
Dr. katona magDa nasrin

Pakisztán Musarraf után
 A választások utáni helyzet értékelése

T-2008/30MKI- tanulmányok



MKI-TANULMÁNYOK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Felelős szerkesztő és tördelő:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Katona Magda Nasrin, 2008
© Magyar Külügyi Intézet, 2008

         



            
Katona Magda Nasrin                                   Pakisztán Musarraf után

Pakisztán, a közel kétszázmilliós népességgel és nukleáris fegyverekkel rendelkező ország 
a 2008-as esztendő során három választást élt meg, és a válság összes jelét magán viselte. 
Most, a választások után merre tovább: súlyos működési zavarokkal küzdő államból 
államkudarccá, később „bukott állammá” válik? A káosz és széthullás spiráljában 
sodródik lefelé, vagy megbirkózik az önazonosság hiányából adódó belső nehézségeivel, 
biztonságpolitikai problémáival, és középtávon irány a demokrácia? Az utóbbi időben 
előretörő nacionalizmus a demokratikus erőket tömöríti, vagy szakító erőnek bizonyul? 
Ezekre a kérdésekre keressük a választ.1

A mesterséges állAmiság problémái

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság jelenlegi instabilitása, nézetem szerint, mindenek-
előtt a nemzettudathoz vezető út ellentmondásaiban gyökerezik.

A Muzulmán Liga az 1940-es lahóri nyilatkozatában tette közzé a „két nem-
zet és két állam” koncepcióját. Valójában még nem készült fel a külön államiságra, csak 
alkupozícióit kívánta erősíteni a brit gyarmati uralommal és a hindu többséggel szemben. 
1946-ig még a muszlim hívők egységes közösségében gondolkodó iszlamisták is ellenez-
ték a szubkontinens megosztását, amelyre végül 1947-ben mégis sor került: Pakisztán a 
térség muzulmánjainak állama lett, de nem teokratikus iszlám állam. Az alapító atyák, 
Mohamed Iqbal2 és Dzsinna3 modern, szekuláris, demokratikus országot képzeltek el.

A muszlim állam megteremtésére való felkészületlenséget mutatja, hogy az a világ-
történelem legnagyobb, igen rendezetlen körülmények között végbement lakosságcseréje 
révén jött létre. A hindu államból, Indiából áttelepült muhádzsirok a szabad civil pályákon 
tevékenykedtek, s más politikai ethoszt képviseltek, mint például a pandzsábiak, akik 
az állami szolgálathoz (hadsereg, bürokrácia) kötődtek inkább. A muhádzsir alapítók a 

1 A szerző 1954-ben született. Orientalista, a politikatudomány kandidátusa. Évtizedeken keresztül dol-
gozott nemzetközi szervezetek munkatársaként a dél-ázsiai régióban. Az Afganisztánért Alapítvány 
igazgatója. A 2008. február 18-i pakisztáni törvényhozási választásokon az EU, majd az Afganisztánért 
Alapítvány választási megfigyelője volt. Legfontosabb művei: A közép-ázsiai etnikai konfliktusok 
történetéhez. Budapest: ELTE Ruszisztikai Intézet, 1997.; A soknemzetiségű Afganisztán. Budapest: 
Bíró, 2002.; A tálibok útja a Washingtoni Nyilatkozattól az Al-Káidáig. Budapest: ZMNE Stratégiai és 
Védelmi Kutató Intézet, 2002.; „Beludzsisztán a figyelem középpontjában”. MKI-tanulmányok, No. 
16. (2008).; Pakisztán választások után. Budapest: Afganisztánért Alapítvány, 2008.

2 Mohamed Iqbal (1876–1938) szúfi költő és filozófus. 1930-tól a Muzulmán Liga elnöke. Még ugyan-
abban az évben, a párt allahabadi konvencióján állt elő azzal a tervvel, hogy a muszlim lakosság 
elkülönült, autonóm szövetségi államokat alkosson Északnyugat- és Kelet-India muzulmán többsé-
gű területein. Ekkor még egységes indiai szövetségi államról volt szó, s az 1935-ös Törvény India 
Függetlenségéről is azt körvonalazta. Az 1940-es lahóri konvención Iqbal fogalmazta meg a két – hindu 
és muszlim – nemzet teóriáját, de csak 1946-tól követelték a két állam megalakítását.

