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A beludzs kérdés geostrAtégiAi jelentősége

A beludzs a kurd után a világ második legnagyobb ország nélküli népe. Beludzsisztán 
területe Irán, Pakisztán és Afganisztán között oszlik meg. A beludzs konfliktus 
középpontjában látszólag a nemzeti kérdés, valójában a geostratégiailag igen 

érzékeny térség mélyebb összefüggései állnak, ezért bármikor hirtelen a nemzetközi 
politika figyelmének középpontjába kerülhet. Beludzsisztán az egyetlen szekuláris régió 
az említett három ország között, ahol korábban a vallási szélsőségességnek semmiféle 
hagyománya nem volt. Ám az iszlámábádi kormányok az utóbbi két és fél évtized 
során – kezdetben az afgán helyzet ürügyén – felelőtlenül radikalizálták a térséget, 
hogy ellentételezzék a beludzs és pastun nacionalizmust. A pakisztáni titkosszolgálatok 
nem segítették a szovjetbarát kabuli rezsim baloldali és nacionalista ellenzékét, csak az 
afgán táborokban kiképzett iszlám szélsőségeseket. Kétszer is meggátolták az emigráns 
afgán nemzetgyűlés, a Lója Dzsirga összehívását, hogy megakadályozzák a mérsékelt, 
nacionalista, hagyományos törzsi elemek erőre kapását a radikális iszlamistákkal szemben, 
s e politika felhasználását belföldi céljaikra.

A térség, ahol a beludzsok élnek, sajátos folyamatok színtere: Afganisztán nem 
stabilizálódik; Irak szétesett; Iránt az Egyesült Államok szorongatja, és azért, hogy ebből 
a szorításból szabaduljon, maga is nagy játszmába kezdett; Pakisztán magától széteshet, s 
itt igen komoly dezintegrációs folyamatok tanúi vagyunk. Ha az ország elkezd széthullani, 
a dominóelv érvényesülhet, s e tekintetben az Indiához való viszonya meghatározó. A 
Pakisztán és Irán között elterülő, a Perzsa-öbölig lenyúló sivatagos területek zöme nem 
képezi a pakisztáni biztonságpolitika „stratégiai mélység” koncepciójának1 szerves részét. 
Sorsa jelenleg elsősorban Irán és az Amerikai Egyesült Államok, illetve szövetségesei 
viszonyának függvénye.

Az állam nélküli beludzsok földje ugyanakkor egy többpólusúvá váló, energiaéhes, 
igen összetetten vetélkedő világ küzdőtere is, mivel a közép-ázsiai és a Perzsa-öböl menti 
szénhidrogének tervezett szállítási útvonala mentén fekszik. Az Egyesült Államok és 
szövetségesei, valamint Irán, Pakisztán, India és Kína verseng a közép-ázsiai és az Öböl 
menti szénhidrogéneket a világpiacokra kivezető stratégiai útvonalakért. A Egyesült 
Államok a kétpólusú világ megszűntét követően, már az 1990-es években ambiciózus 
terveket szőtt a közép-ázsiai szénhidrogéneket a pakisztáni Karacsí felé kivezető 
vezetékek építésére. 2001. szeptember 11-ét követően amerikai bázisok létesültek a 
Perzsa-öböl térségében: Beludzsisztán pakisztáni területén, valamint Üzbegisztánban és 
Kirgizisztánban.

Oroszország, amely tart a területén terjedő iszlám radikalizmustól, kezdetben 
támogatta az Egyesült Államok és szövetségesei háborúját a nemzetközi terrorizmus 

1 A „stratégiai mélyég” pakisztáni biztonságpolitikai doktrínáját az afganisztáni szovjet csapatkivo-
násról rendelkező 1988-as genfi egyezményt követően, 1989-ben dolgozták ki. Ennek lényege, hogy 
a Pakisztán keleti határain – Indiával – esetleg kibontakozó konfliktus esetére nyugati határait a vele 
baráti afgán kormány révén, afgán területen kell biztosítani.
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ellen. Ám Irak amerikai megszállását, illetve saját régiójában a „színes forradalmak” 
elterjedését követően az amerikai befolyás visszaszorítására – vagy saját befolyásának 
helyreállítására – maga is játszmába kezdett. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok 
nem történelmi hatalom a térségben, és követelte az afganisztáni és iraki csapatkivonás 
időpontjának megjelölését. Kína, noha – a térségben az egyetlen amerikai szövetséges – 
Pakisztánnal jó kapcsolatokat ápol, ugyancsak nagy aggodalommal figyeli a közép-ázsiai 
és az Öböl menti amerikai jelenlétet. Míg korábban számos tekintetben Irán, Oroszország 
és India érdekei estek egybe a térségben, és Szaúd-Arábia, Pakisztán és az Egyesült 
Államok állt a másik oldalon (a háttérben Kínával), ma már az energetikai szükségletek 
mentén átrajzolódtak a frontok. 2006 tavaszán a közép-ázsiai szénhidrogéneknek az 
energiahiánnyal küszködő Dél-Ázsiába irányítására Washington meghirdette a Nagy 
Közép-Kelet stratégiáját.2 Ez közelebb hozta Újdelhit Washingtonhoz.

Ám azáltal, hogy Oroszország 2028-ig felvásárolja a türkmén földgáz 85%-át és a 
maradékot Észak-Irán felé vezetik,3 az ambiciózus Türkmenisztán–Pakisztán–India 
vezeték tervei ma már csak álomnak tűnnek. Ugyanez a helyzet Kazahsztánnal, amely 
kőolajának és földgázának zömét Oroszországon át exportálja. 2007 tavaszán az orosz, a 
kazah és a türkmén elnök megállapodott a hagyományos vezetékeken, Oroszországon át 
európai irányba történő földgázszállításokról. Iszlám Karimov üzbég elnök, aki korábban 
felmondta az amerikaiakkal a Karsi-Khánábád bázis használatáról kötött szerződést, és a 
NATO erői közül csak Németországnak engedi meg a termezi bázis használatát, szintén 
csatlakozott ehhez.

Ezért a Perzsa-öböl menti szénhidrogénekért folytatott küzdelem, Irak és Irán sor-
sának alakulása létkérdés a friss energiaétvágyú dél-ázsiai régiónak. A „nagy játszma” 
színtere délebbre tolódik. Emiatt a Pakisztán és Irán között fekvő beludzs területek és 
Öböl menti kikötőik geostratégiai jelentősége felértékelődik. Ez Beludzsisztán mellett 
India, Irán és az Egyesült Államok számára különösen fontos. India és Irán természetes 
okokból, Amerika pedig azért, hogy az iszlám radikalizmussal kokettáló, ingatag szövet-
ségesére nyomást gyakoroljon, és az iszlám radikálisok térségbeli pozícióit – s ezáltal az 
iráni érdekeket is – gyengítse, a beludzs kártyát felhasználhatja, hogy nyomást gyakorol-
jon Pakisztánra, s újabban Iránra is. Ezáltal Afganisztán ismét jelentősebb szerepet tölt be.

Az iráni iszlám rezsim fennállásának közel harminc esztendeje alatt először 2006-
ban hallatta hangját a beludzs nemzeti mozgalom. Úgy tűnt, hogy az iráni nemzetállam 
összekovácsolódik, ami azzal járt, hogy legitimitást nyert az iszlám rezsim az Irakkal vívott 
háború, majd az Amerika-ellenes érzelmek hullámain, és megerősödtek a konzervatívok 
pozíciói. Ez nem magyarázható leegyszerűsítve azzal, hogy a Nyugat-ellenes eszmék és 
az autarkiára törekvés a koherens nemzetállami identitást erősítették a kisnemzetiesedés 
rovására, s ehhez járult az „umma” (muszlim közösség) nemzeti, nemzetiségi különbségeket 
tagadó szupranacionalitása, amely a külföldi fenyegetettség érzésével együtt növelte az 
össznemzeti kohéziót. Túlzottan egyszerű magyarázat az, miszerint a beludzsisztáni harci 

2 Ennek alapját Frederick S. Starr, ismert amerikai kutató tanulmánya adta: A Partnership for Central Asia. 
Foreign Affairs, July–August 2005. 164. o., illetve www.foreignaffairs.org/20050701faessay84412/s-
frederick-starr/a-partnership-for-central-asia.html. A tanulmány elsősorban az öt volt közép-ázsiai 
szovjet köztársaság és Afganisztán geostratégiai helyzetét kívánta összekapcsolni.

3 Anísz 1385. Dzauza 27. (2006. június 19.)
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cselekmények az amerikai–iráni viszony válságosra fordulásával, amerikai és pakisztáni 
segédlettel, hirtelen jelentek meg Irán határain – vagy korábban India és Irán intenciójára 
pakisztáni területen. A Dzsundullah nevű iráni beludzs szervezet valószínűleg nem az 
ISI (Inter Services of Intelligence), a pakisztáni titkosszolgálatok teremtménye, a beludzs 
kártya nem Iszlámábád kezében van, és a veterán marxista beludzs szerdárok teheráni 
támogatása sem valószínű.

Valójában arról van szó, hogy a szísztáni régió gazdasági, szociális és politikai 
fejlődési folyamatai napjainkra tették lehetővé a beludzs nemzeti érdekek artikulációját. 
Ehhez külső katalizátorként elsősorban a következők járultak:

- a politizált iszlám globalizációja,
- az Al-Káida és az iráni héják kézfogása,
- az iráni forradalmi gárdisták beludzsisztáni ténykedése,
- a „Qudsz serege” nevű iráni titkosszolgálati alakulatok felkészülése a helyi táborokban 

az iraki és afganisztáni akcióikhoz,
- az Irakból Afganisztánba tartó Al-Káida harcosok,
- a szísztáni területen a nemzetközi drog szindikátusok valamint az afgán felkelők 

megjelenése által kiváltott ellenreakciók.
A kisnemzeti folyamatokat elősegítette a régió politikai komplexitása és a lukratív 

jövedelmek hirtelen a térségbe áramlása. A rezsimellenes Mudzsáhedín-e Khalq szervezet 
térségbeli jelenlétének hatására az iráni beludzsokban megérlelődtek azok az igények, hogy 
végre ne csupán szenvedő alanyai legyenek a helyi és a nagypolitika érdekellentéteinek, 
de kíséreljék meg ezt Szísztán-Beludzsisztánban ki is használni.

A Közel-Kelet térképe megváltozott Irak 2003-as megszállását követően, amióta az 
ottani elnyomott kisebbségek, a síiták és kurdok korábban nem tapasztalt lehetőségek-
hez jutottak. Az Irak föderalizációjáról folyó viták Iránban is hasonló igényeket vetnek 
fel. Az iráni beludzsok, kurdok, arabok, azeriek és türkmének etnikai, nyelvi, kulturális 
szálakkal kötődnek a Pakisztánban, Afganisztánban, Irakban, Törökországban, Azerbaj-
dzsánban és Türkmenisztánban élő testvéreikhez. Az őket képviselő Iráni Nemzetiségek 
Kongresszusa – a külföldön élő iráni ellenzéki csoportok szövetsége – Irán etnikai alapon 
szerveződő föderatív állammá alakítását követelő manifesztumot jelentetett meg 2005 
februárjában.4 Ebből is látható, hogy erősödik és terjed az iszlámizmus ellenpólusa, a 
nacionalizmus.

Mivel az iraki és afganisztáni katonai jelenléten kívül biztonsági egyezmények, 
támaszpontok és repülőgép-anyahajók telepítése révén az Egyesült Államok figyelemre 
méltó jelenlétet épített ki a Perzsa-öböl térségének arab országaiban, Iránt az Amerika-
barát Azerbajdzsán, a NATO-szövetséges Pakisztán és a NATO-tag Törökország veszi 
körbe.

Ez a stratégia Teheránt fenyegetettségi érzéssel tölti el, és meggyőződése, hogy 
Washington és szövetségesei szeparatista felkelő csoportok támogatásával destabilizációs 
célokra aknázzák ki Irán nemzetiségi és felekezeti sokszínűségét. Attól tartanak, hogy az 

4 Az Iráni Nemzetiségek Manifesztuma a Föderális Iránért. 2005. február 9. Aláírói: Beludzsisztáni 
Egyesített Front, Beludzsisztáni Néppárt, Azerbajdzsáni Föderális Demokratikus Mozgalom, Iráni 
Kurdisztáni Demokrata Párt, Kurdisztán Forradalmi Bizottsága (Komala), Ahváz Demokratikus 
Szolidaritási Pártja, A Türkmén Nép Jogai Védelmének Szervezete.
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országban kirobbanó etnikai és felekezeti zavargások ürügyet szolgáltatnak fedett vagy 
nyílt amerikai beavatkozásra. Az iráni vezetés valóban országszerte beludzs, arab és kurd 
lázadó csoportok erőszakos cselekményeivel, valamint az azeriek, türkmének növekvő 
elégedetlenségével szembesül, amelyeket állítása szerint amerikai és más külföldi 
szolgálatok szítanak. Ilyen háttérrel van is oka feltételezni, hogy amerikai stratégák 
támogatják a fegyveres iráni felkelő csoportokat annak ellensúlyozására, hogy Teherán 
segítséget nyújt az iraki, és újabban az afganisztáni felkelőknek.

Nem kétséges, hogy az Egyesült Államok tényleg ellenzéki politikai csoportokat 
támogat, hogy véget vessen a teokratikus uralomnak. A Mudzsáhedín-e Khalq, amelyet 
korábban Szaddám támogatott és a State Departmentnek a terrorszervezeteket tartalmazó 
listáján szerepelt, baloldali és iszlamista szárnnyal is rendelkezik. Iraki kiképzőtáborait, 
mint az iráni határ menti Asraf tábort is, az ország amerikai megszállását követően 
lefegyverezték. Ám Teherán szerint ma már nemcsak Irakban – ismét –, de Pakisztáni 
Beludzsisztánban is folyik a kiképzésük, amerikai tanácsadókkal. Egy amerikai támadás 
esetén a szervezet szárazföldi helyettesítő erőként mobilizálható. A népi mudzsáhidok is 
az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsának tagjai. A tanács a rezsimellenes szervezeteket 
egyesíti Iránon belül és a diaszpóra körében. Tagjai olyan etnikai és felekezeti kisebbségek 
is, amelyek véget szeretnének vetni a síita iszlámista rezsimnek. Ám a Mudzsáhedín-e-
Khalq ma se nem etnikai, se nem felekezeti mozgalom.

Irán kurdok lakta térségeiben egyre gyakoribbak az összecsapások a törökországi 
Kurd Munkáspárttal kapcsolatban álló Kurdisztáni Szabad Élet Pártja egységei és 
az iráni biztonsági erők, valamint 2003-tól a Beludzs Népi Ellenállási Mozgalom 
(Dzsundullah) harcosai és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda alakulatai között. A Beludzs 
Népi Ellenállási Mozgalom és a Beludzsisztáni Néppárt a pakisztáni beludzsokkal együtt 
Nagy-Beludzsisztánért száll síkra.

Ahváz térsége a Perzsa-öböl mentén évek óta kormánycélpontok elleni támadások 
színtere. Teherán az amerikai és brit szolgálatok mellett a Hizb-An-Nahda Al-Ahvázit, az 
Ahvázi Újjászületés Pártját5 vádolja e merényletekért. Az iráni biztonsági erők jelenleg 
a nacionalista és terrorista csoportokkal szemben országszerte alacsony intenzitású 
hadműveletekbe bonyolódtak.

Washington azt latolgatja, milyenek a kilátásai egy Jugoszláviához hasonló iráni 
szövetségi állam létrejöttének az iráni kurdok, beludzsok, khúzisztáni arabok, azeriek 
és türkmének részvételével. Mindegyik nagyobb nemzetiség átnyúlik a határokon, s 
ennek az iráni rezsim hosszú távú stabilitására, kül- és belpolitikai döntéseire gyakorolt 
lehetséges hatása igen mély. Kérdés azonban, hogy az iráni társadalomban milyen mélyek 
és milyen természetűek az etnikai feszültségek, továbbá hogy Iránban is működnek-e 
hasonló erővonalak, amilyenek Irak fragmentációjához vagy a Szovjetunió felbomlásához 
vezettek, és milyenek ezeknek az esetleges regionális és tágabb nemzetközi politikai 
hatásai. Ez könnyen kétélű fegyvernek bizonyulhat, hiszen kiszélesítheti az instabilitás 
Iraktól Pakisztánig terjedő ívét.

5 Ahvázi nacionalisták képviseltetik magukat még az Ahvázi Demokratikus Szolidaritási Párt, az 
Ahvázi Forradalmi Tanács, az Ahvázi Tanulmányok Központja és a Brit–Ahvázi Baráti Társaság 
soraiban. massoume Price: Iran’s Diverse Peoples: A Reference Sourcebook. Santa Barbara, 2005, 
ABC-CLIO, 27. o.
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2006 májusában az Azerbajdzsáni Föderális Demokratikus Mozgalom vezetésével 
Tabríz mellett több iráni azerbajdzsáni városban is zavargásokba torkolló tüntetések 
bontakoztak ki azt követően, hogy egy iráni lapban megjelent karikatúra csótányokként 
ábrázolta az azerbajdzsániakat. Teherán elítélte a lapot, ám az Egyesült Államok által 
támogatott pántürk nacionalistákat vádolta a zavargások szításáért, mivel a Türkmensahr 
Felszabadítási Szervezet vezetésével azok az iráni türkménekre is átterjedtek. Teherán 
a kurd Anszár Ul-Iszlám szervezet támogatásával és a Bakuhoz fűződő kapcsolatok 
javításával reagált, noha korábban Karabagh ügyében az örmény–azeri konfliktusban 
az örményeket támogatta. Beludzsisztánban azonban nem találta meg helyettesítő erőit. 
Szísztán-Beludzsisztán tartomány Irán nemzetbiztonsága szempontjából létfontosságú, 
mivel határos a szunnita Pakisztánnal és a megszállt Afganisztánnal. A szunnita beludzs 
ellenállás igen értékes a Nyugat számára a teheráni héják pozícióinak gyengítésében. 
A washingtoni politika cikcakkjai az iszlám világban számos nacionalista szervezetet 
akarva-akaratlan az iszlám szélsőségesség felé sodortak. Az iráni beludzsok esetén 
viszont azzal, hogy 2001 óta kapcsolatban áll a szísztáni beludzs nacionalistákkal, egy 
korábban az al-Káidával is kacérkodó, radikális szunnita iráni beludzs szervezetet irányít 
a világi nacionalizmus útjára.

Teherán sem Afganisztánban, sem Pakisztánban nem hisz mint egységes országban 
és egységes nemzetben. Zavarja, hogy Iszlámábád nem tud ellenállni olyan nyugati be-
folyásoknak, amelyek ellenségesek Teheránnal szemben. Az iráni vezetés maga akarja 
ellenőrizni a türkmenisztáni gáz Indiába történő exportját biztosító tengeri útvonalakat. 
Gvadar vetélytársa gyanánt indiai segítséggel kiépítette saját nagy mélytengeri kikötőjét, 
Csahbahart a Perzsa-öbölben, amelyet átneveztek Bandar Bahastinak. A kormányzatnak 
nincs befolyása a szekularizált beludzs felkelőkre, akik saját érzékeny geostratégiai terü-
letén is nagy veszélyt jelentenek számára. Ha a beludzs felkelés teremtette káosz átterjed 
országára, megakadályozhatja, hogy területén épüljenek meg a gázvezetékek. Inkább azt 
szeretné, hogy a szomszédos Afganisztánban állandósuljon a zűrzavar, és a gázvezeték 
ne afgán földön vezessen keresztül. Ám ez a turbulens helyzet is „diszkrét káosz” legyen, 
ahol nem érhető tetten ténykedése, s ami nem veszélyezteti történelmi felfogását, mi-
szerint a nyugat-afganisztáni régió a hagyományos érdekövezete. Ezért alapvetően nem 
érdeke, hogy nyugtalanság legyen a beludzsisztáni térségben, amelyet később az Egyesült 
Államok – amely mind Kínát, mind Indiát vetélytársnak tekinti a Közép-Kelet és Közép-
Ázsia szénhidrogénforrásai birtoklásáért folytatott küzdelemben – és nyugati szövetsége-
sei is kihasználhatnak ellene, különösen most nem, hogy a regionális vetélkedés színtere 
délebbre tolódik.

Mióta a kínaiak a burmai Coco-szigeten lehallgató állomást üzemeltetnek, hogy 
figyelemmel kísérjék az indiai haditengerészet tevékenységét és Orissában végrehajtott 
rakétakísérleteit, Peking növekvő térségbeli szerepét Újdelhi stratégiai fenyegetésként éli 
meg. A kínai tengerészet is szeretné igénybe venni a Perzsa-öbölhöz vezető létfontosságú 
tengeri útvonalakat, amelyeket az indiai haditengerészet ellenőriz.

Indiát érzékenyen érinti, hogy Nyijazov akkori türkmén elnök 2006. április elején 
Kínával gázszállítási megállapodást írt alá, 2007-ben pedig három elnök – Putyin, 
Berdimuhamedov és a kazah Nazarbajev – elkötelezte magát a hagyományos orosz 
vezetékeken történő európai irányú szállítás mellett. India, Afganisztán és az Egyesült 
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Államok közös érdeke, hogy a beludzsisztáni felkelők támogatásával az iszlámábádi 
vezetést az iszlám szélsőségesek visszaszorítására késztessék. Bush elnök 2006. márciusi 
afganisztáni, indiai és pakisztáni látogatása során értésre adta, hogy másként ítéli 
meg Újdelhi atomprogramját, mint Iszlámábádét. Hamarosan éles afgán–pakisztáni 
szóváltásokra került sor, amelyeket nem enyhített sem Bush elnök washingtoni közös 
ebédje a civakodó elnökökkel 2006 szeptemberében, sem pedig 2007. április végén az 
ankarai békítő kísérlet. A hidegháborús időkben a beludzs kártyához hasonlóan a másik 
fél, vagyis a Szovjetunió és szövetségesei adu ászának tartott modern szekularizált pastun 
nacionalizmus kártyáját is kivették az eldugott, pókhálós pakliból, a sifonérek mélyéből.

Újdelhi szeretné a pakisztáni vezetést tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, de nem akarja, 
hogy Pakisztánban eluralkodjon a káosz és szétessen, hiszen ez veszélyezteti tárgyalási 
pozícióit, és a térségben csak az iszlám radikalizmusnak kedvez. Ugyanakkor örömmel 
látja, ha a pakisztáni hadsereg ahelyett, hogy az indiai katonákkal nézne farkasszemet 
Kasmírban, le van kötve Beludzsisztánban.

Pakisztáni Beludzsisztán – kisebb-nagyobb megszakításokkal – fél évszázada 
időnként fegyveres összetűzésekbe torkolló, állandó válság színtere, ahol szekularizált 
baloldali nacionalista pártok törzsi harcosai űzik ki területükről a menekülttáborokban 
és a nagyvárosokban gyülekező terroristákat, iszlám radikálisokat, ezzel a nemzetközi 
terrorizmus elleni küzdelem új modelljét és lehetséges megoldását szolgáltatva, s egyben 
egy esetleges Irán elleni fedett akció potenciális hadszínterét biztosítva.

Harminc esztendővel a legutóbbi, az 1973–77 között csaknem öt évig tartó véres 
konfliktus után 2004 nyarától Beludzsisztánban ismét fegyveres felkelés bontakozott 
ki. A térség a nemzetközi kábítószer- és fegyvercsempészet fő csapása, a nemzetközi 
terrorizmus melegágya. Beludzsisztán északi határainál, Afganisztán déli részén a 
felkelés, az újjászerveződő tálibok és a visszatérő Al-Káida veszélyeztetik a politikai 
megoldást. Az iszlám szélsőségesek legjobb helyi ismerői és legádázabb ellenségei fogtak 
fegyvert. Vezetőik Afganisztánban találtak menedéket, a beludzs nemzeti mozgalom 
történelme során nem először, tovább bonyolítva a felhőtlennek nem mondható afgán–
pakisztáni viszonyt. A beludzsok földje átível Iránba, eddig is terepet szolgáltatva az 
iráni iszlám rezsim ellenfeleinek, mindenekelőtt a Mudzsáhedín-e Khalq gerilláinak, és 
hadszínteret nyújtva Irán elleni esetleges fedett vagy nyílt akcióknak. A pakisztáni–iráni, 
afgán–pakisztáni, illetve az iráni–szaúdi, ma már az iráni–nyugati szembenállás az 
etnikai ellentétek mellett vallási zavargások köntösében is manifesztálódhat a térségben. 
Iránban a beludzs felkelők az iszlám gárdistákkal csapnak össze a fegyverek, terroristák 
és kábítószer útvonalain.

Csaknem hat évtizeddel a függetlenség elnyerése után Pakisztán négy tartományát még 
mindig mély etnikai megosztottság tagolja, amit a központi kormányzat nem képes sem 
kezelni, sem felszámolni. A katonai elit – Ajub Khántól Pervez Musarrafig – nem ismerte 
el a nemzeti-nemzetiségi identitásokat, mindig egyesített Pakisztánban gondolkodott. 
Muhammad Zia Ul-Haq, a korábbi katonai diktátor el akarta törölni a négy tartomány, 
valamint a hét pastun és négy beludzs törzsi ügynökség határait, helyettük ötvenhárom 
kisebb, etnikailag vegyes közigazgatási egységet szándékozott létrehozni.6 Az ország 

6 Paul titus (szerk.): Marginality and Modernity. Ethnicity and Change in Post-Colonial Balochistan. 
Karachi, 1996, Oxford University Press, 76. o.
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egységének biztosítására a katonai vezetők mindig előnyben részesítették a militáris 
megoldást a politikaival szemben. Ám ez a magatartás csak a szeparatista tendenciákat 
erősítette. A pakisztáni hadsereg az iszlám manipulálása révén fitogtatja erőit, hogy 
meggyengítse a szekularizált, modern beludzs nacionalizmust és annak politikai pártjait, 
az ország politikai intézményeit.7 Ezáltal eltereli a figyelmet a beludzs probléma valós 
természetéről, s hamisan állítja be a külvilág előtt.

Irán, amely milliós beludzs népességgel rendelkezik, figyelemmel kíséri az 
eseményeket. Teherán is tart a beludzs nacionalizmus fellángolásától és a nyomában 
fellépő esetleges amerikai akcióktól, amelyeket szükség esetén Iszlámábád is támogathat 
saját területén. Ugyancsak aggodalommal tölti el Pakisztán mint vetélytárs megjelenése 
a közép-ázsiai régióban.

BeludzsiszTán és lakói

Beludzsisztánon, a beludzsok területén három ország, Pakisztán, Irán és Afganisztán 
osztozik. Óriási stratégiai fontossággal bír. Közép-Ázsiát és az eurázsiai térséget 
köti össze a Perzsa-öböllel, valamint a Közel- és Közép-Keletet az indiai 

szubkontinenssel. Területe nyugaton az iráni Khorászán tartományban, Masadtól délre 
kezdődik, és a Perzsa-öbölig nyúlik.

Földje kopár ősmasszívum, félsivatag, sivatag vagy mocsárvidék. Ám területe 
energiaforrásokban és ásványi kincsekben gazdag: földgáz, kőolaj, vasérc, arany, 
réz, márvány és króm található itt, jórészt kiaknázatlanul. Az Indiai-óceán mentén 
fekvő jégmentes kikötők tovább növelik a beludzs területek vonzerejét, hiszen innen 
ellenőrizhető a Hormuzi-szorost a Távol-Kelettel összekötő, érzékeny olajút és stratégiai 
utánpótlási útvonal.

