, de mú ég
az o� élő emberek mindennapi bevételét biztosító halászatot is korlátozták, ráadásul
földjeiket gyakran elkobozták, a lakosokat pedig migrációra kényszerí�e�ék.55

A belúdzs felkelés másik fontos aspektusa – a szociális problémák melle� – a valódi
politikai autonómia hiánya, és a helyi politikai folyamatoknak a föderális kormányzat 
általi manipulációja. A 2002-es választáson például Musarraf és a katonaság a (pastu)
iszlamista pártok alko�a MMA-t támoga�a, amely végül a győzelmet követően ko-
alícióra lépe� az elnök által favorizált Pakisztáni Muszlim Ligával (PML-Q), aminek
eredményeként a belúdzs törzsek kiszorultak a hatalomból.
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2004-ben Iszlámábád felállíto� egy bizo�ságot azzal a céllal, hogy javaslatokat te-
gyen Belúdzsisztán helyzetének rendezésére. A 2005-ben közzéte� jelentés az erőfor-
rások egyenlő elosztását, a régió fejlesztését, illetve a belúdzs és pastu törzsek közö�i
paritást javasolt. Musarraf azonban 2005-ben elhatározta, hogy leszámol a marri és
bugti törzsekből verbuválódó fegyveresekkel, és katonai választ ado� a fenti problé-
mákra. 2006 augusztusában a pakisztáni hadsereg megölte a felkelés vezetőjét Naváb 
Akbar Bugtit, és terrorizmus vádjával bebörtönözték Aktar Dzsán Mingált, a mozga-
lom másik irányítóját. A törzsfőnök megölése súlyos stratégiai hibának minősíthető a 
hadsereg részéről, hiszen elodázza a kérdés hosszú távú rendezésének lehetőségét.56

2007-ben a belúdzs kérdés megoldatlansága melle� Musarrafnak a fővárosban is fegy-
veres összetűzésekre kelle� berendezkednie.

2007 júliusában a fővárosban súlyos incidensre került sor a katonaság és az iszlamisták 
közö� a radikális tanok terjesztéséről híres VöVV rös mecsetben (Lál Maszdzsid). A kon-
zervatív felfogásáról híres deobandi iskola befolyása ala� álló mecsetben folyó tevé-
kenységre már az elmúlt években felfigyeltek a hatóságok, hiszen a pénteki imák alkal-
mával gyakran Musarraf-elleni merényletre buzdító beszédek hangzo�ak el, és tagjai 
feltételezhetően az al-Káidával is kapcsolatot ápoltak. 2005-ben a szent helyet a júliusi
londoni merényletekkel hozták összefüggésbe, azonban a rendőri erők 2007 júliusáig 
tartózkodtak a közvetlen összeütközéstől, a meglévő feszültségek ellenére.57

2007. július 4-én azonban a hatóságok körülzárták a mecsetet, amikor világossá vált, 
hogy a VöVV rös mecsethez tartozó Dzsámia Hafsza medreszében tanuló diákok előző nap 
egy közeli kormányépületet foglaltak el, és Musarraf elleni fegyveres harcra szólíto�ák 
fel híveiket. A VöVV rös mecset blokádja nyolc napon keresztül tarto�, melynek során a
katonaság amnesztiát ado� mindazoknak, akik békésen távoztak az imahelyről. Így 
fogták el a burkában távozó radikális vezetőt Mauláná Abd-ul-Azízt, aki a mecset val-
lási vezetője volt.58

A mecsetben rekedt és a végsőkig való ellenállást hirdető több mint száz radikális
fiatal, azonban nem volt hajlandó megadni magát, és az intenzív tárgyalások kudarcát 
követően súlyos fegyveres összecsapásokra került sor az iszlamisták és a katonaság 
elitcsapatai, a Special Services Group közö�.59 Az akcióban több mint száz ember életét 
veszte�e, ami óriási felháborodást válto� ki országszerte, és ahhoz vezete�, hogy a
vazírisztáni törzsek 2007 júliusában felmondták az egy évvel korábban kötö� tűzszü-
neti megállapodásukat. 