3 Mohamed Ali Dzsinna (1876–1948) ügyvéd, politikus. 1906-tól az Össz-Indiai Kongresszus tagja. 
1913-ban lépett be a Muzulmán Ligába. 1919-ben távozott a Kongresszusból, mert – még a békés 
fejlődési folyamat híveként – ellenezte a szervezet által meghirdetett civil engedetlenségi mozgalmat. 
Iqbal hatására 1930-tól az indiai muszlimok elkülönülését, 1940-től külön nemzetük létét, 1946-tól 
független államhoz való jogukat hirdette. 1947. augusztus 14-től haláláig Pakisztán első főkormány-
zója volt.
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„muszlim nemzet” promócióját elsősorban a mesterséges urdu nyelv terjesztésével és a 
helyi pastun, beludzs és bengáli nacionalizmus ellensúlyozásával próbálták elérni.

A londoni gyarmatügyi minisztérium által központilag irányított – azaz a brit-indiai 
gyarmatbirodalomhoz jogilag nem tartozó – hét pastun és négy beludzs törzsi ügynök-
séget, valamint a síita lakosságú északi területeket (Gilgitet és Baltisztánt)4 – amelyek 
az állam megszületése után a pakisztáni államelnöki hivatal irányítása alá kerültek – 
kihagyták az alkotmányból és a gazdasági fejlesztési tervből. Területükön még mindig 
anakronisztikus, évszázados gyarmati törvények hatályosak, mindenekelőtt az 1901-es 
Határvidéki Büntetőtörvény (Frontier Crimes Regulation, FCR).5

A muhádzsirok kísérlete azonban sikertelen maradt: a civil politikusok nem tudták a 
muszlim nemzettudatot kialakítani, így a pandzsábiak hamarosan kiszorították a hata-
lomból az államalapító atyákat. Megjelent a színen az államtól függő elit a Janus-arcú 
katonák vezetésével, akik egyszerre mutatkoztak a modern állam megmentőinek és az 
iszlám államiság terjesztőinek. Pakisztán történelmének hat évtizedét a civil és katonai 
kormányzatok e ciklikussága jellemzi.

A katonák először az állami identitás stabilizálásával próbálkoztak; amikor az nem 
járt eredménnyel, a radikálisok segítségével az iszlám önazonosság terjesztésébe fogtak. 
Nyomásukra Dzsinna halála után, 1949. március 25-én Liaqat Alí Khán miniszterelnök 
keresztülvitte a szövetségi törvényhozásban az Abú Ala’Maudúdí6 koncepcióján alapuló, 

4 A korábbi öt pastun ügynökségből hét lett: Badzsaur, Mohmand, Khaibar, Orakzaí, Észak- és Dél-
Vazirisztán valamint Kurram. Velük ellentétben, a beludzs törzsi ügynökségek (Szaraván, Dzsalaván, 
Marrí, Bugtí) nem a határ mentén, hanem tartományuk szívében találhatók. A Malakand törzsi ügy-
nökség az Északnyugati Határtartomány irányítása alatt áll.

5 Ezt Pakisztán létrejötte után kiterjesztették a központi irányítású ügynökségeken (Federally 
Administered Tribal Areas, FATA) kívül a tartományi irányításúakra (Provincially Administered 
Tribal Areas, PATA) és a határkörzetekre (Frontier Regions, FR) is. Az FCR értelmében a törzsek bel-
ügyeikben autonómiát élveznek, ám köztörvényes bűncselekménynek számít a politikai tevékenység, 
nem működhetnek politikai pártok, és lakóik 1996-ig nem voksolhattak. Ma is csak egyéni képvise-
lőiket szavazhatják be a tartományi és szövetségi parlamentekbe. Az északi területek lakói viszont 
továbbra sem adhatják le szavazataikat. A FATA küldöttei mind a szövetségi, mind a tartományi par-
lamentben az Északnyugati Határtartomány színeiben képviselhetik választóikat. Kasmírnak elvileg 
van ugyan parlamentje, azonban választásra – a régióban lezajlott három háború és a területviták 
miatt – 1947 óta nem került sor.