Területe gyéren lakott. Az Irán területének egynegyedét alkotó Szísztán-
Beludzsisztán tartományban az ország lakosságának 2%-a él. Ennek 86%-át jelentik az 
összefüggő tömbben itt élő beludzsok. Más forrás számukat 1–4 millió között adja meg, 
leginkább 3,5 milliót feltételezve, ami a 70 milliós lakosság 5%-a.8

Pakisztánban is hasonlóak az arányok. A hatalmas, Magyarországnál hétszer 
nagyobb pakisztáni beludzs tartomány az ország területének 43%-át teszi ki, de 
lakossága az ország népességének mindössze 4–6%-át alkotja. 1998-ban, a legutóbbi 
cenzus idején lakóinak száma 6.511.000 volt. Ma ezt egyes források hét-, mások 
nyolcmillióra teszik.9 54,7%-uk beludzs, 29,0%-uk pastun.10 Más források szerint 

7 tariq ali: Can Pakistan Survive? The Death of a State. Suffolk, 1983, Penguin, 117. o.
8 Price: Iran’s…, i. m. 7. o.
9 kAmilA hAyAt: Pakistan: Roots of the Balochistan Conflict Run Deep. Karachi, 2006, IRIN – UN 

Office of the Coordination of Humanitarian Affairs, 18. o.
10 1998-as adat. Pakistan. The Forgotten Conflict in Balochistan. International Crisis Group Asia Briefing, 

(22 October 2007). no. 69. 6. o. A pastunok saját arányukat 40–50% közé becsülik. A beludzsok ezt 
tagadják, ők azt állítják, hogy ez a szám magában foglalja a térségben élő afgán menekülteket is, akik 
hamis okmányokat szereztek.
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csaknem 40%-uk pastun.11 Ők Quetta, Ziarat, Pisin, Kila Abdullah, Kila Szaífullah, Szibí 
és Loralaí körzetében élnek. A beludzsok ezt nem tekintik hátránynak, ugyanis a pastunok 
a pastun törzsi ügynökségekkel, az Északnyugati Határtartománnyal és az Afganisztánnal 
szomszédos területeken találhatók. Ezeket a területeket, amelyeket csak 1971-ben csatoltak 
Beludzsisztánhoz, a beludzsok nem is tekintik saját földjüknek.12 Az afgán határ mentén 
nincsenek harcok. Ugyanakkor több beludzs él Pakisztánban a beludzs tartományon és a 
törzsi ügynökségeken kívül.13 A beludzsok legnagyobb számban pakisztáni Beludzsisztán 
keleti részén élnek. Sokan vannak Pandzsábban, Szindhben és az Északnyugati 
Határtartományban is. Karacsíban jelentős kolónia él. Ezek az arányok nemcsak a beludzsok 
laza településszerkezetét tükrözik, hanem nagyarányú elvándorlásukat is.14

Az 1878-ban megkötött Goldsmid-egyezménynek köszönhetően Afganisztán 
déli peremén is élnek beludzsok. A félbemaradt 1979-es afganisztáni népszámlálás 
hetvenezerre tette őket.15 Afganisztánban az a legelterjedtebb megállapítás, miszerint 
a 28–30 milliós ország lakosságának 1%-át alkotják. Az afganisztáni beludzsok 
lélekszámának becslésénél a nagy eltérés oka nem háborús vagy politikai migráció. 
Nagyállattartó, kiterjedt akciórádiuszban mozgó nomádok, akiknek szezonális migrációja 
az országhatárok peremén zajlik.16

Beludzsok Afganisztán délnyugati részén, Nímróz tartomány mind a négy járásában 
élnek. Szinte teljes mértékben ki tudnak vonulni az országból, illetve nagy tömegeket 
oda behozni. 1979–80-ban számos törzsük elhagyta Afganisztánt. A nímrózi ellenállási 
front az afgán Dzsamí’át-i Iszlámí és a maoisták közös irányítása alatt állt.17 1987–88-ban 
a kandahári szőnyegbombázások elől is tömegesen vonultak ki az országból. 1995–96-
ban nagy számban szivárogtak vissza a tálibok által ellenőrzött körzetekbe, különösen a 
kandahári tartomány déli részébe.18 Egyes törzsi kötelékeik Afganisztán északabbra eső 
területein kezdtek legeltetni, felhúzódva Farah térségéből a heráti tartományba.

11 Abdul rAsíd vAzírí: Qabáíl av hagaví táríkhí pasz manzar. [A (pastun) törzsek történeti áttekintése.] 
Regional Studies/Szímaíz Mutálíát, (2005) no. 3. 58–81. o. (Pastu nyelven.)

12 Balochis of Pakistan. On the Margins of History. London, 2006, Foreign Policy Centre, 75. o.
13 Milliós beludzs közösség lakik Karacsíban. Pandzsábban, főleg Dera Ghazi Khán térségében 

Kaiszarání, Natkání, Buzdár, Lund, Khaszo, Legharí, Mazarí és Darsekh törzsbeli, a szintén 
pandzsábi Muzaffarabadban Dastí, Gurmání, Dzsalálí, Khár és Gopard törzsekhez tartozó, 
Muzaffarabaád városában pedig Leghárí beludzsok élnek. A Kalpár törzset Akbar Bugtí kiűzte 
Dera Bugtí térségéből, ők Multánban telepedtek le. Szindh tartományban Karacsí milliós 
beludzs kolóniáján kívül Talpar, Khaszo, Leghárí, Csandio és Dzsalálí törzs él. Az Északnyugati 
Határtartományban Dera Iszmáíil Khán térségében pedig Hacs beludzsok. samuel Barrett 
miles: The Countries and Tribes of the Persian Gulf. London, 1919, Garnet Publishing Ltd., 81. 
o. A tengerparti egykori fejedelemségek beludzs lakossága már nem él törzsi kötelékekben, és 
együtt élnek nem beludzsokkal, főleg a Siráni etnikum képviselőivel. katona magda: A Nagy 
Játszma beludzs kártyája. Új Honvédségi Szemle, 2006. 11. sz. 34. o.

14 m.g. Pikulin: Beludzsü. Moszkva, 1958, Nauka, 29. o.
15 D’Afghánisztán Kálanai. [Afganisztán Évkönyv.] Kabul, 1359 (1980), Vazaat-e Ittelaat-e Kultur. 12. o.
16 titus: Marginality…, i. m. 79. o.
17 szajjíd mohammad Báqir meszBáhzáde: Ágház va fardzsám-e dzsombeshá-je szijászí dar 

Afghánisztán. (A politikai mozgalmak kezdete es kibontakozasa afganisztanban). Kabul, 1384 (2005), 
Sah Mohammad Raísz, 276. o.

18 Fazal ur-rahím marwat: Pakistan’s Strategic Role in the Afghan Crisis. Journal of Pakistan Study 
Centre, University of Peshawar, 1993. no. 27–28. 12–23. o.
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Más források szerint az 1950-es években Afganisztánban kétszázezer, Indiában 
ötvenezer, Türkmenisztánban húszezer, Ománban tízezer beludzs lakott.19 Iránban akkor 
1.420.000 volt a lélekszámuk, ma 2–3 millió közöttire becsülik számukat.20

A térség dravida őslakói, a brahui népcsoport Pakisztánban Szaraván és Dzsalaván 
körzeteiben, Quettától északra és délre, Lasz Bela határáig, Kalat térségében21 valamint 
az afganisztáni Csahánszúr járásban találhatók. Számukat 1983-ban Iránban tízezerre, 
Pakisztánban 1981-ben másfél millióra becsülték.22

PakiszTáni BeludzsiszTán

Beludzsisztán tartomány és az északon hozzá csatlakozó, központilag irányított 
négy beludzs törzsi ügynökség, Bugtí, Marrí, Dzsalaván és Bolan határain belül 
megtalálható a régióra jellemző összes ellentmondás, beleértve az Egyesült 

Államok és szövetségesei, valamint a tálibok konfliktusát is. A pakisztáni hadsereg 
2004-től megindított sorozatos beludzsisztáni hadműveleteinek az a célja, hogy eltereljék 
a figyelmet a beludzs autonómia-követelésekről, valamint arról a tényről, hogy a 
beludzsisztáni helyzet orvoslására 2005 tavaszán alakult Musáhid Husszein- és Csaudri 
Sudzsaát-bizottságnak nem sikerült eredményt elérnie.23

A szövetséges erők az afganisztáni hadműveletek zömét a beludzsisztáni Paszní és 
Dalbandín bázisokról hajtják végre. A tartomány északi részén, Qila Szaifullah térségében 
újabb amerikai bázis létesül. A Szamunglí-bázis szintén Beludzsisztán területén található. 
A tálibok, akiket Iszlámábád és most már Teherán is támogat, szintén Beludzsisztánban 
szerveződnek újjá. Ha Afganisztánban a nyugati erőkre nehezedő nyomás kibírhatatlanná 
válik, Washington és szövetségesei Teheránra és Iszlámábádra nyomást gyakorolandó 
felhasználhatják a beludzs nacionalistákat, akik kérlelhetetlenül és ádázul ellenzik az 
iszlám fundamentalisták és szélsőségesek befolyásának erősödését.

Noha ez Pakisztán leggyérebben lakott tartománya, gazdasági és stratégiai 
jelentősége óriási. A föld mélye az ország ásványi kincseinek és energiahordozóinak 
jelentős hányadát tartalmazza, többek között gázkészleteinek mintegy 36%-át. Pakisztán 
energiaszükségletének 49%-át a földgáz adja. A beludzs tartomány területén 19 trillió 
köbméter gáz és mintegy 6 trillió hordónyi kőolaj található. Nagy mennyiségben rejt 

19 m. g. Pikulin: Bragui. Moszkva, 1967, Nauka, 28. o.
20 Mardomhá-je Dzsahán dar Arqám. [A világ népei számokban.] Tehran, 1385 (2006), Sahab, 519. o.
21 a. rooman: The Brahuis of Quetta-Qalat Region. Islamabad, 1960, Pakistan Historical Society – 

National Institute of Pakistan Studies – Quaid-i-Azam University, 67. o.
22 Mardomhá-je Dzsahán dar Arqám. [A világ népei számokban.] Tehran, 1375 (1996), Sahab, 72–74. o.
23 D’Balúcsisztán Sakhara. Haqíqát Mundúnkaí Hajat. Pákisztán Inszání Haqqúnú Komiszjún Le 

December 2005 ne ter January 2004 póri. [A Beludzsisztán-konfliktus. A Pakisztáni Emberi Jogi 
Bizottság jelentése a 2004 januárjától 2005 decemberéig tartott tényfeltáró misszióról.] Lahore, 2005, 
Human Rights Commission of Pakistan, 114. o. (Pastu nyeven.) és Conflict of Balochistan. A 
Report of the Fact-Finding Missions. December 2005–January 2006. Lahore, 2006, Human Rights 
Commission of Pakistan, 111. o.
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földje kőszenet, aranyat, rezet, ezüstöt, platinát, timföldet, urániumot. Területe annak a 
vezetéknek a potenciális tranzitövezete, amely a türkmenisztáni és az iráni földgázt Indiába 
szállítaná. De Beludzsisztán saját földgáztermelésének mindössze 17%-át fogyasztja. 
Noha Pakisztán energiaszükségletének mintegy 40%-át Beludzsisztán szolgáltatja, 
a gázból származó bevételeknek mindössze 12,4%-ában részesül. Ezt a kormányzat a 
beludzsisztáni szubvencionált gázárakkal magyarázza. Az energiaforrások kiaknázására 
vonatkozó koncessziók kiadása szövetségi hatáskör. A Szuí-gázmezők fő kitermelője, a 
Pakistan Petroleum Ltd. részvényeinek 78%-át az állam birtokolja. A gázkészletet 2012-ig 
a központi kormányzat ki akarja aknázni. Mindezek ellenére a háztartásoknak mindössze 
46,6%-a, vidéken pedig csak 20%-a rendelkezik árammal. Beludzsisztán lakosságának 
háromnegyede a mezőgazdaságból él, de területét a víztározó rendszerek hiánya sivatagos 
vidékké tette. A lakosság mintegy fele szegénységi szint alatt élő. Arányuk kétszer 
magasabb, mint Pandzsábban. A városi munkanélküliség 12,5%, míg az országos 9,7%. 
Az írástudók aránya 26,6% (a nők között mindössze 15%), elemi iskolába a gyermekek 
49%-a, a lányoknak csupán 21%-a iratkozik be. A háztartásoknak csak 7%-a csatornázott, 
20%-a rendelkezik vízzel.24 A beludzsok a nyersanyagforrások egyenlő, most már inkább 
területarányos elosztását követelik. Beludzsisztán természeti gazdagsága ellenére az 
egyetlen pakisztáni tartomány, amelynek költségvetését kölcsönökből fedezik.

Pakisztán három haditengerészeti bázisa közül kettő, Gvadar és Ormara a Hormuzi-
szoroshoz és a Perzsa-öböl bejáratához közel fekvő beludzs tengerparton található. 
Gvadart 1958-ban adta vissza az ománi szultán Pakisztánnak. Akkor még nyomorúságos 
halászfalu volt, némi gyöngyhalászattal és vízi csempészettel.25 Ez a kikötő 725 kilométerre 
van a túlságosan keletre fekvő, stratégiailag sérülékeny Karacsítól, melynek alternatívája 
gyanánt tervezték meg. Ez utóbbi 1948-ban már egyszer elszenvedte az indiai hadsereg 
blokádját, és 1995-ben a kargili incidens nyomán ugyanez a veszély leselkedett rá. A 
gvadari kikötőfejlesztés a pakisztáni kikötői kapacitások széttelepítésére törekvő politika 
integráns része. Az Ormara bázis 2000-ben kezdett működni.

Óriási stratégiai jelentősége ellenére a pakisztáni kormányzat nem integrálta kellően 
ezt a tartományt. Paradox módon éppen fejlesztési beruházások váltották ki ebben az igen 
elmaradott régióban a legújabb válságot. 1999 óta elkészült a Kalabagh-gát,26 a Kacsní-
csatorna, a Míráni-gát, a gvadari kikötő-építkezés első szakasza, a Gvadart Karacsíval 
összekötő makráni partmenti országút, a szaindaki rézbánya valamint a quettai vízművek. 
A nagy projektek mind szövetségi hatáskörbe tartoznak, a döntésből a tartomány hatóságait 
és lakosságát teljes mértékben kizárták. Noha a Musarraf-kormány és a hadsereg a 
modernizáció és a pakisztáni nemzetépítés letéteményesének vallja magát a „törzsi 
szeparatizmussal” szemben, mégis e fejlesztések és a pakisztáni hadsereg nyomában a 
legretrográdabb erők, az iszlám fundamentalisták és szélsőségeseik settenkednek.

24 D’Balúcsisztán Sakhara…, i. m.
25 ainslie t. emBree (szerk.): Pakistan’s Western Borderlands. The Transformation of a Political Order. 

New Delhi, 1977, Vikas Publishing House, 217. o.
26 A pastun és beludzs törzseknek ez azért sérelmes, mert korábban törzsi kiváltságként ingyen kapták 

az áramot a helyi forrásokból. A szövetségi projektből származó áramért viszont fizetniük kell. A 
beludzsok meggyőződése, hogy a gát azért épült, hogy Gvadar számára ivóvizet biztosítson. A terve-
zés hibái következtében állandóak az áradások Turbat, Naszírábád, Kharrán térségében. A szindhiek 
pedig a termékeny Indus-völgy kiszáradásától félnek.
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Gvadart, az ország egyetlen mélytengeri kikötőjét óriási kapacitású raktárakkal és 
ipari létesítményekkel bővítik. A hatalmas beruházás 2006-ra elkészült. Első fázisában 
a kikötő 300.000 tonna befogadóképességű raktárak és 25.000 tonnás rakodókonténerek 
elhelyezésére vált alkalmassá. 2010-re 200.000 tonnás olajtankerek fogadására is képes lesz. 
Különleges ipari és exportövezetet terveztek, hogy Gvadar és környéke szabadkereskedelmi 
övezetté váljon.27 Az építkezés során a busás hasznot hajtó szerződéseket a fegyveres 
erők kötik, és ők húznak hasznot a széles körű föld- és ingatlanspekulációból is. 2007 
februárjában negyven évre átruházták – húsz éves adómentességgel – a kikötő üzemeltetési 
jogát a szingapúri kikötői hatóságnak anélkül, hogy a központi kormányzat kikérte volna 
a beludzs tartományi törvényhozás vagy kormányzat véleményét.

A város eredeti lakossága főleg halászatból él, őket az építkezés megfosztja vizeiktől. 
Gvadar és környékének létszáma hetvenezerről csaknem kétmillióra növekszik,28 a 
nagyszabású projektek kivitelezésénél többnyire nem beludzsokat alkalmaznak. Karacsí 
példáján a beludzsok meggyőződése, hogy Gvadar lakosságának többsége hamarosan 
szindhiekből és főleg pandzsábiakból fog állni.29

Az építkezés főleg kínai tőkével és munkaerővel folyik: 2004-ben ötszáz kínai 
állampolgárt alkalmaztak. 2004. május 3-án a Beludzsisztáni Felszabadító Hadsereg 
harcosai meggyilkoltak közülük három mérnököt, május 24-én pedig rakétákkal lőtték 
a gvadari repülőteret. Október 9-én két – szintén kínai – mérnököt raboltak el Dél-
Vazirisztánban. Egyikük október 14-én egy szerencsétlen szabadítási kísérletben életét 
vesztette.

Peking Gvadarban és Ormarában nemcsak dokk kapacitás fejében finanszírozza 
a beruházásokat: az Öböl térségében folyó amerikai katonai tevékenység figyelésére 
lehallgatóállomást akar létesíteni a mekráni partvidéken.30 Kínaiak aknázzák ki az iráni és 
afgán határhoz közeli Szaindak arany- és rézbányáit nem messze Rasz-Kúhtól, a Csagaí-
hegységben folyó pakisztáni atomkísérletek helyszínétől. Gvadar mellett a hadsereg 
tizenegyezer acrényi területen óriási „kombinált védelmi komplexum” építésébe kezdett. 
Közben a beludzs felkelők továbbra is támadják a kínaiakat, és ma már olyan szindhieket 
és pandzsábiakat is, akik évszázad óta a térségben élnek.

A központi kormányzat újabb nagy kikötő építését jelentette be: a beludzsisztáni 
Szomiání térségében, alig 70 kilométerre Karacsítól. A beludzsok úgy vélik, Musarraf 
Szindh tartománybeli muhádzsir (indiai menekült) partnereinek, a Muttahida Qaumi 
Movementnek (Egyesült Etnikai Mozgalom, MQM) az a terve, hogy Szomiánít egy 
megakikötőben összeolvasszák Karacsival. 2007 májusában a beludzs tartományi 
parlament egyhangú határozatban lépett fel a kikötőépítés ellen. Azzal érveltek, hogy 
Gvadar és Szomiání térségébe mintegy nyolc–nyolc millióan települnek be, a beludzsok 
pedig kiszorulnak.

27 aBdul szattar Purdeli: Bandar-e Gvadar va szúdávaríi-je án baráje Afghánisztán. [Gvadar kikötője 
és előnyei Afganisztán számára.] Regional Studies/Szímaíz Mutálíát, 2006. no. 2. 27–30. o.

28 aBdul majeed: The Truth about Gwadar. The News International, 31 July 2006. 4. o.
29 Karacsí lakossága 1947-ben, a függetlenség kivívásakor félmillió volt, zömükben szindhi. Ma 14 

millió, ahol a beludzsok aránya nem éri el a 10%-ot.
30 tarique niazi: Gwadar. China’s Naval Outpost on the Indian Ocean. Karachi, 2005, Association for 

Asian Research (AFAR), 7. o.
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Teheránhoz hasonlóan Iszlámábád is az Afganisztánt és a közép-ázsiai köztársaságokat 
az Indiai-óceánnal összekötő út- és vasúthálózat építését tervezi. 2007 végéig 1,67 milliárd 
dollárt költ útépítésre a régióban.31 A tengertől elzárt Afganisztán számára Gvadar 
használata nem nyújtja azokat a kereskedelmi és vámkedvezményeket, amelyeket az indiai 
szubkontinens megosztásáról rendelkező 1947-es Mountbatten-egyezmény, illetve az 
1955-ös afgán–pakisztáni ATTA megállapodás biztosít részére Karacsí szabadkikötőjének 
használatához.32

A szövetségi kormányzat helyőrségeket akar létesíteni Quettában és Gvadarban 
valamint Beludzsisztán legérzékenyebb területein, a Dera Bugtí és Szuí közötti törzsi 
ügynökségeken, ahol a legtöbb gázlétesítmény található, ezen kívül Kohluban, a 
Marrí törzs „fővárosában”, ahol intenzív földkisajátítások folynak. Nagyszámú idegen 
katonaságot vezényeltek Beludzsisztánba, amelynek 28 körzetében 600 katonai ellenőrző 
pont található, és ahol a 70.000 szövetségi katonán kívül 35.000 fős – ún. Frontier 
Constabulary – szövetségi rendőrségi egység állomásozik 59 félkatonai táborban.33 Ezek, 
akárcsak a rendőrség – ellentétben a beludzs törzsi ügynökségek újonnan felállított 
szövetségi határőrsége, a Frontier Corps helyben toborzott, beludzsokból álló egységeivel 
vagy a Balochistan Levies saját törzsi kötelékeiben tevékenykedő csapataival –, idegenek, 
főleg pandzsábiak. 3434 A rendőrség az „A”, a törzsi határőrség a „B” szektorokban felelős a 
közbiztonságért. Öt évvel ezelőtt még Beludzsisztán területének 95%-án a beludzs helyi 
határőség tartotta fenn a rendet, de a kormány az összes „B” zónát „A” övezetté akarja 
változtatni. Ma már e határőrség csak öt körzetben felelős a rendfenntartásért, a másik 
huszonkettőben egybeolvasztották őket a nem beludzsokból álló szövetségi rendőrökkel, 
akik korruptak, fegyelmezetlenek és rosszul kiképzettek. Az általuk ellenőrzött területeken 
nőtt a bűnözés és a lakosság elégedetlensége.

31 marek moron: Baluchistan – Historical Background of Independence Demands. Nationalities 
Affairs, 2006. no. 28. 32. o.

32 aBdul szattar Purdeli: Nigáhi kotáh be tárikh-e beludzshá-je Irán. [Az iráni beludzsok történelmé-
nek rövid áttekintése.] Szímaíz Mutáliát/Regional Studies, 2006. no. 3. 29. o.

33 selig s. harrison: Pakistan’s Baluch Insurgency. Le Monde diplomatique, 5 octobre 2006. 12. o.
34 A szövetségi határőrség szerepét ellátó Frontier Corps és bűnüldöző szervezete, a Frontier Constabulary 

szövetségi intézmény, ellentétben a Frontier Scouts egységeivel. Eredetileg az Északnyugati 
Határtartományban tevékenykedett, illetve az onnan 1971-ben Beludzsisztánhoz csatolt pastunlakta 
területeken. 2004 óta rendelkezik quettai parancsnoksággal, akkor váltották fel a helyi rendőröket 
szövetségiekkel.
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BeludzsiszTán TörTénelme

A beludzsok történelme kétezer esztendős múltra tekint vissza. Etnogenezisük a 
Kaszpi-tó déli partjára tehető, onnan vándoroltak délkeleti irányba. Nyelvük 
az iráni nyelvcsalád nyugati, méd fejlődési vonulatából alakult ki a kurd, talis, 

mazandaráni nyelvekkel; etnikailag a Zagrosz nomádjaival (kurdok, lúrok, bakhtiárok) 
rokonok.35 Közéjük ékelődik a dravida eredetű brahuí etnikum, akik Pakisztánban 
Kalat térségében, Afganisztánban Nimroz tartomány csahanszúri járásában élnek. 
Miután az arabok nyugaton benyomultak a Szászánída-dinasztia uralkodása alatt álló 
Újperzsa Birodalom területére, és Muhammad Ibn Qászim 711-ben meghódította egész 
területét, Beludzsisztán a X. századtól az arab kalifátus része lett.36 A XI. században a 
szeldzsukok katonai fellépése idézett elő beludzs migrációt délre, a tengerpartig, Makrán 
irányába.37 A XII. században Mír Dzsalál Khán megalapította negyvennégy beludzs törzs 
konföderációját. Beludzsisztán 1219-től Szultán Mohamed khívai khán fennhatósága alá 
került. 1223-ban Dzsingisz kán fia, Csagatáj vezetésével söpört végig a mongol invázió 
a beludzsok területén, délen, egészen Makránig. Ezt több mongol betörés követte. A 
mongol birodalom hanyatlását követően, a XIV. században a brahuík alapították meg 
Kalat fejedelemséget. Rind Lasarí a XV. században egyesítette a beludzsokat, akiknek 
önálló állama a XVII. században jött létre.

A beludzsok a XVII–XVIII. század fordulóján, az afgán Durrání törzsfők földbérlőiként 
tűntek fel Kandahár térségében. A XVIII. század közepétől települtek be a mai Afganisztán 
más körzeteibe is. A britek a térséget stratégiai jelentőségűnek tekintették Közép-Ázsia 
megközelítéséhez. Így az azt meghódítani készülő gyarmati terjeszkedésük a XIX. század 
közepére elérte Brit Beludzsisztánt is. 1839-ben, az első angol–afgán gyarmati háború 
előkészületeként politikai ügynököt küldtek Kalatba, és rábírták Mehráb Khán brahuí 
törzsfőt, hogy támadjon a kalati beludzs fejedelemségre.38 Ezt követően vazallust ültettek 
Kalat trónjára és helyőrséget létesítettek Quettában. Csúfos kabuli vereségüket követően, 
1842-ben ezt is kiüríteni kényszerültek.

1847–1858 között Beludzsisztán és Felső-Szindh John Jacob tábornok felügyelete 
alá tartozott, aki 1854-ben, első ízben kötött egyezményt a kalati uralkodóval. Ebben a 
szerződésben Naszír Khán kénytelen volt elismerni a brit fennhatóságot. Az angolok törzsi 
felkelések sorával szembesültek. 1863-ban a Kalatban kibontakozott felkelés elsöpörte a 
vazallus uralkodót. 1873-ban a britek visszavonták politikai megbízottjukat, és elismerték 
a kalati fejedelem névleges fennhatóságát.

35 mansel longworth dames: The Baloch Race. London, 1904, Royal Asiatic Society, 77. o.
36 cliFFord edmund Bosworth: Sistan under the Arabs, from the Islamic Conquest to the Rise of the 

Saffavids. Rome, 1968, IsMEO, 212. o.
37 Fredrik Barth: Ethnic Processes on the Pathan-Baluch Boundary. In George Redard (szerk.): Indo-

Iranica. Wiesbaden, 1964, Harrasowitz, 64–65. o.
38 n. B. swindler: The Political Structure of a Tribal Federation, the Brahui of Baluchistan. Ph.D. 