2007 nyarától kezdve, vagyis az elnökválasztás elő� három hónappal Musarraf ke-
zéből szinte kicsúszo� az ország irányítása: Belúdzsisztánban és Vazírisztánban harcok
folytak, a fővárosban a radikális iszlamisták kormányépületeket támadtak, ráadásul
az elnöknek vissza kelle� helyeznie tisztségébe a márciusban meneszte� főügyészt, a
Musarraf-ellenes I�ikár Muhammed Chaudrit. 
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A hatalommegosztás lehetősőő égeéé

2007 folyamán a Bush-adminisztráció erőteljes diplomáciai nyomást gyakorolt Pervez
Musarrafra annak érdekében, hogy mondjon le a hadsereg főparancsnoki posztjáról,
és a jelenlegi parlament mandátumának lejártát követően egyezzen bele a demokra-
tikus választások megtartásába.60 Az Egyesült Államoknak tulajdonképpen Musarraf 
személye egyfajta biztosítékot jelente� arra, hogy Pakisztán továbbra is részt vesz a 
terrorizmus ellenes küzdelemben, és segítséget nyújt az amerikaiaknak az afganisztú áni
rendezésben, még akkor is, ha sokszor nem kellő eréllyel léptek fel a törzsi területeken 
az iszlamisták kézre kerítésében.61

Az Egyesült Államok és a nyugat-európai országok számára az egyik fő külpoliti-
kai célkitűzés a nukleáris fegyvert birtokló dél-ázsiai ország felülről irányíto� politikai
átmenete, amelynek eredményeképpen a Nyugatnak is elfogadható, demokratikus le-
gitimációval rendelkező rezsim jöhetne létre. 2007 júliusában amerikai és brit kezdemé-
nyezésre a Pakisztáni Néppárt nyolc éve száműzetésben élő vezetője, Benazir Bhu�o
titkos tárgyalásokat kezde� Musarraffal. A pakisztáni politikai ellenzéki személyek kö-
zül ugyanis egyedül Bhu�o személye volt elfogadható az Egyesült Államok számára,
őt  modern felfogású politikusnak tarto�ák.

A VöVV rös mecset ostroma után néhány hé�el megrendeze� titkos találkozón Bhu�o és 
Musarraf közö� létrejö� egy hallgatólagos megállapodás a hatalommegosztás kérdésé-
ről, amelyet az amerikai diplomácia is támogato�. Ennek értelmében Musarraf lemon-
dana a hadsereg főparancsnoki pozícióról, amnesztiát adna Bhu�ónak, aki visszatér-
hetne Pakisztánba, és kampányolhatna pártja élén a 2008. januári választásokon, majd
ha az eredmények úgy alakulnak, akár miniszterelnök is lehetne. Cserében Benazir
Bhu�o megígérhe�e, hogy támogatná Musarraf 2007. októberi elnökké választását.
A megegyezés mindegyik fél számára kielégítő megoldás lehete� volna, a nyugati ha-
talmaknak a kontinuitást, Bhu�ónak a hazatérést és a miniszterelnöki poszt megszer-
zésének lehetőségét, míg az elnök-tábornok számára hatalmának meghosszabbítását
jelenthe�e volna. 

Az 1973-ban elfogado� és többször módosíto� alkotmány értelmében egyik poli-
tikus sem tölthetne be vezető pozíciót a pakisztáni belpolitikában. Musarraf az alkot-
mány értelmében nem indulhato� volna az elnökválasztáson, ugyanis az elmúlt két 
évben kormányzati tisztséget töltö� be, és nem „ve�e le” katonai egyenruhájá át. Bhu�o
pedig már két ízben volt miniszterelnök, és az alkotmány szerint harmadszor már nem
lehete� volna kormányfő.62 A ke�őjük közö� folytato� megbeszélésen valószínűleg 
kitértek az alkotmánymódosítás szükségességére, és lefektethe�ék a politikai átmenet 
menetrendjét is.