6 Abú Ala’ Maudúdí (1903–1976) szunnita fundamentalista iszlamista politikus. 1941-ben az indiai 
Dzsamí’át-i Iszlámí (JI Hind) megalapítója és elnöke. A szervezet ellenezte a Hindusztáni-félsziget 
megosztását, és ezért fragmentálódott. Kezdetben a világias életvitelű, brit iskolázottságú síita 
Dzsinnát hitetlennek, a szubkontinens megosztását a britek ördögi tervének, a tervezett új államot, 
Pakisztánt Káfirisztánnak, a hitetlenek országának nevezte. Az 1935-ös brit függetlenségi törvény 
szerint az új államok hatalma a népszuverenitásra épül, ő ezzel szemben az isteni szuverenitásból 
eredeztetett iszlám államért, az iszlám törvénykezés, a sarí’a bevezetéséért szállt síkra. Később a 
megosztás híve, 1947-től 1972-ig a Dzsamí’át-i Iszlámí Pákisztán (Pakisztáni Iszlám Társaság) elnö-
ke volt. 1948 decemberében a kormány elfogadta a szervezetnek az iszlám államiságot megalapozó 
Objectives Resolution néven elhíresült törvénymódosítását. 1953-ban egy katonai bíróság halálra ítélte, 
mert zavargásokat szított az ahmeditákkal szemben. De azt nem sikerült rábizonyítani, hogy szerepe 
lett volna a Liaqat Alí Khán elleni gyilkosságban. (Amikor a miniszterelnök vissza akarta vonatni 
az Objectives Resolutiont, 1951. október 16-án ugyanannak a Ravalpindí garnizonkörzetnek a városi 
parkjának a kapujánál gyilkolták meg, ahol 56 évvel később egy másik miniszterelnököt, Benazir 
Bhuttot.) 1971-ben szent háborút, dzsihádot hirdetett a bengáli nacionalisták ellen, és dzsihádistákat 
toborzott Kasmírba.
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az alkotmányt helyettesítő Objectives Resolutionst. E törvény célja az volt, hogy a nép-
szuverenitás helyett az Allahtól eredeztetett, isteni szuverenitás legyen Pakisztán állam 
alapja. Sajátos módon igyekezett összhangba hozni a korábbi demokratikus jogrendszert 
és az iszlám legfontosabb téziseit. 1956-ban került be az ország első alkotmányába,7 ame-
lyet az 1964-es és az 1977-es követett. Az előbbiek a katonák, az utolsó Zulfiqár Alí 
Bhutto nevéhez kötődik, ami jól illusztrálja az ország alkotmányos deficitjét.

1953-ban, az ahmediták8 elleni lahóri zavargások után összekötötték a közrendvédelmi, 
közbiztonsági kérdéseket a nagypolitikával: olyan politikát alakítottak ki, amely meggátolta a 
demokrácia kibontakozását. Az országot az 1935-ös Törvény India Függetlenségéről alapján, 
a brit főkormányzói rendszerre emlékeztető módon irányították 1956-ig. De a brit időkből 
örökölt föderális parlamentarizmus csupán papíron maradt meg, a tartományok nem jutottak 
tényleges önállósághoz. A bevezetésre került iszlám intézmények megbénították a politikai in-
tézményrendszer működését.9 A muzulmánok mesterséges állama nem volt képes megbékélni 
különbségeivel, és ma is a centrifugális és centripetális erők küzdelme jellemzi.

1956-tól Ajúb Khán, majd Jahja Khán diktatúrája, 1977-től Zia Ul-Haq tábornok ural-
ma alatt a pastunok, beludzsok, bengáliak politikai kijátszását katonai szembekerülés kö-
vette: dicstelen fegyveres konfliktus Beludzsisztánban, Kelet-Bengál 1971-es elszakadá-
sa, az afganisztáni válság idején pastun és más iszlamistáknak nyújtott fegyveres segítség 
a Durand-vonal mindkét oldalán. A szovjetek elleni afganisztáni „dzsihád” támogatása 
alapvetően megváltoztatta a nemzetállam bázisát. Pakisztán országhatárok nélküli iszlám 
önazonosságot kezdett propagálni. Ez „szupraforradalmi”, „forradalmak feletti” identi-
tást kreált, és olyan ethoszt, amely egyszerre volt forradalmi és ellenforradalmi, ám a 
forradalmi mozgalmak széles prizmája helyett igen szűk látókört eredményezett.