Dissertation (Columbia University). New York, 1969, 199. o.
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1866-ban Robert Groves Sandeman lett a térség helyettes brit főbiztosa, aki sikeresen 
közvetített az egymással állandó harcban álló Bugtí és Marrí törzsek között. Esztendőre 
rá a brit korona megbízta, hogy létesítsen baráti kapcsolatokat Beludzsisztán törzseivel.39 
1875-ben Sandeman őrnagy megkötötte a Mastung-szerződést a „legrenitensebb” 
törzsekkel. Kalat – akárcsak Nepál vagy a pastun és beludzs törzsi ügynökségek – 
nem a brit indiai gyarmatokhoz és a Delhiben székelő alkirályhoz, hanem Londonhoz 
tartozott. E szerződés rendelkezett négy, központi irányítású beludzs törzsi ügynökség, 
Bolan, Dzsalaván, Marrí, Bugtí felállításáról.40 Ezek – ellentétben a határ menti pastun 
törzsi ügynökségekkel – Beludzsisztán szívében találhatók. Az élükre állított politikai 
ügynökök közvetlenül a londoni gyarmatügyi minisztériumnak tartoztak felelősséggel, a 
törzsek belügyeikben széles körű önállóságot élveztek. Ez a Sandeman-rendszer. Ezeknek 
a területeknek száz év elteltével vissza kellett volna nyerniük eredeti státuszukat, ahogyan 
ez Nepál esetében történt, amely független állam, de gurka katonái még ma is Londont 
szolgálják.41 1876-ban megkötötték a második szerződést a kalati uralkodóval és más 
beludzs fejedelmekkel, akik elismerték a brit fennhatóságot. E szerződés értelmében 
megalakult Brit Beludzsisztán politikai ügynökség, amely a brit indiai gyarmatbirodalom 
integráns részévé vált. 1878-ban a Goldsmid-szerződés osztotta meg a perzsa birodalom 
és Brit India között a beludzs földeket, egy kis karéjt Afganisztánnak juttatva.42

A britek Beludzsisztánt négy részre osztották.
A még ugyancsak 1878-ban kötött és 1938-ban megerősített Kalat-szerződés értelmében 

a kalati fejedelem a briteknek bérbe adta Quetta, Naszírábád, Nuskí, Bolan, Dzsakobábád 
és Taftán térségét, ahol a britek hamarosan megszervezték Brit Beludzsisztánt Quetta 
központtal, és brit törvénykezés lépett életbe. A helyi büntetőtörvény, az FCR (Frontier 
Crimes Regulation) értelmében tilos volt és köztörvényes bűncselekménynek számított 
a politikai tevékenység. Ez az 1905-ös törvény a mai napig érvényben van. Az egykori 
Brit Beludzsisztán területén a pakisztáni hatóságok jelenleg is erre hivatkozva üldözik a 
beludzs és pastun nacionalisták politikai tevékenységét, ám szemet hunynak az iszlámista 
politizálás és fegyveres szervezkedés felett.43

A brit korona megszerzett még egy Afganisztánhoz csatlakozó keskeny földsávot is a 
többnyire pastun többségű területeken. Ezt a Főbiztos Tartománya néven beolvasztották 
Brit Indiába.

39 thomAs henry thornton: Colonel Sir Robert Sandeman. His Life and Work on Our Indian Frontier. 
Quetta, 1977, Gosha-e Adab, 198. o. (A Londonban, John Murraynél 1895-ben megjelent kiadás 
utánnyomása.)

40 roBert n. Pehrson: The Social Organization of the Marri Baluch. Publications in Anthropology, 
1966. no. 43. 144. o.

41 c. u. aitchison: A Collection of Treaties, Agreements and Sanads Relating to India and Neighbouring 
Countries. 11–12. kötet. Calcutta, 1933, Government of India, Central Publication Branch, 51-67, 198-
225. o.

42 F. j. goldsmid – w. t. BlandFord (szerk.) Eastern Persia. An Account of the Persian Boundary 
Commission 1870–72. 2. kötet. London, 1876, McMillan, 93. o.

43 szaFír szahar: D’Naváb Akbar Khán Bugtí Vazsel av d’deí píkheí szijászí ’aváqib. [Naváb Akbar 
Khán Bugtí meggyilkolásának politikai következményei.] Regional Studies/Szímaíz Mutálíát, 2006. 
no. 2. 5–26. o. (Pastu nyelven.)
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A harmadik részt a Mastung-szerződés hatálya alá tartozó, központilag, Londonból 
irányított törzsi ügynökségek, a negyedik igazgatási egységet a második Sandeman-
szerződés értelmében névleg önálló Kalat, Kharrán, Makrán és Lasz Bela fejedelemségek 
alkották.44

Az 1930-as években kibontakozó, a brit uralom ellen küzdő pastun és beludzs 
nacionalista pártok fókuszában a kalati fejedelemség állt mint a szabad és egyesített 
Beludzsisztán központja. Mohamed Iqbál víziója az autonóm muszlim államok 
föderációjáról Beludzsisztánt is magában foglalta, de a kalati khán nem rendelte magát 
alá a pandzsábi nacionalista paradigmáknak. Azzal érvelt, hogy fejedelemsége státuszát 
speciális szerződések biztosítják.

A beludzs és pastun nacionalisták a Sandeman-, a Mastung- és a Durand-szerződéseket 
a nepáli vagy a hongkongi szerződéshez hasonlatosnak tekintik. Száz év múltán azonban 
csak Hongkong tért vissza az anyaországhoz. Iqbal víziója az autonóm tartományok 
egyenjogú szövetségéről álom maradt. Beludzsisztán egészen az 1973-as alkotmányig a 
fővárosból kinevezett főkormányzó ellenőrzése alatt állt, s s brit indiai gyarmatbirodalom 
legelmaradottabb területeként továbbra is prekapitalista viszonyok dominanciája 
jellemezték. 1903-ban egész Beludzsisztánban huszonkét elemi és középiskola működött. 
Az iskolák száma még 1944-ben sem haladta meg a nyolcvanat.45 Csak 1926–29 között 
szüntették meg hivatalosan a rabszolgaság intézményét. Igen nagy méreteket öltött a 
beludzsok kivándorlása a brit korona más vidékeire. Karacsíban több százezres beludzs 
kolónia alakult ki. Még Ausztráliában is található beludzs diaszpóra.

a Beludzs nemzeTi mozgalom

Az 1930-as évektől kezdtek el a beludzs nacionalista társaságok tevékenykedni. 
1926-ban Kalatban alakult meg az első, Andzsumán-i Iszláh-i Kalat (Kalati 
Reformtársaság) néven. 1930–31-ben az északkelet-beludzsisztáni Mastungban 

jött létre az Andzsumán-i Ittihád-i Beludzsisztán (Beludzs Egység Társasága), amely a 
brit gyarmati iga lerázását, Beludzsisztán egyesítését tűzte ki célul. Kapcsolatban állt a 
pastunisztáni nemzeti mozgalommal, amelynek támogatásával tartották 1932-ben a beludzs 
nacionalisták első tanácskozásukat. 1937-ben alakult meg a Kalati Nemzetállami Párt 
(Kalat National State Party). 1946-ban alapították az Andzsumán-i Iszláh-i Beludzsisztán 
(Beludzs Reformtársaság) szervezetét. 1936–38 között adták ki az első beludzs nyelvű 
újságot Isztiqlál (Függetlenség) címen, amely Kalat és egész Beludzsisztán függetlenségéért 
szállt síkra.46 A Gul Khán Naszír és Ázád Dzsamáluddín nevével fémjelzett beludzs 
nyelvű irodalom a második világháború után bontakozott ki.

44 aitchison: A Collection…, i. m. és terence creagh coen: The Indian Political Service. A Study in 
Indirect Rule. London, 1971, Chatto and Windus, 79. o.

45 bAren roy: Balochistan and the Partition of India. The Forgotten Story. Occassional Paper. New 
Delhi, 1998, South Asian Centre for Strategic Studies, 66. o.

46 mir khudaBux Bijarani marri Baluch: The Baluchis through Centuries. History versus Legend. 
Quetta, 1965, Navabsah, 32. o.
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A második világháború éveiben mind a Nemzeti Kongresszus Pártnak, mind a 
Muzulmán Ligának alakultak helyi szervezetei Beludzsisztán területén. Azt követelték, 
hogy az összes, közvetett vagy közvetlen formában brit uralom alatt álló beludzs területet 
egyetlen autonóm tartományba szervezzék a megalakítandó új iszlám állam, Pakisztán 
keretein belül. Ez az irányzat elsősorban Brit Beludzsisztán központjában, Quettában 
talált követőkre.

A háború utáni időszakban a beludzs nemzeti mozgalomban három tendencia érvényesült: 
az autonomista, a függetlenségi, valamint a Kalat fejedelemséget támogató irányzat.

Az autonomista irányzatot a Beludzs Reformtársaság, a Beludzs Egység Társasága 
valamint a Kalati Reformtársaság képviselte. A függetlenségi irányzat hívei a Kalati 
Nemzetállami Párt körül tömörültek, teljes függetlenséget követeltek az összes beludzs 
területnek, beleértve Irán Szísztán-Beludzsisztán tartományát is.47

A kalati uralkodó és hívei Kalat kánságból akartak önálló államot alakítani. Ezt 
a tervet kezdetben a britek is támogatták. Quettában, 1947. június 29-én tették közé 
a referendumról rendelkező Mountbatten-dekrétumot. A Kalati Nemzetállami Párt 
hívei és Ahmed Jár kalati kán arra szólították fel a fejedelemség lakóit, hogy az önálló 
nemzetállam megalakításáért szálljanak síkra, és a választásokon a függetlenségi irányzat 
híveit juttassák be a helyi parlamentbe.

Ahmed Jár Khán, Beludzsisztán beglerbégje végül mégis elutasította a kizárólag 
vallási alapon, mindössze India és Pakisztán közötti választást nyújtó Mountbatten-
tervet, és 1947. augusztus 15-én kikiáltotta függetlenségét a hozzá csatlakozó 
Kharrán, Makrán és Lasz Bela fejedelemségekkel egyetemben. Biztosította az új 
muszlim államot, Pakisztánt, hogy Kalat védelmi és külügyekben alárendeli magát, 
ám kijelentette, hogy az állam belügyeiben meg kívánja tartani autonómiáját. Erre 
a pakisztáni hadsereg megszállta Kalatot. Hét hónapig tartó harcok után, 1948. 
március 27-én Ahmed Jár Khán megadta magát Dzsinnának, aki egykor ügyvédje 
és harcostársa volt az antikolonialista mozgalomban. Március 28-án kikiáltották 
Kalat, Kharrán, Makrán és Lasz Bela fejedelemségek csatlakozását Pakisztánhoz. 
Ahmed Jár fivére, Abdul Karím Baludzs azonban nem vetette alá magát a pakisztáni 
fennhatóságnak, és 1950-es letartóztatásáig nem szűntek meg az összetűzések.48 A 
fejedelemség az új állam keretein belül is megtarthatta belügyeiben autonómiáját. 
Az uralkodót kiemelt apanázs és továbbra is uralkodói cím illette meg, a vele járó 
kiváltságokkal együtt.

A függetlenségi irányzat azonban ebbe nem nyugodott bele. 1948 tavaszán 
gerillaháború kezdődött Kalat teljes függetlenségéért. Fegyveres ellenállásuk nyomán 
1949. március 11-én a pakisztáni hatóságok kénytelenek voltak felállítani Beludzsisztán 
Konzultatív Tanácsát, amelynek feladata a tartomány közigazgatási kérdéseinek, a 
tartományi autonómia feltételeinek valamint a gazdasági fejlesztés lehetőségeinek 
vizsgálata volt.

47 taj mohammad Breseeg: Baloch Nationalism. Its Origin and Development. Karachi, 2004, Royal 
Book Company, 72–78. o.

48 mir Ahmed yAr khAn bAluch: Inside Baluchistan. A Political Autobiography of His Highness Baigi, 
Khan-e-Azam XIII. Karachi, 1979, Royal Book Company, 44. o.
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1952. február 11-én a pakisztáni állam keretein belül megalakult a Beludzs 
Fejedelemségek Uniója, amelynek feje a kalati uralkodó lett. Kalat, Kharrán, Lasz 
Bela és több kisebb fejedelemség tartozott hozzá. A beludzs nemzeti mozgalomban 
ekkor még túlsúlyban voltak a tradicionális társadalmi elemek. A törzsfők segítségével 
felállították a Beludzs Törzsek Uniója nevű szervezetet, amely együttműködött a 
pakisztáni hatóságokkal. Élén Mohamed Khán Dzsorezaí állt.

Beludzsisztán továbbra is őrizte agrár arculatát. Azokon a területeken, ahol a 
britek bérelt földjei voltak, hatalmas ültetvények jöttek létre, ahol a bérmunkások 
szinte rabszolgasorban sínylődtek. A központi kormányzat elhanyagolta a tartomány 
fejlesztését. Érintetlen maradt az agrárstruktúra, élén a törzsfőkkel, akik a pandzsábi 
tőke szorítását, a belföldi piacokon terményeik értékesítési esélyeinek csökkenését 
rablógazdálkodással próbálták ellensúlyozni. Ehhez járultak a központi kormányzat 
stratégiai célú földkisajátításai, melyek során a parasztokat a hadsereg alakulatai elűzték 
földjeikről, házaikat buldózerrel lerombolták, falvaikat lebombázták. 1950-ben a Marrí 
törzs területén bontakozott ki fegyveres parasztmozgalom a központi kormányzat 
földfoglaló akciói és a helyi földbirtokosok zsarnoksága ellen.49 Megalakították a Mazlum 
Partyt, az Elnyomottak Pártját. Az agrármegmozdulás leverésében maguk a beludzs 
törzsfők jártak az élen.

Beludzsisztánon kívül is alakultak nacionalista társaságok: Karacsíban a Beludzs Díván 
(Beludzs Társaság), Észak-Szindhben az Andzsumán-i Iszláh-i Beludzsisztán (Beludzs 
Reformtársaság) és Pandzsábban az Andzsumán-i Beludzs (Beludzs Társaság). 1952–54 
között ezek a szervezetek megalakították az Összpakisztáni Beludzs Ligát, és szövetségre 
léptek a Muzulmán Ligával, a pakisztáni hatóságokat kiszolgáló helyi törzsfőkkel. Az 
Összpakisztáni Beludzs Liga és a Beludzsisztáni Diákszövetség a Pakisztánhoz tartozó 
összes beludzs terület közigazgatásának egyesítését, Beludzsisztán gazdasági és kulturális 
elmaradottságának felszámolását, a megfelelő öntözési rendszer kialakítását, a beludzs 
nyelv oktatási nyelvvé tételét, az iskolahálózat fejlesztését, Quettában és Kalatban 
nemzeti egyetemek létesítését, a mezőgazdaság és közigazgatás szerkezetében jelenlévő 
prekapitalista maradványok felszámolását, az állami tisztségek betöltésénél a beludzsokkal 
szemben alkalmazott diszkrimináció megszüntetését követelték. A pakisztáni állam 
hivatalos nyelve az urdu lett, ami a lakosság alig tíz százalékának anyanyelve.

Az ötvenes évek elején a pakisztáni kormány One Unit terve a négy nyugat-
pakisztáni tartományt egy közigazgatási egységbe vonta össze. Ezt az 1956-os alkotmány 
szentesítette. 1954-től a beludzs nemzeti mozgalom felvette a harcot a One Unit terv 
ellen és a beludzs területek egységes autonóm tartománnyá szervezését követelte. Ezen 
a platformon egyesültek a beludzs nacionalista szervezetek egy párt, az Usztaman Gall 
(Hazai Párt) soraiba.

A beludzsokat még jobban elidegenítette Ajub Khán katonai diktatúrájának centralizált, 
tekintélyelvű kormányzása, ami ellen politikai téren, majd 1958-tól fegyveresen is 
felvették a harcot. Az Usztaman Gall kapcsolatba lépett a One Unit ellen küzdő többi 
párttal. 1956-ban összeolvadt a Pakisztáni Nemzeti Párttal. 1957-ben szövetségükből 

49 j. p. rumsey: Some Notes on Leadership in Marri Baloch Society. Chicago, 1957, Society “Anthropology 
Tomorrow”, University of Chicago, 122–126. o.
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megalakult a Nemzeti Avámi Párt, amely a pastun- és beludzslakta területeken egyre 
nagyobb népszerűségre tett szert. 1958-tól az Usztaman Gall neve Köztársasági Hazai 
Párt (Dzsomhúrí [vagy Jomhoory] Watan Party) lett. Élén Akbar Khán Bugtí naváb állt.

Noha mozgalmuk a nyugat-pakisztáni tartományok egyesítését nem tudta 
megakadályozni, fellépésük eredményeként a központi kormányzat bizonyos tekintetben 
mégis meghátrálni kényszerült. 1957-től Beludzsisztánban bevezették a beludzs nyelv 
használatát. Ez az intézkedés már néhány év alatt éreztette kedvező hatását. 1961-re 
pakisztáni Beludzsisztánban az írástudók száma az 1951-es állapothoz képest több mint 
hétszeresére, 2100-ról 15.300 főre nőtt.50

Az 1958-as felkelést követően a katonai diktatúra 1964-ben ismét fegyveres 
konfliktusba keveredett a beludzsokkal. A beludzs felkelők Séro (Tigris) Marrí 
vezetésével, főleg a Marrí, Bugtí és Mangal törzsek részvételével, létrehozták a 
mai beludzs nacionalista pártok elődeit, majd az 1973-as felkelés alapstruktúráit. E 
törzsi alapon szervezett beludzs nacionalisták legharciasabbjai marxisták voltak, és 
a Szovjetunió támogatását kérték autonómiájukért vívott harcukhoz. Belőlük alakult 
meg később a Beludzsisztáni Nemzeti Felszabadítási Front.51 A katonaság az erőszak 
széles körű alkalmazásával, légicsapásokkal reagált, amelyeknek civil áldozatai is 
voltak. A hadsereg további földfoglalások révén támaszpontokat létesített. 1963 őszén 
a Köztársasági Hazai Párt kettészakadt, egy része Beludzsisztáni Nemzeti Párt néven 
folytatta tevékenységét. Felemelte szavát a Karacsí–Teherán–Ankara tengely létrehozása, 
a Quetta és Kalat térségében létesítendő CENTO támaszpontok ellen, a Karacsí és az 
iráni Zahedán közötti útépítés, s mindezek miatt a törzsi földek kisajátítása ellen, s 
a fegyveres harc élére állt.52 A felkelés ezúttal a Bugtí törzs „országában”, valamint 
Dzsalaván és Szaraván térségében bontakozott ki, majd 1964-től partizánháborúvá 
terebélyesedett.

A harcok iráni Beludzsisztánra is átterjedtek. 1964 őszén a pakisztáni és az iráni 
kormány megegyezett, miszerint koordinálják tevékenységüket, és segítséget nyújtanak 
egymásnak a beludzs felkelések leverésében.53 Helyenként még a határállomást is 
eltávolították, hogy a felkelőket üldöző kormánycsapatok akadálytalanul a másik ország 
területére léphessenek.

1966-ra a két ország hadseregének összehangolt akciói következtében mindkét 
oldalon elcsitultak a harcok. A beludzs nemzeti mozgalom dezintegrálódott. A pakisztáni 
hatóságok taktikai okokból látszatengedményekhez folyamodtak. Kiengedték a 
börtönből a beludzs vezetőket, de a várt eredmény elmaradt. Éppen annak ellenkezője 
történt: a partizánháború újult erővel folytatódott. 1967 tavaszán a beludzs törzsfőket 
ismét bebörtönözték, ez azonban olaj volt a tűzre. 1967-ben az Usztaman Gall vagyis a 
Köztársasági Hazai Párt új, az eddiginél radikálisabb programmal állt elő: demokratikus 

50 WAyne A. Wilcox: Pakistan. The Consolidation of a Nation. New York, 1963, Columbia University 
Press, 75–81. o.

51 Feroz ahmed: Ethnicity and Politics in Pakistan. Karachi, 1999, Oxford University Press, 73. o.
52 urmila Phadnis: Ethnic Movements in Pakistan. In Pandav Nayak (szerk.): Pakistan. Society and 

Politics. New Delhi, 1984, South Asian Publishers, 19. o.
53 marek moron: i. m. 17. o.
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agrárreformot, a bérleti jog eltörlését, Beludzsisztánnak autonómiát, egész Pakisztánnak 
demokratikus szabadságjogokat követelt.54

Brit Indiában illetve Pakisztánban a beludzs nemzeti mozgalom kibontakozását 
elősegítette, hogy vállvetve harcolt a fejlettebb pastun nemzeti mozgalommal. 1968-ban 
Valí Khán vezetésével újjászerveződött a Nemzeti Avámí Párt, amelynek 1969. február 
17-én megalakult a beludzsisztáni frakciója. Ez a katonai diktatúra felszámolását, a One 
Unit megszüntetését, demokratikus jogalkotást, a polgári szabadságjogok biztosítását, a 
politikai foglyok szabadon bocsátását követelte. Az 1960-as évek végére Beludzsisztánban 
is egyre szélsesebb körű tiltakozás bontakozott ki a négy nyugat-pakisztáni tartomány 
egyetlen közigazgatási egységbe tömörítése, a One Unit terv ellen. 1968-ban Quettában 
a fentiekben ismertetett szervezetek megalakították a One Unit Elleni Harc Frontját. 
A Nyugat-Pakisztán összes tartományában kibontakozó tiltakozás 1969 októberében a 
katonai kormányzat lemondását eredményezte.

Ajub Khán bukását követően utódja, Jahja Khán tábornok rövid katonai kormányzata 
széles körű polgárháborúval szembesült Kelet-Pakisztánban, aminek következtében a 
kelet-bengáliaknak sikerült kiválniuk, és Banglades néven önálló államot alapítaniuk, 
mely precedenst teremtett. 1970-ben a Jahja-rezsim első ízben tartott közvetett általános 
választásokat, a One Unitot feloszlatták. 1970. április elsején Nyugat-Pakisztánban ismét 
négy tartományt hoztak létre, és Beludzsisztán teljes jogú tartományi státuszt nyert. Ám 
az új tartomány határainak kijelölése elvetette az etnikai viszály magjait: magában foglalta 
Zhob, Loralaí és Pisín pastunok által lakott területeit, míg Szindh és Pandzsáb beludzsok 
lakta körzetei, Dzsakobábád és Dera-Gházi Khán kívül rekedtek.

A Valí Khán vezette Nemzeti Avámí Párt, amelyben olyan prominens beludzs 
politikusok tömörültek, mint Szerdár Attaullah Mangal, Naváb Akbar Khán Bugtí, 
Naváb Khaír Bakhs Marrí és Mír Ghaúsz Bakhs Bizendzso, a tartományi autonómia 
platformján megmérettette magát a választásokon. A párt Beludzsisztán húsz képviselői 
helyéből nyolcat megszerzett. A többin kisebb csoportok és függetlenek osztoztak.55

Noha Zulfiqár Alí Bhutto Néppártja alakította meg a központi kormányt, 
Beludzsisztánban egyetlen helyet sem sikerült szereznie. Az első tartományi kormányt 
a Nemzeti Avámí Párt hozta létre a szintén pastun többségű Dzsamí’át-i Ulema-i Iszlám 
(JUI)-val koalícióban. Attaullah Mangal lett a főminiszter és Bizendzso a kormányzó. A 
tartományi kormányzat igyekezett megvalósítani választási ígéreteit. Első ízben indult 
fejlődésnek a tartomány. Mangal főminiszter javaslatot tett rá, hogy az északi pastun 
övezetet az Északnyugati Határtartományhoz, délkeleten Dzsakobábádot, keleten Dera 
Ghází Khánt pedig Szindhtől Beludzsisztánhoz csatolják.56 1971-ben a Nemzeti Avámí 
Párt szövetségre lépett Bhutto Néppártjával, amely már hatalomra jutása előtt is vonakodott 
elismerni a tartományok autonómia-követeléseit. Ezért 1972-ben a két párt szakított 

54 mir khudaBux Bijarani marri: Searchlights on Baloches and Balochistan. Karachi, 1974, Royal 
Book Company, 98. o.

55 inAyAtullAh bAloch: Nationality Problems and Political Parties in Pakistan. The National Awami 
Party and Its Successor. In Georg Berkemer – Tilman Frasch – Hermann Kulke – Jürgen Lutt (szerk.): 
Explorations of History of South Asia. New Delhi, 2001, Manohar, 199. o.

56 taj mohammad Breseeg: Baloch Nationalism. Its Origins and Development. Karachi, 2004, Royal 
Book Company, 102. o.
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egymással. Az 1973-as alkotmány parlamentáris szövetségi struktúrát jelölt ki, számos 
testületet és mechanizmust hozott létre az egyes tartományok, valamint a központ és a 
tartományok közötti kapcsolatok szabályozására, a tartományi autonómia biztosítására. 
1973-ban, hatalomra jutásakor Bhutto kénytelen volt megadni ez utóbbit, ám a többi 
csupán ígéret maradt. Az alkotmányt a nagyobb politikai pártok konszenzusával fogadták 
el, de a beludzs vezetők elégedetlenek voltak a tartományi autonómia kiterjedésével.57 Ennek 
ellenére a Nemzeti Avámí Párt is támogatta, felülkerekedve vezetése beludzs tagjainak – 
Attaullah Mangal szerdár és Khaír Bakhs Marrí naváb – fenntartásain. Ez az alkotmány 
kétkamarás parlamenti rendszert, szövetségi struktúrát, de ezzel szemben erős központot 
hozott létre.

Miután Pakisztán papíron demokratikus alkotmánnyal rendelkezett, Bhutto 
miniszterelnök a gyakorlatban nem tartotta be a demokratikus normákat és a képviseleti 
kormányzás elveit. 1973-ban lépéseket tett a beludzs ellenzékkel szemben, feloszlatva 
a tartományi parlamentet. 1975-ben a Nemzeti Avámí Pártot betiltották. Bizendzso 
kormányzót és Mangal főminisztert Bhutto azzal vádolta, hogy aláaknázzák az államot. 
Vezetőik bebörtönözése miatt a beludzsok ismét fegyvert fogtak. Akbar Bugtí, szakítva 
a nacionalistákkal, ilyen körülmények közepette elfogadta a kormányzói posztot. A 
Nemzeti Avámí Párt radikális beludzs elemei csatlakoztak a Marrí és Mangal törzsek 
fegyveres harcához, amelyet a tartományi kormányzat feloszlatását követően indítottak 
a baloldali Beludzsisztáni Nemzeti Felszabadítási Front irányításával, Mír Hazan Khán 
Marrí vezetésével. A pakisztáni állam brutális légi csapásai és a központi hatalom azon 
törekvései, hogy a beludzs nemzeti érdekeket egyes törzsfők feudális és törzsi érdekei 
gyanánt láttassák, szinte valamennyi beludzs törzset csatasorba állították a központtal 
szemben.58 Ugyanis 1976-ban törvényt hoztak a törzsfői rendszer (szardarí nizám) 
eltörléséről, melynek értelmében három év börtönbüntetéssel sújtható az, aki törzsfői 
jogokat gyakorol. Ehhez járult az 1973-as alkotmánynak a laskar (törzsi haderő), vagy 
magánhadseregek, milíciák betiltásáról szóló 256. cikkelye. Ha e törvényt betartották 
volna, nem szerveződhettek volna szabadon az ország területén az afgán mudzsáhídok, 
tálibok, radikális iszlámisták.