2007 augusztusában a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hozo� a volt miniszterelnök, Naváz
Saríf ügyében, amely szerint neki és testvérének, Sahbáz Sarífnak joga van hazatérni
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Pakisztánba, és a bíróság elé állni. Naváz Saríf 2007. szeptember 10-én a pakisztáni 
légitársaság járatával váratlanul Iszlámábádba érkeze� a szaúdi vezetés kifejeze� rosz-
szallása ellenére, ugyanis a pakisztáni–szaúdi megállapodás értelmében 2010-ig a volt
miniszterelnök nem léphete� volna hazájá ának területére. A pakisztáni rendőrség a bí-
róság elfogatóparancsával várta a repülőtéren a volt kormányfőt, aki végül a pakisztáni 
vezetés nyomására azonnal visszautazo� Szaúd-Arábiába. Naváz Saríf nyilvánvalóan 
a 2008 januárjában esedékes parlamenti választás előkészületei mia� érkeze� az or-
szágba, megelőzve ezzel Benazir Bhu�ót. 

2007. október 6-án a forgatókönyv szerint Pervez Musarrafot a központi és a négy 
tartományi parlament, az ellenzéki képviselők bojko�ja melle� elsöprő többséggel el-
nökké választo�a. Az esemény súlyos jogi aggályokat vete� fel, ugyanis az alkotmány 
értelmében az a politikus, aki az elmúlt két évben bármilyen kormányzati tisztséget 
betöltö�, nem indulhat az elnökválasztáson. Ráadásul az ellenzéki pártok azt is ki-
fogásolták, hogy miért nem a parlamenti választásokat tarto�ák meg előbb, hiszen a
parlamenti képviselők mandátuma 2007. november 15-én lejár.

Az ellenzéki pártok emia� beadvánnyal fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz, hogy  
mondja ki az elnökválasztás jogszerűtlenségét. A bíróságnak november 12-éig kelle�
volna dönteni az ügyről, de az előzetes várakozások szerint a Musarraffal nem szimpa-
tizáló főbíró jóváhagyta volna az ellenzék kérését, ami az elnököt nehéz helyzetbe hoz-
ta volna. Így nem meglepő, hogy az elnök kezében egyetlen eszköz maradt hatalmának 
megmentése érdekében, mégpedig a rendkívüli állapot kihirdetése, amelyet 2007. no-
vember 3-án meg is te�. Pakisztán antidemokratikus és az amerikai forgatókönyvtől 
eltérő fordulata meglepte a nemzetközi közösséget, hiszen sokan tarto�ak az ország 
destabilizálódásától, ami a legrosszabb esetben a nukleáris fegyverek illetéktelen ke-
zekbe való kerülését eredményezheti. 

A rendkívüli állapot valójában Musarrafnak a számára hátrányos bírósági döntést 
megelőző akciója, amelynek értelmében a politikai és polgári szabadságjogokat kor-
látozták az országban, és 1500 – főként ellenzéki politikust börtönbe zártak. Az elnök 
leválto�a a Legfelsőbb Bíróság valamennyi tagját, és helyükre olyan bírókat neveze� ki,
akik előzetesen hűségesküt te�ek elő�e.63

A Legfelsőbb Bíróság november folyamán két kérdésben is illetékes kötelező érvé-
nyű véleményt igyekeze� formálni: egyrészről az októberi elnökválasztás jogszerűsé-
géről, másrészről pedig a rendkívüli állapot alkotmánysértő voltáról. Pervez Musarraf 
ígéretet te� arra, hogy amint megszületik a döntés, azonnal lemond a hadsereg főpa-
rancsnoki posztjáról.64 Ahogy az várható volt, a Legfelsőbb Bíróság döntését követően 
a rendkívüli állapotot is feloldo�ák az országban.