Ennek a politikának két alapvető következménye lett. Egyrészt a „dzsihád” támogatása 
lehetővé tette a hadsereggel kapcsolatban álló magánmilíciák megalakulását. Másrészt, 
amikor Pakisztán az iszlám nemzetközi áramlatába lépett, elveszítette hagyományos 
szubkontinentális kapcsolatait. Olyan közösségek között, amelyek évszázadokig békében 
éltek, intolerancia alakult ki. Az ország külpolitikája a „stratégiai mélység”10 irrealisztikus 

7 Elvei szerint az egész világ fölötti szuverenitás kizárólag Allahé, aki felhatalmazta Pakisztán népét 
ennek bizonyos határon belüli gyakorlására; az állam a nép választott képviselőin keresztül gyakorol-
ja hatalmát; a demokrácia, szabadság, egyenlőség, tolerancia elveit az iszlám kinyilatkoztatás szerint 
kell betartani; a muszlimok életét a Korán tanításai szabályozzák; a kisebbségek számára biztosítják 
a vallásuk szabad gyakorlásához és kultúrájuk fejlesztéséhez szükséges feltételeket; Pakisztán szö-
vetségi állam; az alapvető jogokat mindenki számára garantálják; a bíróság független. Bővebben l. 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/annex_objres.html. De míg a pakisztáni alkotmányok 
a nép választott képviselőit említik, az Objectives Resolutions a nép felkent (isteni küldetéssel kijelölt)
vezetőiről beszél.

8 A XIX. század végén angol kezdeményezésre született indiai szekta. Alapítója Mirza Gulam Ahmed 
volt. E vallás ötvözi a keresztény és muzulmán hit elemeit, Jézus és Mohamed küldetését. Központja 
ma Londonban van.

9 Többek között a brit rendszerű, 1956-ig alaptörvényként működő függetlenségi törvény ellentéte, az 
1949-től hatályos isteni szuverenitás, az iszlám államiság elve; illetve a brit rendszerű törvénykezés 
helyett a sarí’at, az iszlám jogrend. A tálibok Mudúdíra hivatkozva ellenzik a választásokat, míg a 
mérsékeltebb iszlamisták bizonyos korlátok közt megengedik.

10 A „stratégiai mélyég” koncepciója egyidős a pakisztáni állammal. Lényege, hogy az ország keleti 
határain – Indiával – esetleg kibontakozó konfliktus esetére nyugati határait a baráti afgán kormány 
segítségével, afgán területen kell biztosítani. Jelentősége Zia Ul-Haq idején, Afganisztán szovjet 
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koncepciója révén formálódott Afganisztánnal és Indiával, s az iszlám terjesztésének 
kalandor politikája alakította más régiók, így Közép-Ázsia irányába is.

A dzsihádizmus időközben teremtője ellen forduló Frankenstein-szörnynek bizonyult, 
amely meg akarja változtatni az ország teljes politikai berendezkedését, mindenekelőtt a 
jogrendet és az iskolarendszert. Felnőtt egy iszlám nemzedék, amely megkérdőjelezi az 
államhatalmat. Kifejlődött egy „árnyékoldal”, amely lehetővé teszi a mindenkori elitnek, 
hogy hatalmi sokszorozóként használják fel a dzsihádistákat. Ha ez folytatódik, az állam 
nem lesz képes biztonságot, igazságszolgáltatást, gazdasági fejlődést és humán fejlesztést 
biztosítani, diszfunkcionálissá, majd államkudarccá válik.

A csaknem egymilliós hadsereg, amely a gazdasági és politikai életben is kulcspozíci-
ókat szerzett, a világ hetedik legnagyobb hadereje (bár így sem közelíti meg az indiai lét-
számát és képességeit), nukleáris potenciállal rendelkezik (Pakisztán nem csatlakozott a 
nemzetközi nukleáris egyezményekhez), állam az államban (amelytől a közel 200 milliós 
országban tízmilliók egzisztenciája függ), és nagyhatalmú titkosszolgálat áll a rendelke-
zésére. A gazdaság és politika minden szegmensét ellenőrzés alatt tartja. Kérdés azonban, 
hogy mennyire egységes ez a hadsereg? Milyen erős a modernizáló erők és az iszlamisták 
titkos támogatói közötti törésvonal? Hogyan szivárog be a hadseregbe a nacionalizmus? 
A Nyugat-ellenes érzelmeket erősíti, vagy a modernizáló erőket egyesíti-e?11