A beludzs nacionalizmus szekuláris elveken alapul, ám struktúráinak kialakításában 
a törzsi és nemzetségi kötődések ma is meghatározóak. Regionális pártok képviseletében 
ölt szervezett formát. A marxizmushoz vagy szekularizált nacionalizmushoz kötődő, 
szélesebb politikai azonosságtudat ebben az esetben nem ellentétes a szűkebb törzsi és 
klán identitással. A beludzsok nacionalizmusa hevesen ellenáll a pakisztáni nemzetállami 
identitás koncepciójának, amit Iszlámábád rájuk akar erőltetni. Ez ebben a multietnikus, 
többvallású, többnyelvű államban a központ és a kisebb, szövetségi kormányzású egységek 
(mint például a pastun és beludzs törzsi ügynökségek) között is további feszültség forrása. 
Ez az újsütetű nemzetállami szemlélet a területi és nemzetiségi autonómia követelését 

57 inAyAtullAh bAluch: The Problem of Greater Balochistan. A Study of Baloch Nationalism. Stuttgart, 
1987, South Asian Institute, University of Heidelberg – Steiner Verlag Wiesbaden Gmbh., 37. o.

58 vernon heWitt: Ethnic Construction, Provincial Identity and Nationalism in Pakistan. The Case of 
Balochistan. In suBrata k. mitra – r. allison lewis (szerk.): Subnational Movements in South Asia. 
Boulder, CO, 1996, Westview Press, 50. o.
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provincializmusnak, tribalizmusnak és szűk látókörű nacionalizmusnak láttatja.59 A törzsfők 
és a törzsek viszonya valóban bonyolult.

Khaír Mohamed Marrí és Attaullah Mangal baloldali nézeteivel összefért a törzsfői 
rendszer védelme. A törzsfőnök egyben katonai vezető is, a törzsfői rendszer a fő szervezeti 
és mozgósítási struktúrák feletti ellenőrzést jelenti. A húsz év alatt, amíg Khaír Mohamed 
Marrí törzsfőnök kabuli száműzetésben töltött, törzsének Bidzsarání klánja felszámolta 
a törzsfői rendszert, amit a megtagadott főnök apja, Séro Marrí is üdvözölt. Bugtík is fel 
akarták számolni a törzsfői, tumandárí rendszert: fő védőjét, Mír Hamzát megölték Akbar 
Bugtí emberei. Bosszúból annak apja, Khán Mohamed meg akarta gyilkolni Akbar Bugtí 
fiát, Talált. Ezért a Bugtí törzsfők Mír Hamza egész klánját Multánba száműzték.

Az egyre eszkalálódó gerillamozgalomból széleskörű felkelés bontakozott 
ki. A Beludzsisztáni Népi Hadsereg (BLA) szintén e felkelés során alakult meg. Politikai 
téren pedig a quettai egyetemen a hidegháborús időszakban szerveződött Beludzs 
Diákszövetség szolgáltatta a felkelők fő toborzási bázisát, annak ellenére, hogy több 
frakcióra szakadt. A pakisztáni hadsereg az akkori konfliktusra is hasonlóan reagált, mint 
mostanában: az erőszak és főleg a tűzerő aránytalan, széles körű alkalmazásával, légi 
csapásokkal. Az 1973–77-es felkelés során több mint ötezer beludzs harcos és háromezer 
katona vesztette életét.60

Daúd Khán afgán kormánya támogatta a pastun nacionalisták szabotázs akcióit, 
lehetővé tette a beludzs felkelőknek, hogy bázisokat létesítsenek Afganisztánban, és 
menedéket nyújtott a pakisztáni hatóságok elől menekülni kényszerülő pastun és beludzs 
nacionalistáknak. Emiatt Iszlámábád pénzügyi és fegyveres támogatásban részesített 
afgán iszlám fundamentalista szervezeteket (Rabbánít, Masz’údot és Hekmatjárt) és más 
Daúd-ellenes elemeket.

Irán gazdasági segélyt ajánlott fel Daúdnak, ugyanakkor nyomást gyakorolt rá, hogy 
rendezze konfliktusát Pakisztánnal: amerikai fegyverekkel látta el az afgán felkelőket. 
Ezek egy részét Pakisztánon keresztül, a többit közvetlenül a Nyugat-Afganisztánban 
működő csoportoknak juttatták. Az iráni sah félt, hogy a beludzs felkelés átterjed saját, 
milliós beludzs kisebbségére, ezért amerikai Huey Cobra harci helikopterekkel és iráni 
pilótákkal segítette a leverését.

Az egymást követő kabuli kormányok közül még Daúd kormányzata fogadta be 1977-
ben, a felkelés leverése után annak vezetőit, Séro Marrít és fiát Khaír Bakhs Marrít, 
Attaullah Mangalt és Ghaúsz Bakhs Bizendzsot. Utóbbi 1989-ben bekövetkezett haláláig, 
a többiek 1991-ig beludzsisztáni emigráns kormányként a kabuli marxista rezsimek 
vendégszeretetét élvezték, míg harcosaik összetűztek a Beludzsisztánban is felállított 
menekülttáborokban szerveződő afgán mudzsáhídokkal és az arab nemzetközi brigádok 
harcosaival, akikből később az Al-Káida jött létre. A legfontosabb emigráns Marrí volt, őt 
12.000 harcosa követte, akik Helmand és Kandahár térségében helyezkedtek el, és az afgán 
marxista kormány katonai kiképzésben részesítette őket. Marrí fia, a 2007 novemberében 

59 adeel khan: Baloch Ethnic Nationalism in Pakistan. From Guerrilla War to Nowhere? Asian Ethnicity, 
vol 4 (2003) no. 2. 288. o.; Samina Ahmed: Centralisation, Authoritarianism and Mismanagement of 
Ethnic Relations in Pakistan. In michael e. Brown – sumit gAnguly (szerk.): Governmment Policies 
and Ethnic Relations in Asia and the Pacific. Cambridge, MA, 1997, MIT Press, 44–61. o.

60 selig s. harrison: Nightmare in Balochistan. Foreign Policy. 1978. no. 32. 139. o.
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harcban elesett Mír Ballács afgán ösztöndíjjal szerzett Moszkvában diplomát. 1991-ben a 
két Marrí és Attaullah Mangal hazatért Kabulból, utóbbi hamarosan Londonba távozott.61 
(Paradox módon, 1997-ben Marrít Benazir Bhutto polgári kormányának utasítására 
a pakisztáni hadsereg C–130-as repülője menekítette a tálibok őrizetéből Kabulból 
Quettába.62)

A beludzs nemzeti mozgalom elveszítette támogatóit: Afganisztán az 1970-es évek 
közepétől saját belső problémáival volt elfoglalva, és normalizálni akarta kapcsolatait 
Pakisztánnal; India Banglades elszakadása után félt a szubkontinens balkanizációjától; a 
Szovjetunió pedig nem akart konfrontálódni Pakisztánnal.

A harcok 1977-ben csendesedtek le, miután Zia Ul-Haq tábornok katonai puccsal 
megdöntötte Zulfiqár Alí Bhutto néppárti kormányát. Azért, hogy véget vessen egy 
megnyerhetetlen háborúnak, a tábornok visszavonta a beludzs területekről a hadsereget. 
Aktivistáik ezreit engedte szabadon. A beludzs kérdéshez mérsékeltebb megközelítést 
alkalmazott, mint Bhutto, a pastun és beludzs nacionalizmust némi gazdasági fejlesztés 
ígéretével és az 1980-tól a térségbe áramló menekültek befogadásával, valamint az iszlám 
fundamentalizmus támogatásával kívánta ellensúlyozni. Az „oszd meg és uralkodj” 
politikáját követve a katonai vezetés megerősítette Beludzsisztánban a pastun iszlámista 
pártokat. Célja az volt, hogy ezáltal gyengítse a szekularizált, baloldali pastun és beludzs 
nacionalistákat, és támogassa a szomszédos Afganisztánban a szovjetellenes dzsihádot. A 
Dzsamí’át-i Ulema-i Iszlám (JUI) által működtetett deóbandi madraszák ezrei alakultak 
a pakisztáni állam támogatásával,63 amelyek harcosokat toboroztak az afgán dzsihád, 
majd a szovjet csapatkivonást követően az afganisztáni véres polgárháború mudzsáhíd 
szervezetei számára. Az 1990-es évek közepétől ezekből a madraszákból kerültek ki a 
tálibok vezetői és közkatonái, s ma is toborozzák a harcosokat a tálib ügynek.

A Zia-érától kezdve a beludzs nacionalista vezetők – akárcsak a pastun mérsékelt 
pártok, a Mahmúd Khán Acakzaí által Beludzsisztán északi, pastunok által lakott 
övezeteiben alapított Pakhtunkhva Milli Awami Party (PKMAP) és a módosított néven 
Valí Khán által 1978-ban újraindított Awami National Party (ANP)64 – két ellenféllel 
szembesülnek: a hatalmaskodó központi kormánnyal és közelebb, hazai terepen a katonai 
vezetés által támogatott pastun iszlámistákkal.65

A katonák állandó beavatkozásai – 1989-ben, 1993-ban és 1996-ban puccsal oszlatták 
fel a demokratikusan választott kormányokat, mielőtt azok kitöltötték volna kormányzati 
ciklusukat – az utolsó puccsban jutottak a tetőpontra 1999 októberében, amikor Naváz 
Saríf miniszterelnököt Musarraf tábornok váltotta fel. Mindezek ellenére az 1990-
es évek demokratikus évtizede során a képviseleti intézmények miatt csökkentek az 
etnikai feszültségek. Ebben az időszakban a beludzs nacionalisták küzdelme áttevődött a 

61 Az International Crisis Group szerint az 1970-es években megfogalmazott hasonló vádak nem 
bizonyultak megalapozottnak. Ez mutatja, hogy mind az EU, mind az Egyesült Államok elemző 
köreiben változik a beludzs felkelés megítélése. Pakistan. The Worsening Conflict in Balochistan. 
International Crisis Group Asia Report. (14 September 2006). no. 119. 26. o. 220. jegyzet.

62 Mír Ballács Marrí információja a szerzőnek.
63 mushahid hussain: Pakistan’s Politics. The Zia Years. Lahore, 1990, Progressive Publishers, 89. o.
64 Miután Bhutto a National Awami Partyt (Nemzeti Avami Partot) betiltotta, Awami National Party 

(Avami Nemzeti Part) néven tűnt fel.
65 roBert g. wirsing: Pakistan’s Security under Zia, 1977–1988. London, 1991, Macmillan, 112. o.
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harcmezőkről a politikai küzdelem színterére: a központi és a tartományi törvényhozásban 
fogalmazták meg követeléseiket, a tartományi autonómia megvalósításáért harcoltak.

Az 1988-as választásokon a beludzs nacionalista pártok megszerezték a voksok 
47,8%-át, 1990-ben 51,74%-át.66 Beludzsisztánban a nacionalista pártok – mindenekelőtt 
Akbar Khán Bugtí Köztársasági Hazai Pártja és az 1988 novemberében Attaullah 
Mangal vezette Beludzsisztáni Nemzeti Párt (BNP) – emelkedtek ki jelentős politikai erő 
gyanánt. A választásokat követően Mangal BNP-je lett a legnagyobb párt. Előbb Beludzs 
Nemzeti Szövetséget, majd tartományi kormányt alakított Akbar Bugtíval, aki tartományi 
főminiszter lett.

Az 1990-es választások előtt azonban Bugtí pártja, a Dzsomhúrí Vatan Party kilépett a 
koalícióból, és a Pakisztáni Muszlim Liga Naváz Saríf vezette frakciójával (PML-N) lépett 
választási szövetségre. A választás után Tádzs Mohamed Dzsamálí alakított koalíciós 
kormányt a Bhutto-féle Néppárt (PPP), a PML és az iszlámista JUI (Dzsamí’át-
i Ulama-i Iszlám) részvételével. 1993-ban őt váltotta fel Naváb Zulfiqár Alí Magszí 
a PML-N és az ANP támogatásával. Az 1997-es választásokat követően a beludzs 
nacionalista pártok – a Beludzs Nemzeti Páttal az élen – többségbe kerültek a tartományi 
parlamentben. Attaullah Mangal fia, Akhtar Mangal szerdár lett a főminiszter, a BNP és 
a JWP (Köztársasági Hazai Párt) a JUI-val alkotott koalíciós kormányt.

1996 decemberében Mangal és Bizendzso Beludzsisztáni Nemzeti Párt (BNP) néven 
új pártot hoztak létre. Ám az 1997. februári választásokon senki sem tudott a tartományi 
törvényhozásban abszolút többséget szerezni. A 43 helyből a legtöbbet, tízet a BNP szerzett, 
így Attaullah Mangal alakított koalíciós kormányt Bhutto Néppártja (PPP) támogatásával. 
A pastun iszlám fundamentalista JUI a konzervetív pastun övezetben meglehetősen jól 
teljesített. Ezzel egyidőben a szövetségi parlamentben a BNP ugyanakkor a Naváz Saríf-
féle PML-N-t támogatta, bizonyítékául, hogy a beludzs pártok viszonya pragmatikusabb 
lett az országos pártokhoz. A beludzsisztáni Csagaí térségében végzett nukleáris kísérletek 
miatt a BNP 1998-ban szakított Navaz Saríf Muzulmán Ligájával.67

Zia tábornok-elnök halálát követően, a demokráciához való visszatérés évtizedében 
figyelemre méltó stratégiai váltás volt a beludzs pártok politikájában, hogy országos 
pártokkal szövetkeztek. A beludzs vezetők képviseltették magukat a két országos nagy 
pártban, a Pakisztáni Néppártban (PPP) és Naváz Saríf Muzulmán Ligájában (PML-N), 
amelyek, akár kormányon, akár ellenzékben, a demokratikus átmenetet vezették.

Az 1990-es években Benazir Bhutto és Naváz Saríf központi kormányzatával a 
bevételek és a munkalehetőségek miatti viták még akkor sem torzultak fegyveres 
konfliktussá, amikor a miniszterelnökök megszegték a tartományi autonómiával 
kapcsolatos ígéreteiket, és feloszlatták a nacionalisták által vezetett parlamenteket. A 
katonai diktatúra visszatértével azonban az etnikai feszültségek fellángolása és a politikai 
tárgyalások megszakadása Beludzsisztánban fegyveres konfliktussá transzformálódott.

1999. október 12-én Musarraf tábornok feloszlatta Naváz Saríf kormányát. A pandzsábi 
dominanciájú katonai kormányzat minden hatalmat a maga kezében összpontosított. 

66 inAyAtullAh bAloch: Nationality Problems and Political Parties in Pakistan. The National Awami 
Party and Its Successor. In Berkemer – Frasch – kulke – lutt (szerk.): Explorations…, i. m. 118. o.

67 wirsing: Pakistan’s Security…, i.m. 79. és 127. o.
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Musarraf mind az államfői, mind a hadsereg főparancsnoki tisztét megtartotta.68 
Alkotmányos manipulációi az elnököt – aki korábban a szövetségi kormányzat jelképes feje 
volt – teljhatalmúvá tették; a törvényhozást bólogatójánosokká degradálva megfosztották 
a tartományokat az 1973-as alkotmány által biztosított jogaiktól, a beludzsokat az 1990-es 
évek demokratikus fórumaitól. Ők sem a fegyeres erőkben, sem a közigazgatásban nem 
érik el még gyér népességük arányát sem, márpedig az alkotmány a források és posztok 
lakosságarányos elosztását írja elő. Noha hivatalosan 15.000 beludzs szolgál az 550.000 
fős pakisztáni hadseregben, valójában számuk nem éri el a 1,3%-ot. A pandzsábiak 
kisajátítják a vezető posztokat.69 Noha a pandzsábiak és pastunok együttes aránya nem 
éri el a lakosság 75%-át, arányuk a fegyveres erőkben és testületekben mégis 87–95% 
között van.70

Az elszAlAsztott lehetőség

A tálib rezsim megdöntésére indított háború kezdetén, 2001 őszén az Északnyugati 
Határtartományban és Beludzsisztánban a szekularizált, nacionalista 
pártok még ellensúlyt alkottak a muszlim radikálisokkal szemben, ám 

elszalasztották a lehetőséget, hogy kivegyék részüket a terrorizmus elleni harcból, 
és abból megfelelő választási eredmények formájában hasznot húzzanak. Ehelyett az 
afganisztáni tálibok elűzése nyomán a térségben keletkezett politikai vákuum az iszlám 
szélsőségesek megerősödésének kedvezett, akiknek támogatottsága alig egy év alatt 
megsokszorozódott.

Paradox módon ezeket a szekularizált pártokat (akárcsak az afganisztáni baloldali 
pártokat) a 2001. decemberi – a tálibok utáni afganisztáni politikai rendezést felvázoló – bonni 
konferencia szorította háttérbe. Ez a mudzsáhíd hadurakat hozta vissza Afganisztánba, 
restaurálva azokat a körülményeket, amelyek kedveznek a tálibok és más vallási 
szélsőségesek térnyerésének. Nem a szekularizált beludzs pártok veszítettek erejükből, 
hanem a körülmények változtak.

2002 októberében a hadsereg, hogy felülkerekedjen polgári ellenzékén, felújította 
régi szövetségét a mollákkal. Ezzel hozzásegítette a hatpárti iszlámista szövetséget, a 
Madzslisz-i Muttahida Amalt (MMA, Egyesült Akciótanács), hogy kormányra kerüljön az 
Északnyugati Határtartományban, noha egy évvel korábban, 2001 őszén Beludzsisztánban 
a szekularizált pártok támogatottsága még magasabb volt, mint az iszlám pártoké 
vagy a katonai diktatúra híveié. Az MMA a szövetségi parlament helyeinek 25%-át is 
megszerezte, holott korábban az iszlám pártok összesen sem tudtak soha a képviselői 
helyek 5%-ánál többre szert tenni.

68 Az utóbbiról 2007. november 29-én mondott le.
69 hAsAn AskAri-rizvi: Military, State and Society in Pakistan. Lahore, 2003, Allen and Unwin, 240–

241. o.
70 ahmad Farouqi: Rethinking the National Security of Pakistan. The Price of Strategic Myopia. 

Burlington, 2003, Ashgate Publishing, 72. o.
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Beludzsisztánban szintén a pastun és beludzs nacionalista pártok félreállítása volt a 
választások célja. Musarraf összehozta pártja, a Pakisztáni Muzulmán Liga Qáid-i Azam 
frakciója (PML-Q) valamint az MMA koalícióját. A 2002. októberi választásokon a 
tartományi parlament az ellenzéki iszlám fundamentalista szövetség, az MMA irányítása 
alá került. A BNP (Mangal frakció) két helyet,71 a Khaír Bakhs Marrí vezette Haq 
Tavar, valamint az Akbar Bugtí vezette Köztársasági Hazai Párt egy-egy helyet szerzett. 
Beludzsisztánban az MMA koalíciónak csak egyetlen pártja, a JUI-F tagja a kormánynak. 
A PML-Q és MMA koalíciós kormány más beludzs nacionalista párttöredéket is tartalmaz: 
a BNP renegát frakcióját, a BNP-Avámít. A Dzsamí’át-i Iszlámínak nincs szerepe a beludzs 
tartományban. Ennek vezetőjét, Qází Husszain Ahmedet favorizálta Musarraf egészen a 
2007. tavaszi iszlámábádi zavargásokig, amikor is kénytelen volt őrizetbe vetetni.

Noha Dzsám Mohamed Júszef személyében egy beludzs lett a tartományi főminiszter, 
kevés ellenőrzést gyakorol olyan kormány felett, ahol a kulcstárcák a tálibok fő támogatója, 
Maulana Fazlur Rahmán szervezetének, a Dzsamí’át-i Ulama-i Iszlám (JUI-F) kezében 
összpontosulnak,72 s ahol a tartományi kormányzatot nem tekintik többnek, mint a 
központ kinyújtott kezének. Mivel – a katonai vezetés szájíze szerint – pastun iszlámisták 
irányítják a tartományt, a beludzs nacionalisták, akik marginalizálódtak a központban 
és elveszítették fórumukat saját tartományukban, hiába tiltakoztak a hadsereg olyan 
választási, politikai és alkotmányos manipulációi ellen, amelyek lehetővé tették afgán 
menekülteknek is a voksolást.

Azért lehetett a pastunokat a beludzsok ellen kijátszani, mert a Beludzsisztánban 
tevékenykedő nacionalista pártjaiknál a nemzeti jogok megközelítése eltér. A Mahmúd 
Khán Acakzaí vezette Pakhtunkhva Milli Awami Party (Pakhtunkhva Nemzeti Avámí 
Párt) külön tartományba szervezné Beludzsisztán pastun többségű körzeteit (a korábbi 
Főbiztos Tartománya területeit) Dél-Pakhtunkhva elnevezéssel, esetleg az Északnyugati 
Határtartományba inkorporálná őket.73 Később a pastun nacionalista pártok, melyeket 
aggasztott az iszlámista pártok növekvő hatalma és a katonai diktatúra kormányzási 
módszerei, csatlakoztak beludzs társaikhoz a hadsereg és a mollák szövetsége ellen.

71 A 2008-as választások küszöbén a beludzs nacionalista pártok csak két hellyel rendelkeztek: eggyel 
a Köztársasági Hazai Párt, a másikkal a Beludzs Nemzeti Párt. Paradox módon, Akbar Bugtí halá-
lát követően, 2006 szeptemberében szolidaritásból nem saját pártjának, hanem a Beludzs Nemzeti 
Pártnak a képviselője mondott le. A női kvóta révén bekerült egyik képviselőnő ugyancsak ehhez a 
párthoz tartozik. A Haq Tavar időközben elveszítette képviselői helyét.

72 Az MMA kezében a tartomány energetikai és öntözésügyi, tervezési-fejlesztési, mezőgazdasági és 
élelmezésügyi, oktatási, vallási, önkormányzati, hírközlési, egészségügyi, kisebbségügyi, informati-
kai és ipari tárcája összpontosul. A Beludzsisztáni Fejlesztési Hatóságot is az MMA irányítja.

73 Baloch: Nationality…, i. m. 212. o.
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a TáliB kaPcsolaT

A tartományban élő pastunok jelentős hányada afgán menekült, akiknek a katonai 
kormányzatok pakisztáni állampolgársággal hálálták meg a szovjetek elleni 
dzsihád idején tett szolgálataikat. Ők a tálibokkal, az Al-Káidával, illetve a 

Hekmatjár-féle Hezb-i Iszlámíval rokonszenveznek, akik beludzsisztáni, illetve pastun 
törzsi területeken lévő hátországukból intéznek támadásokat Afganisztánban az 
amerikai csapatok és a szövetséges erők ellen. Beludzsisztánban a törzsi ügynökségeken 
nem működhetnek. De a pastun törzsi ügynökségekbe, különösen Észak-Vazirisztánba 
befészkelték magukat, ahol az Al-Káida már kiirtotta a szekularizált nacionalistákat, és 
folyamatosan támadja bázisaikat, a törzsi tanácsokat, dzsirgákat, ezen kívül 2005-ben 
Dél-, 2006-ban pedig Észak-Vazirisztánban „Iszlám Emirátust” hozott létre.

A pakisztáni hatóságok megítélése kettős a politikai iszlám radikális vagy 
fundamentalista szervezeteivel szemben, amelyek közül számos az MMA tagja. A Qází 
Husszain Ahmed által vezetett Dzsamí’át-i Iszlámí szervezetéhez kötődőkkel szemben 
kevésbé lépnek fel, mint a rivális Dzsamí’át-i Ulema-i Iszlám ellen.74 Ugyanez a 
kettősség érvényes az Al-Káidára is. Míg Beludzsisztán területén látványosan elfogták 
az Al-Káida számos tagját és prominensét, majd átadták őket az amerikaiaknak, addig 
az afganisztáni tálibok szabadon szervezkednek Beludzsisztán területén.

A katonai kormányzat ki akarja játszani a pastun–beludzs ellentéteket, eltűri olyan 
szervezetek tevékenységét, amelyek felekezeti zavargásokat szítanak.75 A betiltott 
Laskar-i Taiba a beludzsisztáni Mund térségében tábort nyitott abból a célból, hogy 
iráni beludzs törzsi harcosokat felekezeti zavargások szítására képezzen ki. A mérsékelt 
hanafi szunnita beludzsok az eltorzult és szélsőségessé fajult deóbandi befolyást és a 
beludzsisztáni tálib jelenlétet politikai és szociális fenyegetés gyanántként élik meg, de 
a hadsereg támadásai miatt és túlélésükért küzdve nincsenek olyan helyzetben, hogy 
megakadályozhatnák.

2003. július 4-én a pénteki istentisztelet közben Quettában öngyilkos merénylőre 
erősített bomba robbant egy síita mecsetben, amely kioltotta ötvenhárom ember életét 
és száztízet megsebesített. 2003. június 8-án a városban merényletet követtek el egy 
rendőrőrs ellen. A tizenhárom rendőr áldozatnak mindegyike síita volt. 2004. március 
2-án a quettai Asúra körmenet elleni véres támadás szintén azt mutatja, hogy a korábban 
másfél évtizedig nyugodt Beludzsisztán egyre inkább hadszíntérré válik. Ez utóbbi 

74 Qázi Husszain Ahmedet csak 2007 áprilisában, az iszlámábádi zavargásokat követően merték letartóz-
tatni. Őszre kiszabadult, és novemberben már ő juttatta az ellenzéki politikus Imran Khánt börtönbe. 
Irányzata Beludzsisztán tartományban kevésbé befolyásos, mint Mauláná Fazlur Rahmáné.

75 samina ahmed: Centralisation, Authoritarianism and Mismanagement of Ethnic Relations in Pakistan. 
In broWn – gAnguly (szerk): Governmment…, i. m. 44–61. o.
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merényletért a Laskar-i Dzsangví szervezetet teszik felelőssé,76 amellyel a pakisztáni 
héják és Musarraf elnök egyaránt kivételeznek.77

A merényletekért a nyíltan újjászerveződő tálibok és a nyomukban settenkedő Al-
Káida a felelős, de az is megállapítható, hogy a vallási színezetű, felekezeti terrorizmus 
áttevődött Pandzsáb államból és a nagyváros Karacsíból a korábban csendes, ám 
stratégiailag igen érzékeny Beludzsisztánba.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Quettában a síiták nem helybéliek, mint a korábbi 
lahóri és karacsíi zavargások során, hanem afganisztáni menekültek, hazarák, akik 
az onnan átszivárgó tálibokról és Al-Káida tagokról látják el hírszerzési adatokkal az 
amerikaiakat (aminek következtében Beludzsisztánban számos Al-Káida tagot tartóztattak 
le). A pakisztáni hatóságok a merénylet mögött Indiát és Afganisztánt vélik látni, és India 
kandahári és heráti konzulátusait nevezik meg felelősként.78

India 1992, azaz a Nadzsíbullah-rezsim bukása óta pozíciókat vesztett a térségben, míg 
Pakisztán a mudzsáhíd és a tálib kormányokkal egyaránt jó viszonyt tartott fenn. A 2001. 
szeptember 11-e utáni események, a tálib rezsim megdöntésére indított háború vesztese 
viszont Pakisztán, amely – miután Irak után a figyelem ismét e térség felé fordul – ki akar 
keveredni ebből a pozícióból. A biztonsági kockázat által kiváltott politikai vákuum ismét 
e konkurens helyi hatalmak vetélkedését okozhatja a régióban.