2007. november 15-én az elnök feloszla�a a parlament alsóházát, és ügyvivő kor-
mányt neveze� ki, Muhammed Mĳán Szúmrúnak, a szenátus korábbi elnökének veze-
tésével, ennek a feladata a januári választások előkészítése. Musarraf mindezzel azt a 
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látszatot kívánta kelteni a nemzetközi közösség elő�, hogy elköteleze� a demokratikus
politikai átmenet melle�, és a rendkívüli állapot pusztán a felülről irányíto� politikai
liberalizációnak a finomhangolása volt.65

A nemzetközi közösség, különösen az Egyesült Államok és Nagy-Britannia élesen
elítélte a rendkívüli állapot bevezetését, és a segélyek leállításával, valamint a brit 
Nemzetközösségben való tagságának felfüggesztésével fenyege�ék meg Pakisztánt,
ugyanakkor elismerték Musarraf szerepét a terrorizmusellenes harcban. Valójában 
Musarraf személye egyfajta biztosíték az Egyesült Államok számára arra nézve, hogy
a pakisztáni külpolitika irányában nem lesz változás, és a dél-ázsiai állam továbbra is
a Bush-féle külpolitika támogatója marad. Ezzel is magyarázhatjuk, hogy George W.
Bush amerikai elnök Iszlámábádba küldte John Negroponte külügyminiszter-helyet-
test, hogy segítsen a pakisztáni vezetésnek a destabilizálódás elkerülésében. Musarraf 
2007. novemberi, elemzők által második katonai puccsnak neveze� lépése azért is kel-
te� aggodalmat a nyugati országokban, mert Pakisztán a Foreign Policy által közzéte�
buko� államok listájá án az igen előkelő, 12. helyet foglalt el az idei esztendőben.66

2007 novemberében a rendkívüli állapot bevezetése után megromlo� a viszony
Benazir Bhu�o és Pervez Musarraf közö�. Bhu�o felszólíto�a az elnököt a távozásra,
és kĳelente�e, hogy ilyen körülmények közö� pártja nem indul a januárban esedé-
kes választáson. Bhu�o november közepén felve�e a kapcsolatot a Szaúd-Arábiában 
tartózkodó Naváz Saríffal, s megállapodo� vele a politikai szövetség létrehozásáról,
a ke�őjük közö�i nézeteltérések félretételéről és esetlegesen a parlamenti választások
közös bojko�járól. Benazir Bhu�ót napokon keresztül házi őrizet ala� tarto�a Musarraf
azért, hogy elejét vegye az általa szerveze� politikai tömegtüntetéseknek.

A tanulmány zárásakor a pakisztáni belpolitikai válság kimenetele kérdéses, külön-
böző valószínűségű forgatókönyvek vázolhatók fel az alábbiak szerint:

1. A szakértők többsége még a rendkívüli állapot kihirdetésekor is egyetérte� ab-
ban, hogy valójában politikai színjáték folyik Pakisztánban, amelynek célja a 
Musarraffal szemben illojális politikusok eltávolítása és Bhu�o politikai rehabi-
litációjának előkészítése volt. Egyes vélemények szerint a rendkívüli állapot ideje
ala� történt események javíto�ak Benazir Bhu�o népszerűségén, aki még nagyobb 
eséllyel indulhat a 2008. januári parlamenti választáson.67

2. A másik lehetőség abból indul ki, hogy valóban megromlo� a viszony Musarraf
és Bhu�o közö�, és a jelenlegi szituációban elképzelhetetlen a hatalommegosztás.
Ha elfogadjuk ezt az álláspontot, akkor két további eset lehetséges. Az egyik, hogy
Musarraf a parlamenti választáson a saját pártját, a kevésbé népszerű Pakisztáni
Muszlim Ligát (PML-Q) fogja támogatni az ellenzék bojko�ja melle�. A másik
lehetőség, hogy Bhu�o és Saríf közösen indul a választáson, majd létrejön egy
nagykoalíció, amely esetleg távozásra kényszeríti Musarrafot. Ennek valószínű-
sége azonban csekély, mert bárki kerül a miniszterelnöki pozícióba, annak a jövő-
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ben is számolnia kell a katonaság politikai befolyásával. Musarraf, aki a hatalom 
megosztását ígérte Bhu�ónak, még mindig elfogadhatóbb az ellenzéknek, mint 
egy olyan főparancsnok, aki esetleg az iszlamista mozgalmak malmára hajtaná a 
vizet.