A válAsztási rendszer sAjátságAi

Az állam Janus-arcának világos oldalát a túlszabályozott, brit mintájú demokratikus 
politikai intézmények alkotják. A választási mechanizmus vegyes rendszerű. A szö-
vetségi parlament 342 egyéni képviselőjét (alsóház) és a szenátus 100 tagját valamint 

a tartományi törvényhozások tagjait a régi brit „az első befutó mindent visz” szisztéma 
szerint választják meg. Az alsóházi egyéni mandátumok mellett hatvan női és tíz kisebbsé-
gi listás helyre a pártok jelölnek a képviselőikre egyéniben leadott szavazatok megoszlása 
alapján, ún. arányos választási rendszerrel. Kisebbség alatt kizárólag vallási minoritások 
(keresztények, hinduk és a muszlim világ eretnekeinek tartott ahmediták) értendők.

A szövetségi parlament két háza és a négy tartományi törvényhozás (összesen 1.170 fő) 
alkotja az elnökválasztó kollégiumot (elektorátus). Annak érdekében, hogy biztosítsák az 
igen eltérő választókerületekkel rendelkező tartományok – Pandzsáb 371, Szindh 168, az 
Északnyugati Határtartomány (ÉNyHT) 99, míg Beludzsisztán csupán 65 képviselővel 
rendelkezik – egyenlő súlyát, minden tartomány képviselőinek szavazatát a legkevesebb-
hez igazítva, egységesen 65-nek tekintik, tehát az elektorátus 702 (65×4+342+100) szava-
zattal bír. Az elnök nem tölthet be más funkciót. Az 1999-ben – az ország történelmének 
negyedik katonai puccsával – hatalomra került tábornok-elnök, Pervez Musarraf annak ér-
dekében, hogy megtarthassa vezérkari főnöki posztját, számos alkotmánymódosítást haj-
tott végre. Ezek következtében elvileg a pakisztáni a világ egyik legerősebb prezidenciális 

megszállása után nőtt meg. A csapatkivonást követően, 1989-ben nyílt lehetőség alaposabb kidol-
gozására, amikor a nyugati érdeklődés elfordult Afganisztántól, s ott politikai vákuum keletkezett. 
Megvalósítására 1994-ben, a tálibok katonai gerincének kialakításával került sor.

11 L. Shuja Nawaz: Crossed Swords: Pakistan, its Army and the Wars Within. Karachi: Oxford University 
Press, 2008.
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rendszere. Az elnök feloszlathatja a parlamentet és a kormányt, felfüggesztheti vagy ked-
ve szerint módosíthatja az alkotmányt és rendkívüli állapotot vezethet be. A tartományok 
hatáskörének gyengítésére új, központi irányítású közigazgatási egységeket és az elnök-
höz hű elemekből új helyhatóságokat hoztak létre.

A pártpolitika fő játékosai:
- Musarraf pártja, a Pakisztáni Muszlim Liga Qaid-i Azam frakciója (PML-Q),
- a Bhutto család Néppártja (PPP),
- a Pakisztáni Muszlim Liga Naváz Saríf frakciója (PML-N),
- az MMA (Madzslisz-i Muttahida Amal, Egyesült Akciótanács) iszlamista szövetség,12 

amelynek tagja a Dzsamí’át-i Ulama-i Iszlám (Muszlim Hittudósok Társasága) 
Maulana Fazl Ur-Rahmán vezette szárnya (JUI-F) is,

- a pastun nacionalista Awami National Party (Avámí Nemzeti Párt, ANP),
- a Muttahida Qaumi Movement (Egyesült Nemzeti Mozgalom, MQM), amely a 

muhádzsirok pártja,
- valamint a beludzs nacionalista pártok.13

2001. szeptember 11-e egyik következményeként a 2002-es alsóházi és tartományi tör-
vényhozási választásokon korábban sosem látott mértékben előretört az iszlamista párt-
szövetség, az MMA: az alsóházban megszerezte a képviselői helyek mintegy 25%-át. 
Ezzel szemben a pastun nacionalisták pártjának, az ANP-nek egyet sem sikerült szerez-
nie! Majdnem ugyanez mondható el a 2003. márciusi felsőházi választásról is, amelynek 
eredményeként a szenátus összetétele a következő lett: PML-Q: 38, JUI-F: 17, MQM: 5, 
Néppárt: 5, PML-N: 4, ANP: 2, egyéb: 24 fő. Újraválasztásuk 2009 márciusában lesz 
esedékes.