Pakisztán ambivalensen viszonyul ahhoz, hogy az Északi Szövetség79 Irán és 
Oroszorzág támogatásával létrehozott új szövetsége, a Nemzeti Egységfront révén 
megszilárdítsa afganisztáni pozícióit. A tálibok és a pakisztáni radikálisok a pakisztáni 
héják hallgatólagos jóváhagyásával 2003–2004-ben, a síiták elleni quettai mészárlással 
még azt üzenték, hogy ellenzik az iráni befolyás növekedését a térségben. 2007 tavaszán 
azonban Kandahár tartományban a tálib felkelőknél már iráni fegyvereket találtak, 
amelyek nyilvánvalóan Beludzsisztánon át jutottak hozzájuk. A Karzaí-kormánnyal 
Iszlámábád viszonya olyan rossz, hogy nemcsak a tálibok támogatásában fogtak kezet 
korábbi regionális vetélytársukkal, Iránnal, de ma már együtt támogatják a Karzaí-
kormány mindennemű ellenzékét, különösen azután, hogy a harcoló beludzs vezetők és 
harcosaik afgán földön, a kandahári régióban leltek menedékre.

Amennyiben a felekezeti villongások Iránt is bevonják az eseményekbe és Teheránt 
nyíltabb akcióra késztetik, meglesz a rég óhajtott casus belli, a teheráni rezsim ellen 
megindítandó amerikai lépések (nem feltétlenül nyílt akciók) legitimálása.

A JUI-F széles körű madrasza hálózata pakisztáni és afgán újoncokat toboroz 
az újjászerveződő táliboknak Afganisztánba. Tom Koenigs, az ENSZ főtitkárának 

76 Abdul rAsíd vAzíri: D’Balúcsisztán Karkícs Avámíl. [A beludzsisztáni válság tényezői.] Regional 
Studies/Szímaíz Mutálíát, 1385. Bahar/Spring 2006 27. o. (Pastu nyelven.)

77 Nagy valószínűséggel ez az ISI-hez és az Al-Káidához egyaránt közeli pandzsábi szervezet a felelős 
a Benazir Bhutto elleni 2007. december 27-i gyilkos merényletért.

78 Breseeg: Baloch Nationalism…, i. m, 207. o.
79 Hogy ki ne szorítsák őket a hatalomból, 2007 márciusában sikerült keresztülvitetniük a sokat vitatott 

amnesztia-törvényt, és áprilisban bejelentették a Nemzeti Egységfront megalakítását Burhánuddín 
Rabbání vezetésével. Ennek tagja lett többek közt Fahím, a 2007. november 6-án a valószínűleg a 
Hezb-i Iszlámí által végrehajtott, 80 áldozatot követelő baghláni öngyilkos merényletben elhunyt 
Szajjíd Musztafa Kázemí, Dosztum, Zia Masz’úd, valamint a félreállított király unokája, Musztafa 
Záhir és a volt ANDP-s politikusok közül az orosz, illetve iráni kapcsolatokkal rendelkező Gulábzoí 
és Núrul Haq Ulomí részvételével. Iszlámábád ambivalens megközelítésének lényege, hogy ez az új 
szövetség nagyobb hatalomhoz jutva keresztülvinné a Durand-szerződés végleges elismerését.
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afganisztáni különmegbízottja 2006-ban az afgán stabilitásra nézve a legnagyobb 
veszélynek a felkelők határokon átívelő tevékenységét minősítette, kijelentve, hogy 
ma már nem vitás a felkelés határokon átnyúló karaktere: a tálib vezetők a határon túl 
nyernek menedéket, sokan Quettában laknak, s beludzsisztáni menekülttáborokban és 
madraszákban újoncok ezreit képzik ki.80 Korábban a tálibok egyik szóvivője az afgán 
hatóságok fogságában beismerte, hogy Omár molla tálib vezető is Quettában él, a 
pakisztáni titkosszolgálatok, az ISI oltalma alatt.81 2007. augusztus 3-án Bush amerikai 
elnök azzal a megjegyzéssel írta alá az új terrorizmusellenes törvényt, hogy szükség van 
„folytatólagos hadműveletekre a tálibok quettai súrája (vezető tanácsa) kifüstölésére”.82 
2007 júniusában tálibok, afgán és pakisztáni támogatóik ezrei gyűltek össze egy JUI-F 
által szervezett gyűlésen egy madraszában, 35 kilométernyire a tartományi fővárostól.

Az Egyesült Államok egyre inkább aggódik térségbeli érdekei miatt. Ma már 
elsősorban nem Afganisztántól északra, azaz a közép-ázsiai régióban kíván terjeszkedni. 
Inkább – az Indiához fűződő kapcsolatok szorosabbra fűzésével – dél-ázsiai tengelyt 
igyekszik összekovácsolni.

A beludzsisztáni hAdműveletek

A pakisztáni kormányzat az intenzívvé vált regionális játszma ellenére úgy 
szeretné beállítani, mintha az egész beludzs probléma néhány korrupt 
törzsfő szűklátókörűségének az eredménye lenne, akik úgy vélik, hogy a 

fejlesztés veszélyezteti kiváltságaikat.83 Egy Kohluból származó Marrí törzsbeli bíró 
meggyilkolásával Khaír Mohamed Marrí fiait vádolja a quettai bíróság. A bíró, aki a 
Beludzsisztáni Legfelsőbb Bíróság elnöki tisztének várományosa volt, ugyanis ellenezte 
a szerdári rendszert.

Mint azt korábban említettem, biztonsági szempontból Beludzsisztánt A és B szektorra 
osztották. Az „A”-ban a helyi törzsi segédrendőrség egységei, a Balochistan Levies látja 
el a közbiztonsági feladatokat, a „B”-ben a túlnyomórészt pandzsábiakból álló szövetségi 
rendőrség, a Frontier Constabulary.84 Nagy felháborodást okozott, hogy az ország 96%-
át az utóbbiba sorolták, majd elhatározták, hogy összevonják a helyi közigazgatásnak 
felelős törzsi segédrendőrséget a korrupt, fegyelmezetlen országos rendőrséggel. Ez azt 
jelenti, hogy a teljes belbiztonság átkerül szövetségi hatáskörbe. Ez ellen tiltakoztak a 
beludzsok.

A jelenlegi felkelés további közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a szövetségi kormányzat 
számos tartományi hatáskört át akar adni a körzeteknek (tehszíl). A beludzsok úgy vélik, 
ezzel támadást intéztek az alkotmányban rögzített szövetségi struktúra, még e szinte csak 

80 Briefing to the UN Security Council by the Special Representative of the Secretary General in 
Afghanistan. 26 July 2006. 4. o.

81 dAvid montero: More Evidence of Taliban Leader Hiding in Pakistan. The Christian Science Monitor, 
19 January 2007. 1–3.o.

82 Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007. H.R.I., 28 July 2007. 12.o.
83 selig s. harrison: Pakistan’s Costly Other War. The Washington Post, 15 February 2006. 6 o.
84 carina jahani: State Control and Its Impact on Balochistan. Karachi, 2006, Jahan, 16. o.
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papíron létező, korlátozott autonómia ellen is. A természeti források feletti rendelkezés és 
a fejlesztési projektek feletti ellenőrzés joga, a szövetségi katonaság és rendőrség kivonása, 
a támaszpontépítések és földkisajátítások leállítása mellett a beludzs nacionalisták teljes 
körű autonómiára törekednek.

A tiltakozás akkor váltott át fegyveres konfliktusba, amikor 2004-ben a 
támaszpontépítési tervek miatt megkezdődött földkisajátítások ellen bontakoztak ki 
zavargások Kohlu és Dera Bugtí térségében, a Marrí és Bugtí törzsek területein. Miután 
Attaullah Mangal három fiával hazatért hosszú londoni száműzetéséből, Kohlu mellett, 
nem messze Dera Bugtítól, a BLA zászlaja alatt beludzs fiatalok kiképzése kezdődött 
meg. A felkelés úttörői, a nemrég elhunyt Mír Ballács és követői Kohlu térségében több 
mint harminc táborban oktatják a törzsi harcosokat a gerilla hadviselésre. Kohlu, Torban, 
Dast-i Godán, Khuzdár, Szuí, Szinszila, Dera Bugtí és a makráni partvidéken Ghadar 
térségében a törzsi harcosok tiltakoztak az ellen, hogy a kormánykatonák ki akarták 
sajátítani a Bugtí törzsszövetséghez tartozó Bakhlání törzs földjeit Szuí Iszrál-i Thál 
körzetében, elbuldózerezve vályogházaikat, lerombolva sátraikat. Kohán és Maivand 
térségében a 2004-ben újonnan létrehozott szövetségi határőrség, a Frontier Corps85 
egységei és az új Special Levies intéztek támadásokat a Marrí törzs ellen. Beludzsisztán 
szívében Dzsalaván térségére is átterjedtek a harcok, amelyek során a hadsereg tankokat, 
helikoptereket, sőt bombázókat is bevetett ellenük. A katonák a nagy szárazságban 
kikapcsolják a szivattyús kútakat üzemeltető áramot. 2004 nyarán eszkalálódott a felkelés, 
amikor Attaullah Mangalt letartóztatták.

Még 2004 szeptemberében a kormánypárti koalíciós partnerpárt, a PML-Q (Pakistan 
Muslim League) Musarraf-féle, Qáid-i Azam frakciójának elnöke, Sudzsaát Husszain és 
főtitkára, Musáhid Husszain vezetésével tényfeltáró bizottság utazott a helyszínre.

2004 decemberében a pakisztáni állami tulajdonú Oil and Gas Development 
Corporation Ltd. (OGDCL) kapott Kohlu térségében (amely a következő száz évre 
elegendő, 110 milliárd dollár értékű, 22 trillió köbméter gázt tartalmaz) gázkitermelésére 
engedélyt, de nem tudott élni vele a Bugtí és Iszlámábád közti konfliktus miatt. Bugtít, 
akinek területén, Szuí és Dera Bugtí között vannak a legnagyobb gázmezők, a központi 
kormányzat a gázlétesítmények ellen támadó Beludzsisztáni Felszabadító Hadsereg 
vezetőjének, s a gázkitermelés fő akadályának tartotta.

Annak ellenére, hogy a tiltakozás új hullámát indította el, amikor 2005. január 2-án 
Szuíban pakisztáni katonák megerőszakoltak egy Bugtí törzshöz tartozó üzemorvosnőt, 
Akbar Bugtíval folytatott tárgyalásaik eredményeként márciusban sikerült tűzszünetet 
elérniük. A további tárgyalások elodázásával azonban nőtt a feszültség. A krízis tovább 
mélyült, amikor 2005. december 14-én beludzs militánsok rakétákat lőttek ki Musarraf 
elnök látogatásakor a nagygyűlésre. Pár nappal később a pakisztáni hadsereg Kohlu 

85 A Frontier Corps Beludzsisztánban és az Északnyugati Határtartományban tevékenykedő szövetségi 
határőrség, mely szükség szerint a Védelmi Minisztérium és a Határügyi Minisztériumhoz egyaránt 
rendelhető. Az Északnyugati Határtartományban ezredei olyan történelmi hagyományokkal rendel-
keznek, mint a Chitral Scouts, Khaibar Rifles, Swat Levies, a Kurram Militia, a Tochi Scouts, a South 
Waziristan Scouts és a Zhob Militia. A központi irányítású gilgiti ügynökségben és a pastun törzsi 
ügynökségekkel együtt a pesávari parancsnoksághoz jelenleg 14 egység tartozik. 2004-ben hozták 
létre a quettai parancsnokságot, és hatáskörét kiterjesztették az egész beludzsisztáni tartományra 
valamint a központilag irányított beludzs törzsi ügynökségekre, ahol összesen 13 egység található.
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körzetére támadt.86 Hat beludzs vezetőt és több ezer nacionalistát letartóztattak. A beludzs 
felkelők gázvezetékeket, vasútvonalakat robbantanak. A hadsereg F–16-os bombázókat 
és Cobra harci helikoptereket vet be ellenük, ami rengeteg polgári áldozattal jár.

Az a tény, hogy Iszlámábád az Egyesült Államok által szállított fegyvereket a 
beludzsok ellen használja, rontja a szövetségesek esélyeit a nemzetközi terroristák ellen a 
Dél-Afganisztánban, Beludzsisztán határainál folyó harcban. A beludzsok elidegenítése 
igen komoly potenciális szövetséges elvesztését jelenti, amikor fő ellenségük, a JUI-F 
támogatja a tálibok nevével fémjelzett afgán felkelőket. A beludzsok épp úgy az iszlám 
radikalizmus elleni harc élvonalához tartoznak, mint az Egyesült Államok és nyugati 
szövetségesei. Ennek ellenére Iszlámábád – Amerika régióbeli szövetségese a terrorizmus 
elleni harcban – mindazokat a fegyvereket, melyeket Washington azért adott, hogy az Al-
Káida és a tálibok elleni harcra használja, ellenük fordítja.

Bugtí halála után az MMA azzal fenyegetőzött, hogy kilép a tartományi koalíciós 
kormányból. Ha betartotta volna ígéretét, és ellenzékbe vonult volna, akkor sem 
veszítette volna el Musarraf támogatását. De amennyiben 2008. február 18-án lezajlanak 
a választások, Musarrafnak szüksége lesz a támogatására.

A felkelés Beludzsisztánban nem mutatja az enyhülés jelét. Tekintetbe véve a beludzsok 
elidegenítésének mértékét, Musarraf nem fog a választási versenyben olyan szabad és 
korrekt versengést lehetővé tenni, hogy a beludzs nacionalista pártok hatalomra jussanak. 
A tartományi választásokat feltehetően az MMA, s főleg a JUI-F javára manipulálja. Ha a 
mollák még jobban megerősödve kerülnek újabb kormányzati ciklusba, az katasztrofális 
hatással lehet Afganisztán turbulens déli részének biztonságára.

A pakisztáni hadsereg arra akarta felhasználni a beludzs felkelés elleni katonai fellépést 
és a dél-vazirisztáni tálib jelenlétet, hogy megszállja a törzsi ügynökségeket. Célpontjuk 
nem az újjászerveződő tálibok, hanem ősellenségeik, a beludzs nacionalisták.

A jelenlegi beludzs felkelés alacsony intenzitású, de széles skálájú konfliktusnak 
tekinthető. Mintegy ötvenezer, modern fegyverekkel felszerelt, jól képzett törzsi harcos 
küzd hetvenezer pakisztáni katona ellen. Iszlámábád azt állítja, hogy a hadsereg nem, 
csak a szövetségi irányítású Frontier Corps, Frontier Constabulary paramilitáris egységei 
és a kollaboráns törzsfők csapataiból verbuvált Balochistan Levies végez szárazföldi 
műveleteket. Később ezer szövetségi katona jelenlétét is elismerte. Valójában hat teljes 
pakisztáni dandár és 25.000 fős Frontier Corps kötelék vesz részt a harcokban.

Iszlámábád azt is állítja, hogy kénytelen fegyveres erővel őriztetni a létfontosságú 
kommunikációs és energia vezetékeket, létesítményeket, hogy a lázadó törzsfők fegyveresei 
ne veszélyeztessék a fejlesztési terveket. De ha a törzsi harcosok gépfegyverekkel 
támadnak gázmezőkre, felrobbantanak gáz- és villamos vezetékeket, a hadsereg harci 
helikopterekkel, vadászgépekkel, bombázókkal támad rájuk – ami Dera Bugtí és Kohlu 
térségében, a harcok epicentrumában számos polgári áldozatot követel. A Dera Bugtí 
környékéről kiinduló harcok átterjedtek a Marrí törzs területeire, majd szerte az egész 
tartományban, a déli tengerparttól Quettáig. A konfliktus Beludzsisztán határain kívülre 
is terjed, Szindh és Pandzsáb beludzsok lakta körzeteire.

86 selig s. harrison: Pakistan’s Baluch Insurgency. Le Monde diplomatique, 5 octobre 2006. 16–17. o.
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A felkelés politikAi és kAtonAi szereplői

A beludzs nemzeti mozgalom a pastunisztániból, valamint a baloldali nacionalista 
pártokból nőtt ki, amelyeket az iszlámábádi politikák több évtizedes taktikája 
révén sikerült alacsony hatékonyságúvá tenni.

Noha a beludzs nacionalista pártok (akárcsak az afgán pártok) törzsi és etnikai alapon 
szerveződnek, programjuk szekuláris modern nacionalista, sőt még mindig baloldali. 
Közülük korábban több a marxizmussal is kacérkodott. Baloldaliságuk is a törzsi 
intézmények egalitáriusságából, a dzsirga-demokráciából nőtt ki, akárcsak a szekuláris 
pastun pártok esetén. A törzsi rend itt nem retrográd anakronizmus. Intézményei az 
iszlám fundamentalizmus és a radikális politikai iszlám ellenlábasai. De a beludzs 
nemzeti mozgalomban ma már kevésbé dominánsak a törzsi elemek. A hetvenöt beludzs 
törzsfő közül csak hárman, a Mangal, Marrí és Bugtí törzsek vezetői vesznek részt a 
jelenlegi felkelésben, ami nem a törzsi vidékeken, hanem főleg a makráni tengerparton 
bontakozott ki.

Ezek a pártok, vezetőik és fegyveres szervezeteik a következők:
Khaír Bakhs Marrí 1997 elején tért vissza Pakisztánba Kabulból, ahol a Nadzsíbullah-

rezsim vendégszeretetét élvezte. 1996-ban túszul ejtették a tálibok. Ő és 2007 novemberében 
meggyilkolt fia képviselték a beludzs nemzeti mozgalom militáns szárnyát. Elsősorban a 
katonai megoldás híve. Jelenlegi pártja, a Beludzs Haq Tavar, mind struktúráját, mind 
tagságát tekintve, tipikusan Marrí törzsi párt.87

Marrí volt korábban a Beludzsisztáni Feszabadító Hadsereg (Baluchistan Liberation 
Army, BLA) nevű illegális katonai szervezet vezetője, amely az 1980-as évek elején alakult, 
s egészen 1991-ig közel állt Moszkvához.88 Számos vezetője a Szovjetunióban tanult vagy 
kapott kiképzést. A kormány Marrí fiát, a 2007. november 20-án rejtélyes körülmények 
között elhalálozott Navábzáde Mír Balács Marrí képviselőt vádolta haláláig a jelenlegi 
felkelés vezetésével,89 amely álláspontját radikalizálta, autonomistából függetlenségpárti 
lett, s ma már Nagy-Beludzsisztánért száll síkra. A legtöbb fegyveres támadást a BLA 
hajtja végre. 2006. április 8-án a pakisztáni hatóságok – amelyek korábban a leghírhedtebb 
al-káidás szervezeteket is csak vonakodva függesztették fel – ezt is betiltották. A nyugati 
szövetségesek megítélése is eltérő. 2006 júniusában a Pakisztánnal hagyományosan 
szorosabb összhangban álló Nagy-Britanniában is a terrorszervezetek listájára tették. Az 
Egyesült Államok – amelynek Irán elleni akcióihoz jól jöhet e szervezet – ezt nem tette 
meg. Noha a pakisztáni kormány minden katonai tevékenységet ennek a szervezetnek 

87 r. n. Pehrson: The Social Organization of the Marri Baluch. Publications in Anthropology, 1966. no. 
43. 57–61. o. 

88 selig s. harrison: In Afghanistan’s Shadow – Baluchistan. Baluch Nationalism and Soviet Temptations. 
New York – Washington D.C., 1981, Carnegie Endowment for International Peace, 33. o.

89 A pakisztáni kormányzat magyarázata szerint azért tették a terrorszervezetek listájára, mert rakéta-
támadásokban és robbantásokban vett részt. BLA Declared Terrorist Organisation. The Nation, 10 
April 2006. 4. o. 
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tulajdonít, keveset lehet tudni vezetőségéről, vezetési struktúrájáról vagy harcosai 
számáról, harci potenciáljáról. Mivel illegális, nehezen megállapítható, valóban ők-e a 
végrehajtói vagy koordinálói a harci cselekmények többségének. Ami fegyverei forrását 
illeti, vezető kormánytisztviselők előszeretettel vádolják Újdelhit a beludzs harcosok 
politikai és anyagi támogatásával. A szovjetellenes afgán dzsihád, majd a polgárháború 
idején özönlött a fegyver Beludzsisztánba, amely a határokon átívelő tevékenység 
központja volt. Kabul jelenleg sem képes ellenőrizni határait, ez is fegyverek áramlását 
okozza a határos pakisztáni tartományokba, Beludzsisztánba is. Ráadásul a legtöbb 
beludzs fel van fegyverezve, és számos szerdár (törzsfő) tart fenn magánmilíciát. Azért 
fogtak fegyvert, mert a fiatalabb nemzedék úgy véli, hogy elődeik politikai harca nem 
bizonyult elég hatékonynak.

A Beludzsisztáni Diákszövetség a kvóta-rendszer felszámolásáért és a beludzs nyelv 
hivatalos nyelvvé tételéért száll síkra.90 Fegyveres szervezete a Népi Felszabadító Hadsereg 
(People’s Liberation Army, PLA).

A Marrí törzs másik szervezete az 1964-ben alakult Beludzs Népi Felszabadítási Front 
utóda, jelenleg a Beludzs Felszabadítási Front (Baluch Liberation Front, BLF) nevet viseli. 
Olyan spekulációk terjedtek el, hogy e két utóbbi, egyesek szerint mindhárom fegyveres 
szervezet egyesült. Mások szerint a BLF főleg Beludzsisztán déli részén tevékenykedik, 
de összehangolja tevékenységét a BLA-val. Míg a PLF és a BLA főleg a Marrí törzs, a 
harmadik militáns szervezet, a Beludzsisztáni Népi Felszabadítási Front (BPLF) milíciája 
a Bugtí törzs bázisán szerveződik. Akbar Bugtí a BLA-t, a BLF-et és a BPLF-et különböző 
csoportokként és szervezetekként írta le.91

Ghaúsz Bakhs Bizendzso hazájába visszatérve részt vett egy új párt, a Pakisztáni 
Nemzeti Párt (Pakistan National Party) megszervezésében. 1989-ben bekövetkezett halála 
után a PNP vezetői, egyesülve Attaullah Mangal Beludzsisztáni Nemzeti Mozgalom 
pártjával, 1996-ban megalakították a Beludzsisztáni Nemzeti Pártot. Vezetője Attaullah 
Mangal lett.

Attaullah Mangal a Beludzsisztáni Nemzeti Mozgalom (Baluchistan National 
Movement) vezetője volt, amely kettészakadt. Nagyobbik frakciója az ő nevével fémjelzett 
BNM Mangal. Marríval együtt az 1973-ban kirobbant fegyveres felkelés vezetője volt, 
amelynek leverését követően, 1978-ban Londonba vonult száműzetésbe. Ott alapította 
meg a Szindhi–Beludzs–Pastun Frontot (SBPF), hogy a háttérbe szorított nemzetiségek 
vállvetve küzdjenek Pakisztánban a pandzsábi dominancia ellen. A pakisztáni állami 
keretek megreformálásával megvalósuló konföderációért szállt síkra. Jelenleg a háttérben 
van, és nem beszél a beludzs fegyveres ellenállás vezetőjeként. Fiai Londonból, nyugati 
és Öböl menti országokból szereznek pénzt a mozgalomnak.

A Beludzsisztáni Nemzeti Pártot jelenleg egyik fia, Akhtár Mangal vezeti, ám 
végrehajtó bizottságában egyre kevesebb törzsfő található. Fő követelésük – a maximális 
törzsi autonómia, a szövetségi kormányzat hatáskörének a védelem, külügyek, pénzügyek 

90 Elméletileg a szövetségi tartományoknak lakosságuk arányában kell részesülniük a közigazgatásban 
és a hadseregben. A beludzsok számára ez is hátrányos, hiszen Beludzsisztán a leggyérebben lakott 
tartomány, ám a beludzsok aránya sem a fegyveres erők soraiban, sem a közigazgatásban nem éri el 
arányukat a lakosságban, ezért a beludzs nacionalisták ennek korrekcióját szeretnék.

91 Haroon Rashid interjúja Akbar Khán Bugtíval, idézi az International Crisis Group. Newsline, 21 
February 2005. 21. o.
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és hírközlés területére korlátozása – túlmutat a Mangal törzs partikuláris érdekein.92 
Vezetői szerint kicsi annak az esélye, hogy pusztán a fegyveres harcnak komoly politikai 
hozadéka legyen. Ezért a BNP arra koncentrált, hogy politikai támogatást nyerjen a 
beludzsok körében a szekuláris nacionalizmus számára. De akárcsak Bizendzso törzse, 
a Mangal is háttérbe szorul a törzsi ügynökségeket uraló Marrí és Bugtí törzsekkel 
szemben. Így amikor ki akarta terjeszteni befolyását a tartomány egészére, nem tudott 
ezeknek a területére behatolni, vagyis a Beludzsisztáni Népi Felszabadítási Front illetve 
a Bugtík által uralt Köztásasági Hazai Párt fennhatósága alatti területeken terjeszkedni. 
Következésképpen katonai erői korlátozottabbak, és nagyobb hajlandóságot mutat a 
tárgyalásra. Ám attól való félelmében, hogy marginalizálódik, az utóbbi időben, különösen 
Akbar Bugtí halálát követően, álláspontja radikalizálódott, és már nem az autonómiáért, 
hanem a teljes függetlenségért száll síkra.

2002-ben a BNP egy helyet szerzett a parlamentben. Akbar Bugtí halálát követően, 
2006 szeptemberében az egyetlen beludzs párt volt, amely kivonult a törvényhozásból, 
míg Bugtí pártja, a Jomhoori Watan Party(JWP), Köztársasági Hazai Párt képviselője ezt 
nem tette meg.

Akbar Bugtí a második legnagyobb beludzs törzs, a Bugtí vezetője volt 2006. 
augusztus 26-án bekövetkezett haláláig. Az 1950-es években belügyminiszter, Bhutto 
idején Beludzsisztán kormányzója, majd 1988-tól, a demokrácia helyreállítását követően 
Beludzsisztán első tartományi kormányának főminisztere. Noha ő maga is az 1973–77-es 
felkelés egyik kirobbantója volt, szerepe ellentmondásos. 1973. január 31-én Lahórban 
a Mochi Gate-nél a pastun Valí Khánnal, a Nemzeti Avamí Párt 2006 elején elhunyt 
vezetőjével és Attaullah Mangallal együtt meghirdette a Független Beludzsisztán 
tervét. Ám ezután információt szolgáltatott Zulfiqár Alí Bhutto akkori pakisztáni 
miniszterelnöknek a Beludzsisztánba irányuló iraki fegyverszállításokról, azt állítva, 
hogy a Független Beludzsisztán tervét, amelynek hatására a terület „egy vagy több 
idegen ország befolyása alá került volna”, Bagdadban találták ki.93 Bhutto ennek ürügyén 
feloszlatta Attaullah Mangal – Nemzeti Avamí Párt vezette – kormányát és a tartományi 
parlamentet, letartóztatta Mangalt, Marrít és Bizendzsót. Ezt követően Akbar Bugtít 
nevezte ki Beludzsisztán tartományi főminiszterévé, aki ezt elfogadta. Azonban nem 
sokkal a harcok kirobbanását követően, még 1973. december 31-én, lemondott. Miatta 
tiltotta be Bhutto 1975. február 10-én a Nemzeti Avamí Pártot is, amelyben a pastun és 
beludzs nacionalisták, Marrí, Mangal, Bizendzso és Valí Khán még együtt harcoltak. 
1976-ban, amikor Bhutto feloszlatta a beludzs törzsfők tanácsát (dzsirgáját), a haidarábádi 
per során mindnyájukat, így Bugtít is bebörtönözték.94 Múltja miatt sokan fenntartásokkal 
voltak iránta; mások szerint, ha köpönyegforgató lett volna, lepaktált volna Musarraffal, 
és nem a hegyekben bujkált volna. 2006. augusztus 26-án a pakisztáni hadsereg csapása, 
a barlangját ért rejtélyes robbantás, amely feltehetően gáztámadás volt, Akbar Bugtít a 
beludzs nemzeti ügy mártírjává avatta.