3. Néhány sajtótermék felvete�e annak lehetőségét is, hogy Musarrafot a katonaság 
vagy a titkosszolgálat eltávolítaná mondván, hogy az elmúlt években csökkent a
népszerűsége. Ez a forgatókönyv kevésbé reális, ugyanis Musarraf hozzá hűséges
emberekkel ve�e körül magát a hadseregben. Például a titkosszolgálat vezetője,
Nadím TáTT dzs 1999 októberében együ� utazo� azon a repülőgépen Musarraffal,
amelyet Naváz Saríf nem engede� leszállni. A Musarraf által kiszemelt új fú őpa-
rancsnok, Kĳáni tábornok pedig az elmúlt években az elnökkel szembeni merény-
letkísérletek utáni nyomozásért volt felelős. A katonai titkosszolgálat (military 
intelligence) élén álló Nadím Idzsáz pedig Musarraf feleségének, Séba Musarrafnak 
a közvetlen rokona.

4. A nyugati szakértők gyakran felvetik annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi belpo-
litikai válság az iszlamista politikai erőknek kedvez, amelyek megkaparinthat-
ják a hatalmat. Ennek csekély a valószínűsége, mert a 2002-es választásokon a
hatpárti koalíció a szavazatoknak mindössze tíz százalékát szerezte meg, habár 
Belúdzsisztánban és az Északnyugati határtartományban sikerült többséget sze-
reznie. Ebből azonban nem juthatunk arra a téves következtetésre, hogy jelentős
támogato�ságuk van országosan.

Bármelyik forgatókönyv is válik valóra, Pakisztánban a fentiekben kifejte� történel-
mi okok mia� a katonaság a közeljövőben is fontos résztvevője lesz a belpolitikai dön-
téshozatalnak és irányításnak, és nem számíthatunk gyors demokratikus átmenetre. 
Pervez Musarraf 1999-ben a gazdasági és politikai élet megreformálását ígérte, azon-
ban a kitűzö� feladatokat nem sikerült végrehajtania. Pakisztán egyes területein káosz
uralkodik, rendszeressé váltak a politikusok elleni merényletek, a fejle�ségi mutatók 
tekintetében pedig a szubszaharai afrikai országok szintjéhez hasonlítható adatok 
jellemzik. Az 1947-ben az iszlám, az urdu nyelv és az India-ellenesség hármasságára 
felépíte� nemzeti egység fenntartója jelenleg a hadsereg, amely viszont egyedül nem
képes áthidalni a pakisztáni belpolitika törésvonalait.

Jegyzetek 
 1  A pakisztáni nevek átírásánál az urdu nyelv szabályait ve�ük alapul, és azokat a magyar kiejtéshez
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Destabilization or democratic reforms? The questions of power sharing a�er
Pervez Musharraf’s military coup d’état

Power sharing between Pervez Musharraf, who desperately holds on his rule, and
Benazir Bhu�o, who spent the past few years in exile, became the single most important
issue in the domestic politics of Pakistan in the fall of 2007. Parliament elected Musharraf 
president for another five years on October 6th, 2007, but the general, who retained his
position as the commander-in-chief of the armed forces, introduced a state of emergency 
unexpectedly for the international community a few weeks later. It made it possible for
him to remove the disloyal judges from the Supreme Court.

The essay aims at identifying the fault lines of the Pakistani domestic politics and the
scenarios that have emerged with regard to power sharing. It summarizes the domestic 
political challenges since Musharraf’s coup d’état in October 1999 and also discusses 
the causes of his loss of popularity. It analyzes the impact of the terrorist a�acks on
September 11th, 2001 on the Pakistani Islamism, the war in Vaziristan and the incidents 
in Islabamad in July 2007. It points out the decade-long domestic political influence of
the military, which hinders the democratic transition of the Southeast-Asian country in
the short run.