Musarrafnak 2007. október 6-án, a törvényhozási választások előtt, azaz még a 2002-
es elnökválasztó kollégiummal sikerült megválasztatnia magát ismét elnöknek. Ebben 
legnagyobb segítségére a PML-Q és a csak látszólag ellenzéki MMA volt.

Ám a precízen szabályozott pakisztáni választási rendszer általános főszereplői a bí-
rók, akiknek jelentősége 2007 tavaszától, ellenállásuk kibontakozásától megnőtt. Ők vol-
tak azok, akik elsőként Musarraf ellen fordultak. Először a Legfelsőbb Bíróság elnökének 
még 2007. március 9-i leváltását követően, majd akkor, amikor a 2007. november 3-án 
bevezetett rendkívüli állapot miatt Musarraf felfüggesztette az alkotmányt, és helyette 
ideiglenes elnöki rendeletet (PCO) vezetett be. S végül, amikor az erre felesküdni nem 
hajlandó legfelsőbb bírókat eltávolította posztjukról. A Benazir Bhutto halálát okozó de-
cember 27-i merénylet miatt 2008. január 8-áról február 18-ára halasztott választások 
végül az elnök elleni tiltakozásba torkolltak. A hadsereg az új vezérkari főnök, Pervez 

12 Ennek egyik fő szervezete az isteni szuverenitást hirdető, a pániszlamista Qází Husszain Ahmed 
vezette, Maudúdí által alapított Dzsamí’át-i Iszlámí (Iszlám Társaság, JI). A másik a nacionalista 
vonásokkal rendelkező JUI-F. Ez az indiai szubkontinens megosztását ellenző Dzsamí’át-i Ulama-i 
Hind (Indiai Hittudósok Társasága) utóda. Az iszlám ’ummából levezetett népképviselet elvét 
vallja, ám tagadja a hívők közösségének egyenlőségét, realitásnak fogja fel a meglévő társadalmi 
különbségeket.

13 A beludzs nacionalista pártokról l.: Katona Magda: „Beludzsisztán a figyelem középpontjában”. MKI-
tanulmányok, No. 16. (2008); http://www.hiia.hu/MKI-tanulmanyok/T-2008-16-beludzs.pdf, 2008. 
április 18.
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Asfaq Kianí vezetésével kihátrált Musarraf mögül, és megtagadta a beavatkozást. A vá-
lasztások – a baljós előjelek ellenére – meglepően nyugodt, demokratikus és transzparens 
lezajlásának fő oka azonban a függetlenségüket őrző bírók és a hadsereg mellett a politi-
kai ciklikusság új trendje, a nacionalizmus előretörése volt.

Az elmúlt egy esztendő válAsztásAinAk

politikAi következményei

A nacionalizmus előretörése

Néhány országban, Pakisztán mellett Irakban, Afganisztánban és Malajziában is 
megfigyelhető a civil politikusok–katonák kormányzásának ciklikussága mel-
lett a politikáé is: a függetlenség kivívásáig egységes, neveltetésükben még a 

gyarmatosítókat tükröző „nemzeti burzsoáziát” a baloldal előretörése követi. Őket – ha a 
felszabadítási mozgalom ethoszát nem sikerül átmenteniük – kiszorítják az iszlamisták. 
Napjainkban ezek politikai „divatja” is leáldozóban van, és a nacionalisták előretörése 
tapasztalható.

Zulfiqár Alí Bhutto Néppártját, Mudzsíb Ur-Rahmán sejk Avámí Ligáját, a Nemzeti 
Avámí Pártot (a mai ANP elődjét, ahol még együtt voltak a pastun és beludzs nacionalis-
ták valamint a kommunisták) szétkergették a katonák, akiknek nyomában megjelentek az 
iszlamisták. Zia Ul-Haq diktatúráját (1977–88) civil vezetők kudarcba forduló váltókor-
mányzása, majd az újabb tábornok, Pervez Musarraf uralma (1999–2008) követte.