92 Baloch: Nationality…, i. m. 91. és 117. o.
93 szahar: D’Naváb Akbar Khán Bugtí…, i. m. 12. o.
94 adeel khan: Baloch Ethnic Nationalism in Pakistan. From Guerrilla War to Nowhere? Asian 

Ethnicity, vol. 4 (2003) no. 2. 178. o.
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Több mint tízezer állandó harcost felsorakoztató hadsereg élén állt. Kezdetben mérsékelt 
volt, akárcsak Bizendzso. Ennek ellenére Iszlámábád első számú közellenségének tekintette, 
mivel területén találhatók a Szuí-gázmezők, amelyek a pakisztáni földgázellátás zömét 
biztosítják. 2005 tavaszán, a nagyszabású hadműveletek megindításakor a pakisztáni 
kormány Dera Bugtí körzetére és Akbar Bugtíra összpontosította figyelmét, annak 
ellenére, hogy a támadások átterjedtek az egész tartományra, a nem törzsi körzetekre is. 
Akbar Bugtí és harcostársai barlangjára a légierő mért megsemmisítő csapást. Pártjuk, 
a Köztársasági Hazai Párt (JWP) jelenlegi formájában 1990-ben alakult újjá, és Akbar 
Bugtí halálát követően is jelentős politikai tényező maradt. Fegyveres szervezete a 
Beludzsisztáni Népi Felszabadítási Front (BPLF).

A pakisztáni hatóságok igyekeznek a pártot és a Bugtí törzset is megosztani. 
Titkosszolgálataik igyekeznek beszervezni a rivális Bugtí altörzseket, főleg a Kalpárokat 
és Maszúríkat, hatalmas összegekkel látják el őket, hogy kezükbe kaparinthassák a törzsi 
ügyek intézését a térségben. Ezért Akbar Bugtít halála előtt két nappal riválisai egy 
mondvacsinált törzsi dzsirgán megfosztották törzsfőnöki tisztjétől és vagyonától. Fiát és 
lányunokáit letartóztatták, bankbetéteiket befagyasztották. Azóta igyekeznek ellentétet 
szítani Akbar megalkuvóbb fia, Talál és harciasabb unokája, Bramadágh, valamint ez 
utóbbi törzsi erői és a haláláig Mír Ballács Marrí vezette BLA csapatai között.95

Az iszlám szélsőségesek ellen forduló nemzeti felkelés hajtómotorjai ma már nemcsak 
a törzsi dzsirgák, de a középosztály is, amely alulképviselt a pakisztáni kormányzatban. 
A törzsi struktúra Makrán és a tengerpart körzeteiben kevésbé erős.96 Vezéregyénisége 
Abdul Haí Beludzs. Pártja, a Beludzsisztáni Nemzeti Mozgalom, újabb nevén a Nemzeti 
Párt (NP), megakadályoz minden paktumot a törzsfők és az iszlamisták között, akik a közös 
ellenség, a pakisztáni hadsereg vezetői ellen akcióegységre csábítanak. Ha ellentét merül 
fel a törzsek között, közvetítőként lép fel. A mozgalom – mint említettem – kettészakadt. 
Egyik frakciója élére Attaullah Mangal, a másikéra az alapító Abdul Haí Beludzs állt. Az 
előbbi neve Beludzsisztáni Nemzeti Párt, az utóbbié Nemzeti Párt lett.

Az eltelt ötvennyolc év során a beludzsok mindössze harminchárom hónapig 
irányíthatták tartományukat. Kilenc hónapig Attaullah Mangal, egy évig fia, Akhtár 
Mangal és ugyanennyi ideig Akbar Bugtí töltötte be a tartományi főminiszter posztját.

2003 novemberében a Marrí vezette Haq Tavar, a Bugtí által irányított Köztársasági 
Hazai Párt, a Beludzsisztáni Nemzeti Párt két frakciója, a Beludzsisztáni Diákszervezet 
valamint fegyveres szervezeteik (a Beludzsisztáni Felszabadító Hadsereg, a Beludzsisztáni 
Felszabadítási Front és a Népi Felszabadító Hadsereg) Beludzs Egység (Beludzs Ittihád) 
néven egyesült. Vezetője Dr. Abdul Haí Beludzs lett. A szövetség a politikai egység 
stratégiai célján túlmenően azt a taktikai megfontolást tűzte ki, hogy vezetőik ne 
köthessenek különalkut az iszlámábádi kormányzattal.97

A 77 törzsfő közül Musarraf hármat minősített rebellisnek. Ketten – Khaír Bakhs 
Marrí és Attaullah Mangal – még élnek, de ma már nem aktívak, fiaiknak, az azóta életét 
veszetett Mír Ballács Marrínak és Akhtár Mangalnak adták át a stafétabotot. Akhtár 

95 A kormány azt híreszteli, hogy Mír Ballács Marrí a BLA és Bramadágh Bugtí törzsi harcosai között 
afgán területen kirobbant összecsapás során lelte halálát.

96 Baloch: Nationality…, i. m. 311. o.
97 vAge bAjAdzsán: K voproszu o beludzsszkom szeparatizme. Jereván, 2006, SzAJaSzSz, 17. o.
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Mangalt, a Beludzsisztáni Nemzeti Párt jelenlegi vezetőjét és apját 2006 novemberében 
letartóztatták emberrablásért.

2005 végén Bugtít, Mangalt és Khaír Bakhs Marrít letartóztatták, illetve házi 
őrizetbe helyezték. Akkor a 2006 elején házi őrizetéből kiszabadult Akbar Bugtí állt a 
partizánháború élére. Marrít fiával, a néhai Mír Ballács Marríval és Akhtár Mangallal 
együtt azzal vádolták, hogy meggyilkoltak egy – ugyancsak Marrí törzsbeli – bírót. Fiai a 
törzsi területen rejtőznek, Mír Ballács haláláig98 onnan irányította a fegyveres ellenállást. 
Vajon Akbar Bugtí és Mír Ballács Marrí halálával lejárt a törzsi harcosok kora? Vagy 
likvidálásuk csak olaj a tűzre, és az ő nevük kerül az eszkalálódó felkelés zászlajára?

A Pakhtunkhva Milli Awami Party (PkMAP) 1987-ben alakult. Élén Mahmud Khán 
Acakzaí áll. Demokratikus, parlamentáris szövetségi államért, az összes nemzetiség 
egyenlő gazdasági lehetőségeiért és politikai jogaiért száll síkra.

A legnagyobb pastun nacionalista párt – a Ghaffar Khán unokája, azaz Iszfandijár 
Valí Khán által irányított Avámí Nemzeti Párt (Awami National Party)99, melynek 
bázisa elsősorban az Északnyugati Határtartományban van – indul a választásokon. 
Az Északnyugati Határtartományban a Pakisztáni Néppárt Aftáb Serpao által vezetett 
frakciójával (PPP-Sherpao), Beludzsisztánban pedig a Pakisztáni Muszlim Ligának a 
Naváz Saríf-frakciójával (PML-N) kötött választási szövetséget.

Beludzs aktivisták ezrei kerültek bebörtönözésre, vagy tűntek el, ezért a beludzs 
pártok bojkottálták a 2008-as választásokat. A bíróságoknak néhány személy szabadon 
bocsátását sikerült elérniük. Iftikhár Mohamed Chaudhury – a Legfelsőbb Bíróság 
2007. március 9-én Musarraf által elmozdított, júliusban bírósági határozattal tisztébe 
visszahelyezett, majd a rendkívüli állapot november 3-ai kihirdetése után ismét elmozdított 
elnöke – is felemelte szavát az ellen, hogy a titkosszolgálatok folyamatosan megsértik az 
állampolgárok alkotmányos jogait. A hadműveletek során sokan kényszerülnek elhagyni 
otthonukat, 2007 szeptemberéig egyedül Kohlu térségéből több mint kétszázezren 
menekültek el.

98 Egyes spekulációk szerint a Bramadagh Bugtíval vívott összecsapások egyikében vesztette életét, 
valószínűbb azonban, hogy a pakisztáni hadseregnek a határtérségben – beludzsisztáni vagy afga-
nisztáni területen – folyó fedett akciója végzett vele.

99 1978-tól nevét fordítva használja, mint történelmi elődei.
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A 2008-As törvényhozási válAsztások

A pakisztáni katonai kormányzatoknak azonban nem sikerült megosztaniuk a 
pastunokat nacionalista pártjaik és a pastun dominanciájú iszlám pártok között. 
2007. október 2-án Musarraf újraválasztása elleni tiltakozásul a tartományi 

parlament JUI-F képviselői lemondtak. Az MMA választási esélyeit rontotta, hogy pártjai 
megosztottak voltak a részvételt illetően. Míg többi pártja – a szövetség vezetőjével, Qází 
Husszain Ahmeddel, a Dzsamí’át-i Iszlámí (JI) elnökével az élen – a választások bojkottja 
mellett foglalt állást, a JUI-F és annak vezetője, Maulana fazl Ur-Rahmán a megmérettetés 
mellett döntött. De az ő soraikban is szakadás következett be. A párt beludzsisztáni 
közgyűlésének elnöke, Maulana Aszmatullah kijelentette, hogy frakciója a Maulana 
Sérání vezette hivatalos JUI-F jelöltek ellenében indul a választásokon. E csoport – a 
hadseregnek a civil politikusokat lejárató szándéka szerint – korrupcióval vádolta a JUI-
F-et, s a pakisztáni választási bizottság honlapján az afganisztáni fűtőanyag csempészése 
miatt Maulana Dieselnek nevezte Fazl Ur-Rahmánt.

A Musarraf-kormány nemcsak a beludzs pártokban, hanem a pastun Awami National 
Party (ANP) soraiban is ellentéteket próbált szítani – a  párt tartományi vezetője, Afrászijáb 
Khattak ellen akarta fordítani annak helyettesét, Kakakhelt –, de sikertelenül.

A pastun és beludzs nacionalisták összefogása eredményeként jött létre még 1998-
ban pártjaik és a szindhi nacionalista pártok szövetsége, az ugyancsak Mahmúd Khán 
Acakzaí vezette Pakisztáni Elnyomott Nemzetek Mozgalma (Pakistan Opressed 
Nations Movement, PONAM). Működőképes föderációért, a szövetségi egységek teljes 
körű autonómiájáért száll síkra, ahol a központ fennhatósága csak a védelmi, a kül- és 
pénzügyekre korlátozódna. Követeli, hogy a kormányzat vessen véget a beludzsisztáni 
katonai akcióknak.

Acakzaí mozgalma mellett pártja, a PkMAP is ellenzi a katonai hadműveleteket, 
és támogatja a beludzsok harcát politikai és gazdasági jogaikért, sőt, a tizenegy pastun 
többségű beludzsisztáni körzetből a pastunok számára külön tartományt, a pandzsábi 
Attok és Miánválí pastunok lakta körzeteinek pedig az Északnyugati Határtartományhoz 
csatolását követeli.

2007 júliusában nagy meglepetést okozott, hogy a PkMAP és ANP mellett két másik 
beludzs szekularizált párt – Abdul Haí Beludzs Nemzeti Pártja és az Akhtár Mangal 
szerdár vezette Beludzs Nemzeti Párt is csatlakozott az iszlámista MMA ellenzéki 
szövetséghez. Csak a 2008-as választások után, az új kormánykoalíció és a tartományi 
kormányok megalakulását követően sikerült a pastun és a beludzs nacionalista vezetőknek 
hitelt érdemlően megértetni, hogy szövetségük a széteső és meghasonlott MMA-val – 
legnagyobb beludzsisztáni ellenfelükkel és a hadsereg korábbi szövetségesével – segít 
megteremteni a nemzeti koszenzust, helyreállítani a demokráciát tartományukban, és új 
játékteret teremt a nacionalista pártoknak a választások utáni időszakban.
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Benazir Bhutto meggyilkolását követően a PkMAP és az összes beludzs párt – 
kivéve a Nemzeti Párt Parlamentarians frakcióját, Szanaullah Zehrí vezetésével, 
illetve a PNP-A (Awami) frakciót – a választások bojkottja mellett döntött. A 2008-
as törvényhozási választások eredménye bebizonyította, hogy rosszul tették. Ha nem 
bojkottálták volna a választásokat, a pastun nacionalistákhoz hasonlóan elsöprő győzelmet 
arattak volna. Így viszont teret adtak a PML-Q-nak – amely saját pátriájában, Pandzsábban 
még a garnizonkörzetekben is csúfos vereséget szenvedett – és az Északnyugati 
Határtartományból szégyenteljesen kiszorult MMA-nak.

Ám nemcsak a nagy pártok, de a nagy nevek is eltűntek ezúttal a választási palettáról. 
A legtöbben a bojkottal tradicionális választói „bankjukat” bezárva tartják, nem adják át 
ismeretleneknek vagy idegeneknek, és úgy tekintettek a bojkottra, mint választókörzetük 
védelmének eszközére. Ennek következtében nem voltak látványos összecsapások a 
politikai vagy törzsi nagyágyúk között, és ez érdektelenné és szürkévé tette a kampányt. 
A mínusz tíz fok, a süvítő szél és a merényletektől való félelem ugyancsak otthon tartotta 
az embereket, s csak kevesen vettek részt a – nem túl gyakori – választási gyűléseken.

A kormányzó Pakisztáni Muszlim Liga-Q legnagyobb neve, Chaudhury Pervaiz Illáhí 
eljött Quettába, de választási beszédét egy zárt teremben tartotta, ahova csak néhány 
százan fértek be. Ezzel szemben az Összpárti Demokratikus Mozgalom (APDM) Csaman, 
Loralaí, Pisin és Zhob valamint Beludzsisztán más térségei után, erőfitogtatás gyanánt a 
pakisztáni vasúti társaság stadionjában, a kormányzói rezidencia mellett is megrendezte 
választásellenes nagygyűlését. Ezen a zord idő ellenére több tízezres tömeg jelent meg.

Az emberek is hűvösen viszonyultak a választási csatározásokhoz, és az új arcok nem 
vonzottak híveket. Mindössze a PML-Q vonultatott fel nagy szavazóbázissal rendelkező, 
befolyásos helyi politikusokat és törzsi vezetőket, azaz a régi nagyágyúkat is – Dzsám 
Mohamed Júszufot (Lasz Bela fejedelme és volt tartományi főminiszter), Jár Mohamed 
Rind szerdárt (volt szövetségi miniszter), Mír Abdurrahmán Dzsamálí korábbi tartományi 
minisztert, Aszlám Bútánít (a beludzsisztáni tartományi parlament volt alelnöke), Dzsafar 
Khán Mandokhel korábbi pénzügyminisztert és másokat –, hogy megtartsák régi 
választókörzeteiket. Rájuk az emberek nem pártszimpátia vagy Musarraf politikájának 
támogatása, hanem saját tekintélyük, a kollektív kötődés, törzsi lojalitás miatt szavaztak.

A beludzsisztáni politikai és gazdasági hatalmasok nem adják fel pozícióikat. Egy 
részük függetlenként indult, mások embereiket küldték csatasorba, de maguk is jelen 
vannak a színfalak mögött. Ennek következtében sokkal magasabb lett a részvételi arány, 
mint amit az elemzők – a politikai aktivisták, ismert nagy nevek hiányában és a cudar 
idő miatt – jósoltak. (1970-ben ennek az ellenkezője történt: a politikai aktivisták tízezrei 
és az összes nagy nevet felvonultató választásokon a jogosultak mindössze 28%-a ment 
el szavazni. A következő választásokon pár ezer, sőt esetenként néhány száz szavazat 
is elegendőnek bizonyult a képviselői mandátum megszerzéséhez.) Ámbár 2008-ban 
Beludzsisztánban volt országszerte a legalacsonyabb részvételi arány, ez is elérte a 
38%-ot.

Az elemzők erre a tartományra jósolták a legvegyesebb választási eredményeket is, és 
hogy itt egyik párt sem lesz képes önálló kormányalakításra.

Érdekes összevetnünk a jelenlegi és az öt és fél évvel korábbi választási 
eredményeket:
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Beludzsisztán északi része a JUI és a PkMAP, vagyis az iszlámisták és a 
szekuláris baloldali pastun nacionalisták csataterét képezte a korábbi választások 
során. Bár az ideit a PkMAP bojkottálta, függetlenként mégis több képviselőjét indította. 
A demokratikus mozgalom más vezetői pedig arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
régi választókörzetükben nem adják át önként a terepet hagyományos ellenfeleiknek, 
felidézve az 1985-ös, pártok nélküli választások katasztrofális következményeit a 
tartományban, amikor ismeretlen, új arcok jelentettek számukra kihívást. Bojkottjuk 
miatt a pastun választókörzetekben a szekuláris szavazók nem két mérsékelt nacionalista 
pártjuk között oszlottak meg, hanem az Awami National Party (ANP)-ra szavaztak – 
amely így két helyet szerzett –, veszélyeztetve ezzel a JUI pozícióit. Figyelemre méltó, 
hogy a pastun nacionalisták első ízben váltak a pakisztáni szövetségi kormány részévé 
(bár pastun nemzetiségű katonai diktátorok már kormányoztak). Az új tartományi 
kormány a szélesebb körű, hatékonyabb autonómia híveinek pozícióját erősíti.

Ennek a választásnak egyik fontos tanulsága, hogy a JUI már nem egységes párt. 
Tartományi szakadár vezetője Maulana Aszmatullah, korábbi tartományi miniszter, 
közismert keményvonalas politikus, aki – mint láttuk – az anyapárt hivatalos jelöltje 
ellenében indult, és nagyszabású választási gyűléseket tartott Zhobban, Maulana 
Mohammad Khán Sérání volt szövetségi képviselő hagyományos választókörzetében. Őt 
azzal vádolták, hogy a párt színeiben csak a legszolgalelkűbb vezetőket indította el, mint 
Háfiz Husszain Ahmed korábbi főtitkár, aki biztos befutó volt, s már többször elnyerte a 
szövetségi képviselői helyet.

2002
MMA 13
PML-Q 11
Független 7
NA (National Alliance 5
PMAP 4
JWP 3
BNP 3
NP 2
PNP 2

2008
PML-Q 17
Független 11
PPP 7
MMA 7
BNP-A 5
ANP 2
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A 2002-es választásokon a tartományban a PML-Q 16 képviselői helyhez jutott, és 
megszerzett hármat a nőknek és egyet a vallási kisebbségeknek fenntartott helyek közül. 
27-re emelkedett képviselői helyeinek száma, miután 7 független képviselő csatlakozott 
a frakcióhoz, együttműködve Dzsám Mohamed Júszuf koalíciós kormányának 
megalakításában. Noha a PML-Q-nak sikerült megtartania legtöbb képviselői helyét, 
három korábbi minisztere és körzeti képviselője, Nuski vereséget szenvedett. A mostani 
szavazást megelőzően a PML-Q tartományi vezetősége azt állította, hogy bármely 
más párt támogatása nélkül is 32–36 képviselői helyet szereznek. A 65 fős tartományi 
képviselői helyből (51 egyéni, a többi listás) a női és a kisebbségi kvótás pártlistás helyekkel 
egyetemben végül csak 18-at sikerült megszereznie (ebből 17 az egyéni helyük), de 
annak ellenére, hogy a másik három tartományban virtuálisan el is tűnt, a szerencsétlen 
bojkottnak köszönhetően a beludzsisztáni tartományi törvényhozásba mégis az egyetlen 
nagy pártként emelkedett be. Nem tudta azonban maga mellé állítani sem a függetleneket, 
sem korábbi kormányzó partnereit, az MMA (JUI-F)-t és a BNP-Awami frakcióját. Ez 
utóbbi öt hellyel a negyedik legnagyobb képviselői csoport és a harmadik legnagyobb 
párt a tartományi törvényhozásban.

Mivel a (többségében beludzs nacionalista) független jelölteknek az NP-P három 
tagjával együtt 11 hely jutott, a törvényhozásban a PML-Q után a második legnagyobb 
csoportot alkotják. A PLM-N egyetlen helyet sem szerzett.

Az MMA, amely 2002-ben 12 helyet kapott és a PML-Q vezette koalíciós kormány 
része volt, most mindössze hétre tudott szert tenni. A szerencsétlen bojkottot követően 
egyetlen talpon maradt tagja, a hagyományosan a Néppárttal rokonszenvező JUI-F – 
amely ősellenségének, a Pakhtunkhva Millí Avámí Pártnak a távolmaradásával sem tudta 
megerősíteni pozícióit – szerezte meg ezeket. Elnöke, Maulana Fazl Ur-Rahmán Benazir 
Bhuttót támogatta annak második miniszterelnöksége idején. Így az MMA vezetésében 
bekövetkezett szakadás kedvezőtlenül befolyásolta a párt teljesítményét, és számos 
nagyágyúja vereséget szenvedett. De még így is jobban teljesített, mint az Északnyugati 
Határtartományban.

A Néppárt visszatért, és teljesítménye számos elemzőt meglepett, mert nekik nem 
jósoltak két-három helynél többet, mégis a korábbi kettővel szemben hetet szereztek meg, 
pl. Quettában a hatból négyet.

 A PML-Q kilenc képviselője – Mohammad Aszlam Bútání, Rabina Irfán, Baszant Lál 
Gulsán, Hamil Kalmatí, Mír Suhaíb Núsírvání, Habíb Ur-Rahmán Mohammad Hoszní, 
Mír Amanullah Notezaí, Babú Mohammad Rahím Mangal és Szalím Khosza – eltávolodott 
Musarraftól és a Néppárttal szövetkeztek. Az ANP három, a BNP-A ötről hétre 
gyarapodott képviselőcsoportja és az NP Parlamenti csoportjának vezetője, Szanaullah 
Zehrí is csatlakozott hozzájuk, valamint a nyolc főre csökkent független képviselői 
csoport Aszlam Bizendzso szerdár vezetésével. A PML-Q képviselőinek száma további 
két fővel csökkent: Malik Szarvar Khán Kakar elhunyt, Zulfiqár Alí Magszí navábot 
pedig kormányzóvá nevezték ki. A JUI-F soraiból tíz disszidens ugyancsak támogatásáról 
biztosította a Néppártot.

Miután az MMA-ból a választási bojkott miatt a JUI-F maradt fenn, és a pastun Maulana 
Fazl Ur-Rahmánt, akinek programjában megtalálhatók a pastun nacionalista vonások, 
az új kormánykoalíció beemelte a kormányba, a Néppárt az MMA (JUI-F) bevonásával 
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a függetlenek, az ANP, a BNP-A valamint az MMA segítségével Beludzsisztánban is 
tartományi kormányt tudott alakítani a PML-Q nélkül. A BNP-A, azaz a Beludzs Nemzeti 
Párt vagy Balochistan National Party (Awami csoport) – a PML-Q vezette korábbi 
tartományi kormányzat másik koalíciós partnere – a beludzs nacionalista pártok bojkottja 
miatt ezúttal öt helyet szerzett.

További fontos fejlemény, hogy az Awami National Party (ANP) – az 1970-es 
választások óta első ízben – két képviselőt is küldhet a tartományi törvényhozásba. 
Akkoriban, amikor még a legtöbb beludzs és az összes pastun nacionalista a párt a soraiban 
tömörült, többséget alkotott és Attaullah Mangal szerdár vezetésével kormányt alakított. 
A pastun nacionalista ANP most a kormánykoalíció tagja a szövetségi kormányban, az 
általa irányítandó Északnyugati Határtartományban és Szindhben. 

Bár a Nemzeti Párt (National Party) bojkottálta a választásokat, első alelnöke, 
Szanaullah Zehrí szerdár megalakította a maga csoportját, egyéni jelöltként megmérettette 
magát és nyert. A BNA-A öt helyet szerzett. A BNP – mint a függetlenek zöme – beludzs 
nacionalistákból áll, akárcsak a kisebb pártok képviseletében mandátumhoz jutott további 
hét képviselő. A függetlenek, egy kivételével, támogatásukról biztosították a Néppártot 
tartományi kormányalakítási szándékában.

Az új tartományi kormány a szélesebb körű, hatékonyabb tartományi autonómia 
híveinek pozícióját erősíti, különösképpen azok után, hogy szekularizált pastun 
nacionalisták irányítják 2008 márciusától a szomszédos Északnyugati Határtartományt 
és a szövetségi nagykoalíciónak is részesei.

A Nagy-Beludzsisztánért küzdő radikálisok szerint az ideális államforma a beludzs 
törzsi konföderáció lenne, melynek élén a kalati khán állna. Szulejmán Khán a Beludzs 
Felszabadító Hadsereg (BLA) aktív támogatója. Küzdelmük jelenlegi szakaszában a 
beludzsoknak szervezeti strukturális keretként szükségük van a törzsfői rendszerre, 
amely – akárcsak a pastun törzseknél – kitölthető modern tartalommal, sőt, a tradicionális 
struktúrákat felszámoló iszlám radikalizmusnak, a menekülttáborok és militáns 
szemináriumok gyökértelen új kultúrájának leghatékonyabb ellenszere.

Annak érdekében, hogy leszámoljon a beludzs nacionalizmussal, a Musarraf-kormány 
megkísérelte, s nem is teljesen sikertelenül, hogy széthúzást teremtsen a beludzs ellenzék 
körében. Ez veszélyezteti a négy beludzs párt – Dr. Abdul Haí Beludzs Nemzeti Pártja, 
Akhtár Mangal szerdár Beludzs Nemzeti Pártja, Akbar Bugtí Köztársasági Hazai Pártja 
(JWP) valamint Khaír M. Khuda Bakhs Marrí naváb Beludzs Haq Tavar pártja – alkotta 
Beludzs Ittihád (Beludzs Egység) szövetséget. Sokan a beludzs ellenzék fragmentációjáról 
beszélnek.100

Akbar Bugtí pártját még életében megpróbálták meggyengíteni a hatóságok. Míg ő a 
kohlui hegyek közötti rejtekéből a hadsereg ellen harcolt, unokája, Ghulám Haider Khán 
Bugtí, a JWP egyetlen képviselője a szövetségi parlamentben, 2006 júliusában hirtelen 
elhatárolódott a párttól, és támogatásáról biztosította az ellentmondásos beludzsisztáni 
fejlesztési projekteket. A párt belső ellentétei jól láthatóvá váltak, amikor szövetségi 
és tartományi törvényhozásának tagjai visszautasították Akbar Bugtí fiának, Dzsamíl 
Bugtínak a követelését, hogy apja halála elleni tiltakozásul mondjanak le posztjukról. 

100 Pakistan Elections 2007–2008: Political Disintegration in Balochistan. http://www.elections.com.pk/
articledetails.php?id=29.
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Erre felszólította őket, hogy lépjenek ki a pártból. Heten megtették, de mások maradtak, 
hogy ne veszítsék el mandátumukat. Ma már a legtöbb törvényhozó a pártból a kormány 
oldalán áll, és 2007 szeptemberében támogatták Musarraf elnöki jelölését.101

A kormányzat a viszály magvát hintette el a Bugtí családon belül is, amikor segítette 
a másik fiút, Talál Bugtít, hogy magához ragadja a párt vezetését. Ő 2007 májusában 
összehívta a konvenciót, amely megválasztotta a párt elnökévé (JWP-T frakció), miután 
kijelentette, hogy folytatja a harcot Beludzsisztán autonómiájáért, ám „kizárólag 
az alkotmányos keretek betartásával”. Akbar Bugtí hívei illegitimnek tartották 
megválasztását, és frakcióját „Musarraf JWP-jeként” minősítették. Ők Bramadágh 
Bugtít, egy másik unokát tekintenek a párt vezetőjének (JWP-B), aki Afganisztánban 
lelt menedéket, ahonnan a felkelés aktív irányítója.102 Dzsamíl Bugtí is unokaöccse, 
Bramadágh mellé állt testvérével, Talállal szemben. E problémák miatt a JWP ma már 
csak árnyéka annak, ami Akbar Bugtí életében volt.