Az iszlamisták 2001. szeptember 11-ét követően, a 2002-es választásokon jutottak a 
legtöbb mandátumhoz: az Északnyugati Határtartományban egyedül, Beludzsisztánban a 
PML-Q-val koalícióban alakítottak tartományi kormányt. Ma már azonban politikai téren 
háttérbe szorulnak. Az MMA iszlamista pártjai bojkottálták a 2008-as törvényhozási vá-
lasztásokat; csupán a JUI-F mérettette meg magát, s a 2002-es 35-tel szemben mindössze 
7 szövetségi helyet szerzett. Szekuláris nacionalista pártok jutottak kormányra. A szava-
zati eredmények pontosan lefedték az ország etnikai összetételét. (Ugyanezt figyelhettük 
meg a 2004-es afganisztáni elnök-, majd a 2005-ös törvényhozási választások során.)

Ma a pastun, szindhi és pandzsábi nacionalizmus előretörésének vagyunk tanúi. A Néppárt 
elsöprő többséget alkotott Szindhben, így ott néppárti (később PPP–ANP–MQM), 
Pandzsábban PML-N, az Északnyugati Határtartományban pedig ANP–néppárti (később 
ANP–PPP–JUI-F) koalíciós tartományi kormány alakult. Ez a tendencia Beludzsisztánban 
is érvényesült volna, ha a helyi nacionalista pártok (a BNP-A kivételével) nem döntenek a 
választások bojkottja mellett. Musarraf pártjának, a PML-Q-nak emiatt sikerült itt szám 
szerint többséget szereznie, ám itt is tartományi nagykoalíció alakult vele szemben.

Fontos eredmény, hogy 1947 óta első ízben vehették kezükbe a mérsékelt pastun naci-
onalisták, az ANP képviselői tartományuk irányítását, és – 14 képviselővel – első ízben 
tagjai a szövetségi kormánynak. Szindhben és Beludzsisztánban is szereztek mandátu-
mokat (a világon a legtöbb pastun nem Kabulban vagy Pesávarban, hanem Karacsíban él), 
így már nem tekinthető regionális pártnak.
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A február 18-i (és a június 26-i pót-) választások alapján a szövetségi törvényhozásba 
bekerült 340 képviselői (kettő üres) és a proporciós (női és kisebbségi) helyeknek a politikai 
pártok közötti megoszlása a következőképp alakult: Néppárt: 124, PML-N: 91, ANP: 14, 
JUI-F: 7, PML-Q: 54, MQM: 25, egyéb: 34 (ez utóbbiak közül legtöbbet a beludzs nacio-
nalista pártok közül egyetlenként indult Beludzs Nemzeti Párt Avámí szárnya, a BNP-A 
delegálta).

A Néppárt–PML-N–ANP nagykoalíció a JUI-F-et és az MQM-et is a szövetségi, il-
letve az Északnyugati Határtartomány és Szindh tartományi kormányaiba emelte, hogy 
leválasszák a nacionalistákat az iszlamistákról.

Ez utóbbiak politikai visszaszorulása már korábban megkezdődött, hiszen az ANP je-
löltje már a 2005-ös időszaki választásokon fényes győzelmet aratott az iszlamista ideák 
által egyik legfertőzöttebb Badzsaur ügynökségen. Mindez azt mutatja, hogy az iszlám 
szélsőségesek katonai sikerei nem feltétlenül járnak politikai térnyeréssel.

A civil társadalom és a politikai pártok sajátosságai

A XXI. század sajátsága az új középosztály megerősödése: az országban bátor, 
független média működik, erőre kapott a jogászmozgalom, a társadalmi és szak-
mai egyesületek, jogvédők és a civil társadalom. Fontos, hogy ez a fejlődés nem 

a politikai pártok ellenében és meggyengítésére történik, mint a világ más részein (pl. 
Afganisztánban és Irakban megpróbálják egymás ellen kijátszani a kezdetleges civil tár-
sadalmat és a politikai pártokat).14

Az ország pártpolitikai térképe erősen fragmentált, a sok párt a Dél-Ázsiában szokásos 
módon politikusdinasztiák köré szerveződik, túlperszonalizált. Adott párthoz a kötődést 
inkább csoport- (etnikai, törzsi, klán, kaszt, családi és egyéb korporális) érdekek határoz-
zák meg, a szavazás inkább közösségi, mintsem egyéni döntés eredménye. Új tendencia, 
hogy a pártok egyre markánsabban az etnikai vonalak mentén, s nem politikai program 
alapján rendeződnek. Ma már a korábban gyenge kézzel, kaotikusan kormányzó, 1988 
és 1999 között egymást váltó két rivális, a Néppárt és a PML-N programjában kicsi az 
eltérés, ám a pakisztáni mesterséges államiság híveivel (PML-Q, MQM) szembeni disz-
tinkciós elemként felerősödtek szindhi, illetve pandzsábi nacionalista vonásaik.