Ezzel éles ellentétben, Akhtár Mangal Beludzs Nemzeti Pártjának sikerült egyesülnie 
a katonai kormányzattal szemben. Ha indultak volna az országos választáson is, a 
legnagyobb kihívást jelentették volna a Muszlim Liga Qáid-i Azam pártjára nézve. 
Bugtí halálát követően saját pártja nem hagyta ott a törvényhozást, de a BNP 2006 
szeptemberében lemondott mandátumáról. Vezetését módszeresen üldözi a hadsereg 
és a titkosszolgálatok. Mangalt 2006 novemberétől fiával együtt terrorizmus vádjával 
őrizetben tartják, ám nem hajlandók nyílt tárgyaláson bíróság elé állítani őket.

Dr. Abdul Haí Beludzs Nemzeti Pártja is azt állítja, hogy nem köt kompromisszumot 
a katonai kormányzattal. A 2008-as választásokon indulása esetén jelentős számú voksra 
tehetett volna szert Beludzsisztán déli részén. A Beludzs Nemzeti Párt képviselőivel 
ellentétben, akik Bugtí halálát követően tiltakozásul egy emberként visszautasították 
mandátumukat, a Nemzeti Párt képviselői nem mondtak le ekkor, ezzel azt sugallva, hogy 
titkos tárgyalásokat folytatnak a kormánnyal. Bhutto halála után azonban ők is a 2008. 
február 18-ára halasztott választások bojkottja mellett döntöttek, mert mindkét pártnak az 
volt a meggyőződése, hogy a Musarraf felügyeletével tartandó választásokat manipulálni 
fogják. De döntésükkel közvetetten a PML-Q-t segítették pozícióba.

Khaír Bakhs Marrí Beludzs Haq Tavar pártja – amelyet haláláig fia, Mír Ballács 
vezetett – ellenben elhagyta a parlamenti politikát, és a fegyveres ellenállást választotta. 
Ballács a tartományi törvényhozás képviselője volt, ám még a fegyveres felkelés 
kirobbanásakor illegalitásba vonult. Később azt állította, hogy a 2002-es választásokon 
is csak azért indult, hogy ősei jussát a törvényhozásban ne bitorolhassa egy nem beludzs 
vagy egy molla. A kormányzat meggyőződése, hogy Bramadágh Bugtíval együtt Mír 
Ballács Marrí is afganisztáni menedékéből irányította a felkelést.

A beludzs nacionalisták Bugtí meggyilkolását követően, 2006 szeptemberében 
nagy dzsirgát tartottak, ahol több mint 380 vezető, köztük 85 törzsfő is részt vett, tehát 
pastunok is, rácáfolva Musarraf állítására, hogy a 77 beludzs törzsfőből mindössze három 
rebellis.103 Elítélték a gyilkosságot, és beadványt intéztek a hágai nemzetközi bírósághoz 

101 mohammad ejaz khan: Musharraf to kick off campaign from Quetta. The News, 26 September 2007. 
6. o., shahzada zulFiqar: Four JWP MPA’s back Musharraf. The Nation, 26 September 2007, 4. o.

102 Ropeta: Afghanistan sheltering Baloch terrorists: Jam, The News, 26 July 2007, 2. o.
103 mazhar leghari: Balochistan: Anatomy of the Current Crisis: A Report of the National Dialogue, 

Islamabad, 11 December 2006, 19. o.
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„tiltakozásul a beludzsok jogainak megtagadása miatt, s hogy maguk rendelkezzenek 
természeti forrásaik felett”. A tartományban a katonai hadműveletek leállítását követelték. 
Noha a nemzetközi bíróságnak nincs kompetenciája beadványukkal foglalkozni, ők úgy 
értékelték, hogy a dzsirga kettős célt ért el: sikerült nemzetközi síkra terelni a beludzs 
kérdést, valamint egyesíteni törzseiket és különféle politikai irányzataikat.104

A beludzs vezetők bebörtönzésével, aktivistáik tömeges eltüntetésével, a szekuláris 
nacionalista pártok marginalizálásával, a tartományi törvényhozás háttérbe szorításával, 
ellentmondásos fejlesztési tervek kierőltetésével, a katonai erő alkalmazásával a 
kormányzat kifejezésre juttatta, hogy nincs tekintettel arra a politikai folyamatra, amely 
egyre szélesebben tükröződik Beludzsisztánban, átnyúlva a tartomány és az ország 
határain. Számos fiatal beludzs bizalma megrendült a politikában és fegyvert ragadott.

Korábban a beludzsok és a Néppárt viszonya nem volt felhőtlen. Zulfiqár Alí Bhutto az 
iráni sah segítségével brutálisan leverte a beludzs felkelést, leánya pedig miniszterelnöksége 
idején ellenfeleikkel, az MMA iszlámistáival lépett taktikai szövetségre. Nem véletlen, 
hogy október 18-i hazatértét követően Benazir Bhutto első útja Beludzsisztánba vezetett, 
ahol részvétét fejezte ki a beludzs vezetőknek Akbar Bugtí meggyilkolása miatt.

Benazir Bhutto 2007. december 27-i halála nagy valószínűség szerint egy, az al-
Káidához és a pakisztáni titkosszolgálatokhoz, az ISI-hez egyaránt kötődő pandzsábi 
terrorszervezet, a síitákat gyilkoló Laskar-i Dzsangví műve.105 Azáltal, hogy a 
Musarraf-kormány a merényletet követően a pakisztáni tálib mozgalom vezetőjére, 
a vazirisztáni Baitullah Mehszúdra mutatott, etnikai ellentéteket indukált. A PPP 
hívei nemcsak Szindh tartományban, főleg Karacsíban rontottak a pastunokra, 
gyújtották fel üzleteiket és járműveiket, de Beludzsisztánban is ugyanezt tették, és 
megtámadták a Pesávarba tartó Hushál Khán Khattak és Latif Sáh expresszeket, 
felgyújtották a vonatokat is. Musarrafék célja nyilván a szindhí–pastun és pastun–
beludzs etnikai ellentétek szítása volt, valamint az ANP–PMAP és a PPP választási 
szövetségének aláásása az Észanyugati Határtartományban. Mindez azonban a 
demokrácia bumerángjának bizonyult. A Musarraf-kormányzat 2007-es jogsértései 
szekularizált, „liberális” pártokat juttattak 2008-ban kormányzati pozícióba. Szindh, 
Pandzsáb és az Északnyugati Határtartomány aktívan kiállt az urnáknál a demokrácia 
mellett, míg Beludzsisztán passzív maradt. Az új kormányzat azonban feltehetően 
elhozza annak a lehetőségét, hogy a beludzs felkelők letehessék a fegyvert.

Bhutto halálát követően erősödtek a tartományban pártjának pozíciói, amely 
Beludzsisztánban nem volt túl erős, ellentétben az Északnyugati Határtartománnyal, ahol 
a PPP és ANP korábban választási koalícióra lépett az iszlamisták és a PML-Q ellen, és 
fényesen teljesített. Míg Aszfandijár Valí Khán ANP-je megbékélt korábbi ellenfelével, 
a Bhutto családdal, ez a beludzsisztáni véres háború árnyékában nehezebb, noha nem 
sokkal halála előtt Benazir Bhutto megígérte, hogy általános amnesztiában részesíti a 
beludzs felkelőket, kiengedi bebörtönzött aktivistáikat, és haladéktalanul tárgyalásokba 
bocsátkozik a helyi vezetőkkel a konfliktus békés megoldásának érdekében. Élesen bírálta 
Musarrafot, amiért kemény kézzel kezeli e kérdést, azzal vádolva az elnököt, hogy ezáltal 

104 shahzada zulFiqar: Rage Revisited. The Herald, October 2006, 9. o.
105  A szerző EU-s választási megfigyelői tapasztalatai, pakisztáni politikusokkal, elemzőkkel folytatott 

konzultációi nyomán jutott erre a következtetésre.



2008. május 5.          46

Katona Magda               Beludzsisztán a figyelem középpontjában

regionális feszültséget gerjeszt. Meggyilkolását a beludzs aktivisták határozottan elítélték, 
akik az új civil nagykoalíciótól joggal várhatják problémáik politikai megoldását, szélesebb 
körű, hatékonyabb tartományi autonómia elnyerését, amelynek ügyét a pastun és szindhí 
nacionalisták segítenek keresztülvinni a szövetségi parlamentben és kormányzatban.106

Az új kormánykoalíció a választásokat követően békejobbot ajánlott a beludzs 
nacionalistáknak és felkelőknek, bocsánatot kért a múltban e tartományban elkövetett 
atrocitásokért, a folyamatban lévő hadműveletek azonnali leállítását, az összes politikai 
fogoly szabadon bocsátását ígérte, beleértve Akhtar Mangal korábbi főminisztert is. A 
Néppárt megígérte, hogy maximális tartományi autonómiát hoznak létre az 1973-as 
alkotmány keretein belül, és helyi rendfenntartó milíciákkal váltják fel az odavezényelt 
szövetségi rendőrséget. Február 25-én a Beludzsisztáni Nemzeti Párt mindkét frakciója 
pozitívan fogadta a Pakisztáni Néppárt (PPP) bocsánatkérését a tartományban elkövetett 
atrocitásokért és jogsértésekért.

A Beludzsisztáni Nemzeti Párt Awami (BNP-A) szárnyának vezetője Mír Iszrarullah 
Zehrí szenátor a megbékélés politikájára és párbeszédre szólította fel a Néppárt vezetését. 
Hangsúlyozta, hogy pártja a békés megoldás híve, és kedvezően fogadta a Néppárt 
álláspontját.

A Beludzsisztáni Nemzeti Párt Mangal frakciója szintén üdvözölte a bocsánatkérést, 
ám hangsúlyozta, hogy a beludzs nép addig nem nyugszik meg, míg a tartomány el nem 
nyeri jogait. Politikai aktivisták százai vannak még őrizetben, köztük a párt vezetője 
Akhtar Mangal és a Raisání Szövetség vezetője, Mír Vodúd Raisání. Emberek ezrei tűntek 
el. A párt haladéktalan szabadon engedésüket és a hadműveletek leállítását követelte. 
A beludzs politikai vezetés a békés tárgyalások híve. A törvénytelenségekért, katonai 
akciókért, ártatlan emberek haláláért a beludzs politikai vezetés a katonai diktatúrát, illetve 
személy szerint Musarraf elnököt teszi felelőssé. Csak olyan kormánnyal tárgyalnak, 
amely elismeri tartományi autonómiára való törekvésüket és a tartomány rendelkezését 
természeti kincsei felett.

szíszTán-BeludzsiszTán

Perzsiai107 Beludzsisztán sokkal elmaradottabb volt, mint Brit Beludzsisztán. 
Egészen az Öböl mentéig törzsi legelők húzódtak, a tengerparton nyomorúságos 
halászfalvakban éltek az emberek. Szísztán-Beludzsisztán nem rendelkezett 

hagyományosan kiépített központokkal – mint a brit, majd 1947-től pakisztáni oldalon 
Quetta vagy Kalat –, sem megszervezett ültetvényekkel, bányákkal, iparral, iskolákkal 
és értelmiséggel. Mint a legelmaradottabb területek lakóit, a beludzsokat vetették be 
1921-ben a giláni munkástanácsok, 1947-ben a Demokratikus Azerbajdzsán Köztársaság 
leverésében.108

106 Dawn, December 21, 2007.
107  1934-től: iráni.
108  L., szadeq hedájat: Gílamard (A giláni) c. novelláját. Magyar fordításban 1971-ben jelent meg az 

Európa Kiadó gondozásában A perzsa irodalom kistükre kötetben.
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Az 1950-es években megfogalmazott stratégiai tervek, út- és támaszpontépítések, az 
Öböl menti kőolajlelőhelyek intenzív kiaknázása felértékelték Beludzsisztán geopolitikai 
jelentőségét. Mindezek következtében az iráni beludzsok együttműködést alakítottak 
ki pakisztáni területen élő testvéreikkel. Ennek hatására nemzetté válási folyamataik 
felgyorsultak. 1955-től iráni Beludzsisztán egyes vidékein gerillaháború bontakozott ki. 
Ezek már nem csempészbandák és szabadcsapatok összetűzései voltak a hatalommal, 
hanem a földkisajátítások elleni, politikai indíttatású tiltakozó akciók.109 Mohammad Reza 
Pahlavi, az 1979 elején megdöntött iráni sah a Spiegelnek adott interjújában erre az időszakra 
így emlékezik vissza: „Amikor hatalomra kerültem, a gyakori éhínség során a beludzsok 
a földet ették, területükön rablóbandák garázdálkodtak, útonállók az utazók nyakát 
szegték. Uralmam végén többsávos autópályán, akár egy szál motorkerékpáron, egyedül, 
fegyveres kíséret nélkül is biztonságosan végig lehetett utazni Beludzsisztánon.”110

Az 1950–60-as évek földfoglaló, útépítő akciói kezdetben a törzsek spontán ellenállását 
váltották ki. Később a határ mindkét oldalán élő törzsek akciói az útépítésekkel és 
támaszpontok létesítésével szemben már szervezett, koordinált formát öltöttek. 1965-ben 
a határ menti iráni törzsek is csatlakoztak a Marrí és Bugtí törzsek földjén kibontakozott 
felkeléshez. Ezt a két kormány csapatai együttes erővel, az 1964-es pakisztáni–iráni 
megállapodás szellemében tudták csak elfojtani.111

A beludzs kérdés geostratégiai jelentőségének bemutatásánál felsorolt okok miatt 
2003 nyarán Iránban az 1999-es megmozdulásokhoz hasonló diáktüntetések bontakoztak 
ki, amelyek mögött az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanácsa nevű szervezet állt, ami magában 
foglalta az 1965-ben alakult, kezdetben baloldali Mudzsáhedín-e Khalq szervezetet, 
melynek vallásos szárnya 1981-től Szaddám támogatását élvezte, ezért e szervezet a 
terrorszervezetek listáján szerepelt. Nem véletlen, hogy nem sokkal a teheráni tüntetéseket 
követően az iráni rezsimmel hagyományosan jó kapcsolatokat ápoló francia hatóságok 
bezárták a szervezet franciaországi irodáit. Az amerikaiak ellenben hirtelen szárnyuk 
alá vették őket, és elérték, hogy pakisztáni Beludzsisztánban táborokat kapjanak, 
miután Irakban a síita brigádok üldözőbe vették őket. A magukat marxistának nevező 
Mudzsáhedín-e Khalq aktivistái Irak és Irán után Pakisztánban is megjelentek.

Amikor alig egy hónappal a dániai Mohamed-karikatúra ürügyén kirobbantott, iráni 
stílusjegyeket viselő zavargásokat követően 2006 márciusában Teherán síita–szunnita 
összetűzéseket szított az afganisztáni Herátban, tüstént szunnita zavargások törtek ki 
az iráni Szísztán-Beludzsisztán tartomány központjában, Zahedánban.112 S amikor a 
Beludzsisztáni Felszabadító Hadsereget betiltották a pakisztáni hatóságok, az iráni 
kormány tüstént szemet hunyt afelett, hogy a határövezetben, Turbatban irodát nyitott.

109  Brian sPooner: Religious and Political Leadership in Persian Baluchistan. Ph.D. Thesis (Oxford 
University). Oxford, 1967. 56. o.

110  Der Spiegel, 14 November 1979. 21. o.
111  ainslie t. emBree: Pakistan’s Western Borderlands. Durham, N.C. 1977, Carolina Academic Press, 

42. o.
112 2006. február 7-én úgy támadt a felheccelt tömeg Afganisztán déli részén a zábuli amerikai, s ugyan-

akkor északon a maimanai norvég tartományi újjáépítési csoportokra (PRT-kre), ahogyan 1979 
márciusában előbb a mashadi afgán főkonzulátusra, majd az Iránból áttoloncolt ötezer állítólagos 
illegális afgán munkás a heráti helyőrségre.
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A 2003-ban alakult – de 2006-tól aktív – iráni földalatti beludzs szervezet (a Beludzs 
Népi Ellenállási Mozgalom) katonai ereje a Dzsundullah113 (Isten Hadserege). Vezetője, 
Abdul Malik Rigi Robin Hood reputációjának örvend. A hatóságok útonállásért, 
emberrablásért körözik. 2007-ben műveleteinek intenzitása nőtt. Ennek az iráni iszlám 
forradalmi gárdisták – különösen titkosszolgálatuk egységei, a Qudsz-brigádok – 
beludzsisztáni táborai elleni támadások, illetve Irak és Afganisztán közötti mozgásuk 
zavarása áll a középpontjában. Tevékenységük, mely korábban spontánnak tűnt, egyre 
tudatosabb. 2007. február 10–11-én a zahedáni zavargásokban manifesztálódott, amelyek 
szunnita–síita zavargásokként kezdődtek. Mivel Teherán ebben pakisztáni közvetítésű 
nyugati provokációt látott, 2007 őszétől a pakisztáni kormány szövetségi irányítása alatt álló 
Kurrám törzsi ügynökségen a síita pastun Túrí törzs tagjainak összecsapásait támogatja az 
al-Káida harcosaival szemben, aminek következtében sokan menekülnek Afganisztánba. 
Végül a Dzsundullah és a Qudsz seregének összecsapásai 11 halottat követeltek, 
március 25-én pedig elvágták a Szísztán-Beludzsisztán központját az afganisztáni 
Zábullal összekötő utat. Az iráni média reagálása szerint ezek a támadások az 
amerikaiak etnikai és vallási ellentétek, zavargások szítására törekvő tervének részét 
képezik. Egyes médiumok odáig mentek, hogy „iszlámábádi kezeket” is látni véltek. 
A teheráni külügyminisztérium szóvivője sietett kijelenteni, hogy nem Iszlámábád, hanem 
Washington támogatja „a határon átívelő etnikai köntösben megjelenő terrorizmust”. 
Kifejezte az iráni kormány meggyőződését, miszerint Pakisztánnak nem érdeke ilyen 
„biztonsági kockázat” és „instabil helyzet” teremtése a pakisztáni–iráni határ térségében. 
Ahmadinezsád elnök 2006. májusi televíziós beszédében „Irán ellenségeit” azzal vádolta, 
hogy etnikai feszültségeket szítanak az országban. A Stratfor (Strategic Forecasting, Inc.) 
intézet azt állította, hogy a Dzsundullah nyugati titkosszolgálatok támogatását élvezi. A 
zavargásokba torkolló rajtaütések egész nyáron folytatódtak. Amerika és Irán viszonya úgy 
elmérgesedett, hogy már titkos háborúnak volt tekinthető. Az Egyesült Államok az iráni 
nemzeti kisebbségek támogatásába kezdett, hogy az iráni rezsimet Irakkal kapcsolatosan 
tárgyalásos megoldásra késztesse – állapítja meg a Stratfor.114

2006-ban Washington konferenciaasztal mellé ültette az iráni kurdok, beludzsok, 
khúzisztáni arabok, azeriek és türkmének szervezeteit. E célból a kormány 75 millió 
dollárt igényelt a Kongresszustól. A neokonzervatív American Enterprise Institute 
pedig a Pentagon megrendelésére készített tanulmányában a Jugoszláviához hasonló 
iráni szövetségi állam létrejöttének lehetőségeit mérlegelte. Irán saját nemzetiségeivel 
kapcsolatos bel- és külpolitikáját elemezte (mivel a nagyobb nemzetiségek átnyúlnak a 
határokon), annak a rezsim stabilitására, politikai döntéseire gyakorolt lehetséges hatásaira 
összpontosítva, a sokszínű iráni társadalomban az etnikai feszültségek mélységét és 
természetét latolgatva.115 A Pentagont érdekli az Irak fragmentációjához és a Szovjetunió 
felbomlásához vezető erővonalak iráni jelenléte. Ám ez könnyen megnövelheti az régió 
instabil területét. Irán válasza az Anszár Ul-Iszlám támogatása volt, tekintet nélkül 

113 Nem tévesztendő össze a pakisztáni Dzsundullahhal.
114 m. k. Bhadrakumar: Foreign Devils in the Afghan Mountains. Asia Times Online, 24 February 

2007.
115 aBdul szattár Purdeli: Nigáhi kotáh be tárih-e beludzshá-je Irán. (Az iráni beludzsok rövid áttekin-

tése.) Regional Studies /Szímaíz Mutáliát, 2006. no. 3. 36. o.
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annak síitaellenes szalafista takfíri ideológiájára. Ráadásul javított a Bakuhoz fűződő 
kapcsolatán is, amely még Karabah miatt romlott meg. Mint már arra a bevezetőben is 
utaltunk, Beludzsisztánban hiányoztak ezek az erők.

John Bradley a Washington Quarterlyben megjelent tanulmányában Beludzsisztán 
iráni nemzetbiztonsági fontosságára hívta fel a figyelmet (t. i. a szunnita Pakisztánnal 
és a megszállt Afganisztánnal határos). A szunnita beludzsok ellenállása a nyugati 
titkosszolgálatok számára a teheráni héják destabilizálásában bír nagy jelentőséggel. Az 
Egyesült Államok 2001-től kapcsolatban áll a szísztáni beludzs nacionalistákkal. Akkor 
szüntette be kis időre a támogatásukat, amikor Teherán megígérte, hogy szabadon engedi 
azokat az amerikai légideszantosokat, akiket iráni területen fogtak el.116

külföldi intervenció?

Iszlámádban felvetik, hogy esetleg amerikai és brit titkosszolgálatok támogatják a 
beludzs felkelőket, hogy ne váljon lehetővé az iráni–pakisztáni–indiai gázvezeték 
kiépítése, és megakadályozzák, hogy Gvadar működő kikötő legyen, kínai 

haditengerészeti jelenléttel és lehallgató állomással, ami veszélyezteti az Öböl térségében 
az amerikai haditengerészeti és olajszállítási érdekeket.117 2007 májusában Musarraf 
kijelentette, hogy a hadműveletek során 65 terrorista kiképzőtábort megsemmisítettek, 
és a maradék három-négyet is hamarosan felszámolják. A beludzs felkelők viszont azt 
állítják, hogy már nem maradt karizmatikus vezető, akinek likvidálása révén meg lehetne 
akadályozni a felkelés folytatását, mert ma már a beludzs nacionalizmus ideológiája a 
felkelés alapja, és nem egyes vezetők karizmája.

Az indiai kormány aggodalmát fejezte ki a Beludzsisztánban terjedő katonai 
erőszakhullám miatt,118 és élesen elítélte Akbar Bugtí meggyilkolását, hangsúlyozva, hogy 
katonai erő sohasem old meg politikai problémákat.119 Iszlámábád az indiai kommentárokat 
belügyeibe való beavatkozásnak minősítette, és Musarraf elnök a beludzs felkelés 
szításával és támogatásával vádolta Újdelhit.120 A Musarraf-kormány változatlanul idegen 
kezeket lát a felkelés mögött, fel is vetette a kérdést a pakisztáni–indiai terrorizmusellenes 
vegyes bizottság 2007. márciusi ülésén, májusban pedig jegyzéket nyújtott át, amelyben 
ismét indiai titkosszolgálatokat vádolt a beludzsisztáni támadások, szabotázsakciók 
megszervezésével.121

Mióta India újra megnyitotta kandahári és dzsalálábádi konzulátusait, olyan 
találgatások terjedtek el, hogy az ország anyagi és fegyveres támogatásával a beludzs 
felkelők – különösen a Beludzsisztáni Felszabadító Hadsereg (BLA) és a Beludzsisztáni 

116 john brAdley: Iran’s Ethnic Tinderbox. The Washington Quarterly, vol. 30 (2007) no. 1. 181–190. o.
117 m. ilyAs khAn: Back to the Hills. Herald, 14 September 2004. 1. o.
118 India Defends Comments on Baluchistan. The Tribune, 2 January 2006. 2. o.
119 India Condemns Bugti’s Killing. The Financial Express, 28 August 2006. 4. o.
120 New Delhi Fuelling Balochistan Insurgency, Says Musharraf. Daily Times, 9 January 2006. 2. o.
121 shaiq hussain: Pak proves India’s role in Balochistan unrest. The Nation, 7 March 2007.
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Felszabadítási Front (BLF) – a kabuli kormányzattal egyetemben Pakisztán meggyengítésére 
törekszenek. Iszlámábád azzal vádolta India kandahári főkonzulátusát, hogy az afgán 
hatóságok támogatásával onnan látják el modern fegyverekkel a beludzs felkelőket, a 
Karzaí-kormány pedig 2006 elején 500 millió rúpia (mintegy 8,3 millió dollár) értékben 
maga is szállított fegyvereket. Pakisztán azt állította, hogy az indiai katonai hírszerzés, a 
Research and Analysis Wing (RAW) negyven kiképzőtábort tart fenn afgán területen,122 
ahol többezer pakisztáni beludzs részesült katonai kiképzésben. Iszlámábád nem tudott 
bizonyítékkal szolgálni. Amennyiben Újdelhi támogatja a beludzs felkelőket, ezt nyilván 
csak korlátozott mértékben teszi, hiszen az afgán Északi Szövetséghez és Iránhoz fűződő 
kapcsolatai miatt nem érdeke a konfliktus átterjedése Iránra, hacsak Washingtonhoz való 
közeledése felül nem írja korábbi kötődéseit.

Megfigyelhető, hogy India a Durand-vonal mindkét oldalán felújítja a pastun 
nacionalistákhoz fűződő történelmi kapcsolatait. Annak idején Ajub Khán is a beludzs 
felkelők külföldi támogatásáról beszélt, az 1970-es években pedig a Szovjetuniót és 
Afganisztánt nem csak pakisztáni források vádolták a beludzs felkelők támogatásával. 
Ezeket később elvetették – írja az International Crisis Group, hogy illusztrálja a beludzs 
felkelők nyugati megítélésének változását. A beludzs lakosságú afganisztáni Nímróz 
tartomány képviselője – az afgán törvényhozás egyetlen beludzs tagja – a pakisztáni 
beludzs ellenállással rokonszenvező baloldali politikus, s az afgán törzsügyi miniszter, 
Karím Brahuí is Beludzsisztán szülötte.123 A beludzs konfliktus ellenőrizhetetlenné 
válása – s ennek következtében Pakisztán káoszba süllyedése, radikalizálódása vagy 
szétesése – nem szolgálja Újdelhi érdekeit.

Ilyen kontextusban Iszlámábád egyre kevésbé képes terroristaként beállítani a beludzs 
felkelőket, s egyre kevésbé tudja megmagyarázni, hogy a terroristák kifüstöléséhez kapott 
amerikai fegyvereket miért fordítja a beludzs felkelés ellen, míg az iszlám szélsőségesek 
újjászerveződését eltűri területén.124 A pakisztáni támogatottságú afgán újtálibok pedig 
a déli stratégiai karéj elszakítására törekednek, Delaram járás elfoglalásával el akarják 
vágni Nímrózt az ország többi részétől. Delaram 2006 őszén egy hónapig a kezükben 
volt, 2007-ben is igyekezték az egyre gyengülő afgán államtól elszigetelni, akárcsak az 
iráni forradalmi gárdisták Qudsz kommandós egységei.

Iszlámábád az afgán hadurakat és drogbárókat, a nemzetközi kábítószer-maffiát is 
a beludzs felkelők támogatásával vádolja. Nekik ugyanis érdekük, hogy a nemzetközi 
kábítószer-útvonalak mentén instabilitás legyen, ahová egyik állam sem tudja kiterjeszteni 
hatalmát. A térségben a legnagyobb drogcsempész azonban az iráni forradalmi gárda, 
szövetségben egyes afgán hadurakkal, mint Karím Brahuí, a Karzaí-kormány törzsi 
minisztere. Számukra konkurenciát jelentenek a déli pastun drogszindikátusok.

122 RAW Camps in Balochistan. Dawn, 31 August 2004. 6. o.
123 Khodanazar Szarmacsar a Núrul Haq Ulomi vezette Nemzeti Egységpárt (Hezb-e Muttahid-e Millí) 

tagja, a Nadzsíbullah-rezsim idején Nímróz kormányzója. Karím Brahuií volt dzsamiát-i mudzsáhid 
parancsnok.

124 Pakistan. The Worsening Conflict in Balochistan. International Crisis Group Asia Report. (14 
September 2006). no. 119. 28. o. 220. jegyzet.
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Beludzsisztán főminisztere, Dzsám Mohamed Júszuf az afgán kormányt azzal vádolta, 
hogy ottani bázisokról támadnak a beludzs felkelők, és ott leltek vezetőik, Bramadágh 
Bugtí és Mír Ballács Marrí menedéket, akiknek ismételt kiadatási kérelmét a kabuli 
kormány következetesen megtagadta. Ugyanakkor a kandahári kormányzó elismerte, 
hogy etnikai rokonaik és szimpatizánsaik révén beludzs nacionalisták tartózkodnak a 
tartományban, akik „a pakisztáni kormány üldözése elől” kerestek menedéket.125

A beludzs felkelőknek harcuk jelenlegi szakaszában nincs feltétlenül szükségük 
külső segítségre. Az Öböl mentén és Nagy-Britanniában élő gazdag honfitársaik segítik 
küzdelmüket, és ellátják őket annyi pénzzel, amiből korszerű fegyvereket szerezhetnek 
be a feketepiacon. Az Öböl térségében dolgozó beludzsok is jelentős összegeket utalnak 
haza. A beludzs vezetők csak az Öböl menti országokban és másutt élő gazdag beludzsok 
támogatását ismerték el. Fő bevételük feltehetően abból származik, hogy területükön 
vezetnek keresztül a legnagyobb kábítószer- és fegyvercsempészeti útvonalak. Egyes 
becslések szerint 2006 során mintegy 80 millió euró értékű fegyver áramlott illegálisan 
Beludzsisztánba.126 Ami a kábítószert illeti, a beludzsok maguk is a legnagyobb 
csempészek, de főleg az hajt nekik busás hasznot, hogy „kitaktikázzák” a térségben 
működő, egymással vetélkedő iráni és afgán–pakisztáni hálózatokat.

Musarraf elnök nem tudott bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy India támogatná a 
beludzs felkelőket, ugyanakkor az amerikai államtitkári látogatást követően, 2006. 
december 27-én az indiai kormány ismételten kiadott egy nyilatkozatot, miszerint 
aggodalommal figyeli a Beludzsisztánban elharapódzó katonai erőszakot. Dick Cheney 
alelnök 2007. február 27-i látogatásán felszólította Musarraf elnököt, lépjen fel az 
újjászerveződő al-Káida és a tálibok ellen, akadályozza meg a terroristák és más harcosok 
átszivárgását az afgán–pakisztáni határon és szüntesse be a beludzs felkelők támadását.

A pakisztániak Iránt is a beludzs felkelők támogatásával vádolják, szerintük azért, hogy 
megakadályozza a beludzs területeket Teherán ellen felhasználó terveket. Kétségtelen, 
hogy a teheráni kormányzat beludzs politikája az eltelt harminc év során sokkal árnyaltabb 
lett. Míg az 1970-es években, a sah idején Beludzsisztánban Irán maga is agresszorként 
lépett fel, és az „iszlám forradalom” korábbi időszakában semleges szomszédként figyelte 
a beludzsisztáni eseményeket, a XXI. században – Frederic Grare szerint – már aktív 
szimpatizáns lett.127 Az aktív szimpatizáns azonban nem azonos a támogatóval. A teheráni 
vezetés tudatában van annak, hogy a keleti határainál megjelenő zűrzavar egy esetleges 
amerikai beavatkozás számára nyitna kedvező terepet, és lázítaná saját, milliós beludzs 
kisebbségét. Az iszlám forradalmi gárdisták külföldi diverzáns egységei igyekeznek távol 
tartani a Dzsundullah beludzs harcosait beludzsisztáni táboraik közeléből. Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy a beludzs adu ász nem Teherán kezében van.

Nem kétséges, ha tovább szélesedik a beludzs felkelés, az veszélyt jelent a Musarraf-
rezsimre és a térségbeli amerikai érdekekre egyaránt.128 A jövendő katonai és gazdasági 
segélyeket mindaddig megvonhatják, amíg Musarrafot arra nem késztetik, hogy 
választások eredményeként létrejövő új végrehajtó hatalom kezébe tegye a kormányzást, 

125 Kandahar governor offers to mediate in Balochistan, Dawn, 25 May 2007, 4. o.
126 brAdley: Iran’s…, i. m.
127 Frederic grare: The Resurgence of Baluch Nationalism. Carnegie Paper, 2006. no. 65.
128 US Will Not Like Significant Presence in Balochistan. Daily Times (Pakistan), 30 January 2005. 4. o.
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vonja ki csapatait Beludzsisztánból, és üljön tárgyalóasztalhoz a beludzs vezetőkkel. 
Az amerikai–indiai közeledés Kasmír tárgyában is tárgyalóasztalhoz kényszerítheti 
Iszlámábádot. Északon, Kasmírban nem kerül sor választásokra, ezáltal elismerik a terület 
vitatott voltát. Az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek támogatnia kell Pakisztán 
demokratizálásra irányuló törekvését, amivel együtt jár, hogy az iszlámábádi kormányzat 
ismerje el a pakisztáni állam multietnikus karakterét. Bhutto halála koalíciós partnerekké 
tette a két riválist, a Néppártot (PPP) és a Pakisztáni Muszlim Liga Naváz frakcióját 
(PML-N).

A korábbi felkelések és a jelenlegi válság közötti lényeges különbség, hogy Iszlámábád 
többé nem képes kihasználni a törzsek viszályát. Egységes nacionalista mozgalommal 
szembesül, amelynek harcosai jobban kiképzettek, fegyelmezettebbek, korszerűbben 
felfegyverzettek.

Akbar Bugtí meggyilkolásával a hadsereg és Musarraf elnök nemcsak Beludzsisztánban, 
de a kisebb szövetségi egységekben is hiteltelenné vált. Még nem lehet felbecsülni, hogy 
ez milyen kárt okozott a föderatív struktúrában.

A 2008. február 18-i pakisztáni törvényhozási választásokon a beludzs pártok 
távolmaradása megkérdőjelezte ebben a tartományban a választási eredményeket. A 
Néppárt az ANP, a BNP-N, NP és a függetlenként bejutott beludzs nacionalistákkal alakított 
a JUI-F bevonásával kormányt. E tekintetben Beludzsisztán mutatja a választási spektrum 
legösszetettebb képét. Ha helyreállítják a képviseleti intézményeket, a beludzsok csak az 
országos nagy pártok révén rendelkeznek majd politikai mechanizmusokkal követeléseik 
megfogalmazására. A pastun mérsékelt politikai erők feltehetően megerősödnek az ANP 
révén az Északnyugati Határtartományban és Beludzsisztánban is.

Az iszlám kártyA

Iszlámábád az iszlám kártyával akarja rekontrázni a beludzs adu ászt. Ezt az iszlámisták 
és a beludzs felkelők együttműködéséről terjesztett dezinformációkkal leplezi. E 
tévhírek azon alapulnak, hogy – noha az 1980-as években a beludzs törzsi harcosok a 

kabuli marxista rezsimek és szovjet támogatóik oldalán álltak, és kizavarták területükről 
a dzsihádi szervezeteket – ma már megtűrik tevékenységüket területük peremén.129

A 2002-es választások manipulálását követően – ami lehetővé tette a vallási 
pártoknak, különösen a Maulana Fazlur Rahmán vezette Dzsamí’át-i Ulama-i Iszlám 
(JUI-F) szervezetének, hogy részesei legyenek a tartományi kormányzatnak – felmerült 
annak a kockázata, hogy ez a tény felkelti a nyugati szövetségesek figyelmét. Ennek 
elkerülése érdekében terjesztik a beludzs nacionalisták és az al-Káida kapcsolatáról 
szóló híreszteléseket. Ugyanilyen tévhír a beludzs nacionalistákat kapcsolatba hozni az 
iráni iszlám forradalommal akkor, amikor az Egyesült Államok és az EU fellép Teherán 
atomprogramjával szemben.

129 pArvAiz iqbAl cheemA – maqsudul haq noori: Tribal Areas of Pakistan. Challenges and Responses. 
Islamabad, 2006, Islamabad Policy Research Institute, 12. o.
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Iszlámábád a propagandán kívül tevőlegesen is kijátssza az iszlám kártyát. Nemcsak 
megtűri a szélsőséges iszlám szervezetek jelenlétét, de elviseli, hogy síita–szunnita 
zavargásokat gerjesszenek Beludzsisztánban. Bin Laden Nemzetközi Iszlám Frontjának 
(IIF) harcosai szították fel a síitaellenes érzelmeket, amelyek korábban nem voltak 
relevánsak ebben a tartományban. A tálibok és az al-Káida célpontjai különösképpen 
az afganisztáni hazarák, akiknek jelentős kolóniája él Quettában és a menekülttáborok 
övezetében is. Azzal gyanúsítják őket, hogy hírszerzési adatokkal látták el a tálibok 
kiűzése idején az afganisztáni Északi Szövetséget, jelenleg pedig a Karzaí-adminisztrációt 
valamint a koalíciós erőket.

Mivel Musarraf elnököt és a katonai elitet frusztrálja, hogy spirituális bázisa, a Maulaví 
Qází Husszain Ahmed vezette Dzsamíát-i Iszlámí nem tudott a beludzs tartományban 
számottevő pozíciókra szert tenni, majd teljesen ellenzékbe vonult, annak vetélytársa, 
Maulana Fazlur Rahmán hálózatával lépett választási szövetségre.130 Ugyanakkor a JUI-F 
bevonása a szövetségi és a tartományi kormányba a válság megoldásához vezető fontos 
lépés. Korábban hírbe hozta a JUI-F irányítása alatt álló csoportokat, mindenekelőtt a 
Szepáh-i Szahába és a Laskar-i Dzsangví szervezeteit, azt állítva, hogy ők követték el 
Musarraf és Saukat Azíz miniszterelnök ellen a beludzsisztáni merényletkísérleteket, 
valamint 2007. április 26-án és december 21-én a Pesávar melletti Csarszaddában az 
Aftab Serpao belügyminiszter elleni öngyilkos merényletet is.131 Ugyanakkor a JUI-F 
által támogatott Laskar-i Tajjíba, amely na már az al-Káida nevével fémjelzett, és többek 
között a 2005. július 7-i londoni merényletekért tartják felelősnek, zavartalanul áttette 
székhelyét a pakisztáni Kasmírból Beludzsisztánba.

A 2003-as síiták elleni quettai támadásokat is az előbbi két szervezetnek tulajdonítják, 
akárcsak iráni területen, Szísztán-Beludzsisztánban a szunnita–síita zavargások 
szítását.132 Noha e szervezetek szélsőségesen síitaellenesek, most sem az al-Káidának, 
sem a pakisztáni fegyveres erőkön belüli támogatóiknak nem érdeke Teherán ellenében 
amerikai casus bellit találni, és az sem, hogy megerősödjön a pakisztáni katonai elit 
Amerika-barát szárnya. Iszlámábád ugyanis egy Irán elleni akció során még jobban 
felértékelődne, mint amerikai szövetséges.

Iráni Beludzsisztán lakossága az iráni népesség szunnita szegmensét alkotja. Korábban 
az amerikai és az iraki titkosszolgálatok – még egyetértésben – egyaránt szoros kapcsolatban 
álltak velük, és az iráni iszlám rezsim destabilizálására Szaddám Huszein szövetségesének 
nyerték meg őket. Mára már átrendeződtek a frontok. Irán szunnita lakosságának jelentős 
hányada az al-Káidát és a Nemzetközi Iszlám Frontot alkotó szervezeteket támogatja. Az al-
Káida számos vezetője Irán beludzs területein bujkál, amely az al-Káida dzsihádi harcosai, 
a pakisztáni Laskar-i Tajjíba és a Harakat Ul-Mudzsáhedín (HUM) titkos mozgalmának 
fontos tranzitpontjává lépett elő. Innen indulnak az amerikai csapatokkal vívott iraki 
dzsihádba, hogy az Irakban szerzett tapasztalatokkal visszatérjenek Afganisztánba. Irán 

130 tariq ali: Can Pakistan Survive? The Death of a State. London, 2000, McMillan, 211. o.
131 Az utóbbi révén Beitullah Mehszúd tiltakozik az ellen, hogy a pakisztáni kormány felmondta az 

észak- és dél-vazirisztáni megállapodásokat, és a helyi törzsek a külföldi harcosok ellen fordultak.
132 Zia-Ul Haq pakisztáni diktátor 1988. augusztusi meggyilkolását, repülőgépének felrobbantását el-

lenben síita pilótáinak tulajdonítják. veenA kukrejA: Contemporary Pakistan. Political Processes, 
Conflicts and Crises. New Delhi, 2003, Sage Publications, 79. o.
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Szísztán-Beludzsisztán tartományában viszont felkelés bontakozik ki a pakisztáni iszlám 
szélsőségesek és az iráni hatóságok burkolt együttműködése valamint Ahmadinezsád 
iráni elnök politikája ellen. Ezt a 2006. tavaszi zahedáni zavargások, továbbá a 2007 
telén és tavaszán a Dzsundullah iráni beludzs szervezet és az iráni forradalmi gárdisták 
külföldi diverzáns akciókért felelős Qudsz brigádja között kirobbant összecsapások is 
mutatják.

Az iszlám kártya kijátszására alkalmas a világi oktatás ellen a vallási képzés, a 
madraszák hálózatának gyarapítása. A szerveződő tálibok egyik központja Quetta, ahol a 
Vallási Ügyek Minisztériuma bátorítja a madraszák szaporodását. 2005-ben az Oktatási 
Minisztérium tartományi költségvetése nem haladta meg a 200 millió rúpiát, ezzel 
szemben a Vallási Ügyek Minisztériuma 1,2 milliárdos tartományi kerettel rendelkezett.

A bőkezú támogatásnak köszönhetően a deóbandí madraszák száma rohamosan 
növekedett a tartományban. Ezek biztosítják mind Afganisztánban, mind Pakisztánban a 
tálibok utánpótlását. A radikalizálódó deóbandí irányzat terjedése felekezeti zavargásokhoz 
vezet a tartomány síita és szunnita lakossága körében (különösen a quettai síita hazarákat 
célozzák, akiket a Karzaí-kormány és az afganisztáni Északi Szövetség hatodik 
hadoszlopának vélnek), és lehetővé tette a JUI-F pártnak, hogy kiterjessze befolyását 
Beludzsisztán pastun többségű körzeteiben. A JUI-F politikai és anyagi támogatása tette 
lehetővé a táliboknak, hogy újrarendezzék soraikat, szervezkedjenek, toborozzanak és 
Beludzsisztán területéről hajtsanak végre támadásokat afganisztáni célpontok ellen. 2006 
szeptemberében James Jones tábornok, az amerikai erők európai parancsnoka kijelentette, 
hogy a tálibok főparancsnoksága Quetta térségében van.133

Az al-Káida külföldi harcosai közül főleg az ETIM, a Kelet-Turkesztáni Iszlám 
Mozgalom militánsai vannak jelen a térségben.134 Amerika követelésére, hogy állítsák 
helyre a törvényes rendet Beludzsisztánban, Musarraf az al-Káida és az IIF elleni harc 
ürügyén kapott pénzt az US Central Commandtól a beludzsisztáni katonai támaszpontok 
létesítéséhez. 2003. szeptember 23-án a beludzsisztáni tartományi parlament egyhangú 
határozatával megtiltotta a támaszpontok építését, és felszólította a központi kormányzatot, 
hogy vonja vissza a szövetségi hadsereg egységeit, tiltsa ki a katonákat a határvidékről, és 
szüntesse be az al-Káida elleni küzdelem ürügyén a helyi lakosok zaklatását.

A közös ellenség, a pakisztáni hadsereg elleni harc során az újjászerveződő tálibok 
hátország gyanánt használhatják Beludzsisztán területét, mivel nem támadják meg őket 
a beludzs felkelők, ám nem működhetnek a beludzs törzsi ügynökségeken. Ez nem 
vonatkozik a külföldi harcosokra, őket a beludzs nacionalisták tűzzel-vassal irtják.

Szó sincs róla, hogy együttesen lépnének fel a pakisztáni hadsereg ellen. A beludzs 
nacionalisták már a szovjetek elleni afganisztáni dzsihád során is és most is ezeknek az 
iszlám erőknek a legádázabb ellenségei. A beludzs felkelőknek az az érdekük, hogy se az 
al-Káida harcosai, se az iszlámábádi kormány által támogatott, újjászerveződő tálibok ne 
vonják területükre a pakisztáni hadsereget, és félnek attól a romboló hatástól, amit törzsi 
intézményeikre gyakorolnak. A dél-, majd az észak-vazirisztáni törzsi ügynökségeken 

133 k. alan kronstadt: Pakistan–US Relations. Congressional Research Service (CRS) Report for 
Congress, 6 June 2007, 14. o.

134 Táhir Juldasevvel, az Üzbég Iszlám Mozgalom vezetőjével az élen, akit 2007 tavaszán késztettek 
távozásra Dél-Vazirisztánból.
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ugyanis kiirtották a törzsi tanácsokat, dzsirgákat mint a szekularizált modern 
nacionalizmus, sőt baloldaliság melegágyát, és vallási bíróságokkal helyettesítették őket. 
2005-ben kikiáltották a Dél-Vazirisztáni, 2006-ban pedig az Észak-Vazirisztáni Iszlám 
Emirátust. A pakisztáni kormány egyezsége a vazirisztáni tálibokkal nem bizonyult 
tartósnak. A helyi törzsek – felismerve érdekeiket – végül ott is a külföldi harcosok ellen 
fordultak. Ahol a pakisztáni hadsereg felelőtlenül beavatkozik, mint a Szvat völgyében 
vagy az Északnyugati Határtartomány egyes vidékein, Bannu és Tank térségében, ott az 
iszlám radikalizmus terjed.

független beludzsisztán?

Harmincöt évvel Banglades kiválása után Beludzsisztán függetlensége újabb 
precedenst teremtene, ami az egész térségre nézve igen súlyos következményekkel 
járna. Pakisztán elveszítené természeti forrásainak jelentős hányadát, és 

energiaellátása a jelenleginél nagyobb mértékben függne a Közel-Kelettől. A beludzs 
függetlenség révén füstbe mennének Iszlámábád Gvadar kikötőjének fejlesztéséhez és 
a megépítendő gázvezetékekhez fűződő reményei. A központi kormányzat sűrűbben 
lakott területre kényszerülne áttelepíteni nukleáris kísérleteit és rakétatesztjeit. A beludzs 
nacionalisták azt hangoztatják, hogy a független beludzs államot tüstént atommentes 
övezetté nyilvánítanák.135

Pakisztán szétesése a szomszéd országok számára sem egyértelműen előnyös. Irán 
joggal tart tőle, hogy saját beludzs kisebbsége, Szísztán-Beludzsisztán tartománya is 
csatlakozni akarna az új beludzs államhoz. Az 1960-as években és 1973–77 között ebből 
a megfontolásból részesítette az iráni sah katonai támogatásban Bhutto kormányát a 
beludzs felkelés leveréséhez. Még India számára sem egyértelmű a kérdés. Hiába szeretne 
a beludzsok bevonásával Pakisztán-ellenes szövetséget létrehozni, mégsem érdeke a régió 
túlzott instabilitása.136 Kétségtelen, hogy a beludzs felkelők támogatásával nagyobb esélyt lát 
rá, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse az iszlámábádi vezetőket a kasmíri kérdés megoldására. 
Ám a határok átrajzolhatósága a kasmíri irredenta törekvések megerősödésével jár, s 
az északkeleti határain kialakuló bizonytalanságot egy meggyengült, ám ennek révén 
kalandor lépésekbe sodródó Pakisztán még képes lenne kihasználni.

Washington a beludzs nacionalizmus szekuláris természete ellenére attól tart, hogy 
a terrorizmus ellen folytatott harcát egy függetlenségi háború tovább bonyolítja. Ha az 
Egyesült Államok katonai akciót indítana Irán ellen, pakisztáni Beludzsisztán területét 
használná iráni Beludzsisztánban végrehajtandó álcázott akcióira. Ahhoz, hogy ezt 
megtehesse, érdeke, hogy Pakisztán beludzs tartományában viszonylagos nyugalom 
legyen.

A végső kérdés, hogy a független Beludzsisztán életképes állam lesz-e, ha egyszer 
létrejön, vagy veszélyt jelent a térség stabilitására nézve. Ha a független beludzs állam 

135 Bajadzsán: K voproszu…, i. m. 77. o.
136 Breseeg: Baloch Nationalism…, i. m. 118. o.
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nem kap külföldi technikai segítséget, akkor nem tudja kiaknázni természeti forrásait. 
Beludzsisztán nem rendelkezik a független állam irányításához szükséges emberi 
erőforrásokkal sem.

A gyéren lakott terület etnikai struktúrája is az életképesség akadálya. Az iszlámábádi 
héják arra használják az iszlám kártyát, hogy megkíséreljék leválasztani a pastunokat a 
közös ügyről.137 A beludzsok inkább amiatt aggódnak, hogy az új beruházások nyomában 
beáramló külföldiek felborítják a tartomány etnikai egyensúlyát.138 A tartomány határain 
kívül élő nagyszámú beludzs aligha térne vissza a fejlettebb területekről a sokkal 
elmaradottabb Beludzsisztánba.

Ha Pakisztán elkezd széthullani, a dominóelv érvényesülhet. Nagy a valószínűsége, 
hogy a független Beludzsisztán minden tekintetben az instabilitás övezetévé válik, ami a 
térség hatalmi játszmájának összes játékosára hatással lesz.139 Amennyiben Iszlámábád 
nem változtat beludzs politikáján, hosszú távon ennek lehetőségét sem lehet kizárni.

Külföldi támogatás nélkül azonban a beludzs nemzeti mozgalom nem lesz képes 
megbirkózni a központi kormányzat túlnyomó katonai erejével.140 De ha állandósult zavaró 
tényezővé válik, középtávon reális lehetőség van egy alacsonyabb intenzitású, de térben 
kiterjedő, időben elhúzódó gerillaháborúra.141 A beludzs nacionalisták mindenekelőtt 
tárgyalási pozícióikat szeretnék erősíteni. A legtöbb vezető megelégedne az autonómiával. 
Ha ezt nem kapják meg, a függetlenségivé váló harc közép- és hosszútávú következményei 
megjósolhatatlanok. A beludzsok és a pakisztáni hadsereg összecsapásai valószínűleg 
polgárháborúvá eszkalálódnak.

A beludzs nacionalizmus megkerülhetetlen realitás, amit ma már nem lehet semmibe 
venni, vagy olyan fejlesztés ígéretével kooptálni, amely nem a beludzsok érdekeit 
szolgálja. A tartomány Akbar Bugtí halálával, illetve az afganisztáni felkelés népfelkeléssé 
szélesedésével az erőszak új szakaszába lép,142 és a Dzsundullah iráni akcióival helyi 
válságból regionális dimenzióba kerül. Ez a konfliktus fegyverként használható, hogy 
Iszlámábádot a nyugati szövetség aklába vissza lehessen téríteni, de a térségben tervezett 
Irán-ellenes akciókra is.

137 aiaz ahmad: The National Question in Baluchistan. In Feroz Ahmad: Focus on Baluchistan and the 
Pashtun Question. Lahore, 1995, People’s Publishing House, 61–62. o.

138 Phadnis: Ethnic Movements…, i. m. 32. o.
139 Baluchistan and the Great Power Games. The News (Pakistan), 3 February 2005 és bővebben: 

inAyAtullAh bAloch: The Problems of Greater Balochistan. A Study of Baloch Nationalism. 
Wiesbaden, 1987, South Asian Institute, University of Heidelberg – Steiner Verlag, 41. o.

140 adeel khan: Baloch Ethnic Nationalism in Pakistan. From Guerrilla War to Nowhere? Asian 
Ethnicity, vol. 4 (2003) no. 2. 251. o.

141 khan: Baloch Ethnic…, i. m. 239. o.
142 szahar: D’Naváb Akbar …, i. m. 21. o.
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következtetés

Akbar Bugtí 2006. augusztus 26-iki meggyilkolását követően felerősödött a 
feszültség, és a Benazir Bhutto elleni 2007. december 27-i halálos merénylet miatt 
2008. február 18-ára halasztott pakisztáni választások előtti szövetségkeresés 

katonairól politikai dimenzióba emeli a beludzs konfliktust. Ehhez járulnak Pakisztánban 
és Irán Szísztán-Beludzsisztán tartományában, valamint az iráni–afgán határ mindkét 
oldalán a felekezeti zavargások, végül Szísztán-Beludzsisztánban egy új, helyi beludzs 
szervezet, a Dzsundullah összecsapásai az iráni forradalmi gárdistákkal.

Az iszlám szélsőségesek legjobb helyi ismerői és legádázabb ellenségei fogtak 
fegyvert. Szekularizált baloldali nacionalista pártok törzsi harcosai űzik ki területükről a 
menekülttáborokban és a nagyvárosokban gyülekező terroristákat, iszlám radikálisokat, 
a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem új modelljét és lehetséges megoldását 
szolgáltatva, s egyben egy esetleges Irán elleni fedett akció potenciális hadszínterét 
biztosítva. Ez a konfliktus olyan tőke, ami a regionális politikai és katonai rendezés 
alapelemévé emelkedhet.

A beludzsisztáni konfliktus megoldását az jelenti, ha a katonai kormányzatot a 
meglepően korrekt választások révén felváltó civil kormány valóban demokratikus 
rendszert képes megvalósítani. A demokratikusan megválasztott országos és tartományi 
kormányok, a népképviseleti politikai intézmények működése révén biztosítható a béke 
Beludzsisztánban, ahogy az 1990-es években történt. Szabad választások révén az országos 
nagy pártok és a pastun nacionalisták térnyerése háttérbe szorítja a tálibokat támogató 
iszlámista erőket, akik a hadsereg támogatásával az eltelt nyolc év során irányították 
a tartományt. Ha nem születik béke és demokratikus megoldás, a beludzs kérdés 
tekintetében mindenképpen Pakisztán elhúzódó, elmélyülő válságára kell számítani. 
Ebben az esetben a régió csatlakozik az Irán és Pakisztán között Afganisztánon átívelő 
instabilitás övezetéhez, ma még megjósolhatatlan folyamatokat indukálva.
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