A 2008-as törvényhozási választások utáni nagykoalíció létrejöttével a demokratikus 
erők győzelméről beszélünk. Kérdés azonban, hogy ezek az erők valójában mennyire de-
mokratikusak, mennyire képesek teret engedni a demokráciának, és mennyire törékeny 
ez a demokrácia? A demokrácia helyreállítása Pakisztánban korántsem jelenti a stabili-
tás garanciáját. Ám a jól látható többpártrendszer hatástalaníthatja az iszlamisták erejét, 
és némi ellenőrzés lehetőségét teremtheti meg a fegyveres erők felett.15 A politikai pártok 
szerkezete az iszlámizmus természetes ellensége; a dzsihádisták csak pártnak látszó 
szervezeteket tudnak létrehozni, de nem képesek modern pártstruktúrát kialakítani. De 
létrejöhet-e a pártok tényleges civil kontrollja a hadsereg felett? 

14 Bővebben l. Katona Magda: Pakisztán választások után. Budapest: Afganisztánért Alapítvány, 
2008.

15 Az új civil kormány június 26-án a miniszterelnöki hivataltól a belügyminisztérium alá akarta ren-
delni a nagyhatalmú titkosszolgálat, az ISI felügyeletét, ám már másnap meghátrálni kényszerült.
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A koalíció törékenysége

A két győztes párt vezetője, Ászif Alí Zardárí16 (Néppárt) és Mian Naváz Saríf17  
(PML-N) nem is indulhatott volna a törvényhozási választásokon, mivel mind-
kettőjük ellen büntetőeljárás volt folyamatban. 2007 nyarán Benazir Bhutto és 

Musarraf azonban megegyezett, hogy az ún. Nemzeti Megbékélési Rendelettel hatályon 
kívül helyezik a politikusok elleni korrupciós vádakat. Ám ez nem vonatkozott Sarífre, 
aki ellen terrorizmus vádjával folyt eljárás. A lahóri bíróság még a kormánykoalíció egyik 
vezető pártjának elnökeként sem engedte indulni a június 26-i pótválasztásokon.

Mivel a pakisztáni törvények szerint miniszterelnök csak parlamenti képviselő lehet, 
hivatalosan Zardárí sem lehetett volna kormányfő. Ennek ellenére, egy komplex pártko-
alíció révén elnökké választásáig is ő irányította ténylegesen a kormányt: az ANP és a 
PML-N mellé behívták a JUI-F-et, majd az MQM-et is a koalícióba. Ezáltal a Néppárt 
egyrészt korábbi ellenfele (az MQM) semlegesítésével, illetve a pastun nacionalisták erő-
sítésével (a JUI-F-et az oldalukra csábítva) kísérelte meg stabilizálni ingatag koalíciós 
pozícióit a PML-N-nel szemben. Ezzel a bölcs taktikával a talibanizáció korábbi zász-
lóvivőjét, a JUI-F-et – pastun nacionalista vonásai miatt – szembeállították a radikális 
iszlamisták nemzetközi erőivel. Karacsíban pedig a korábbi ősellenségek, a pastunok 
és muhádzsirok nacionalista pártjai, az ANP és az MQM közös csatasorba kerültek a 
megapoliszt körülölelő radikális szemináriumok hálózatával – azaz az iszlám szélsősége-
sek térnyerésével – szemben.

De a pártok és a hadsereg közötti, egyre növekvő bizalmatlanság miatt az eltelt félév 
során tovább dúltak a koalíción belüli hatalmi harcok. Naváz Saríf egyetlen lehetőséget 
sem szalaszt el, hogy keresztbe tegyen a Néppártnak; álláspontja merev, gyors válto-
zásokat akar: ellenez a hadsereg felé minden engedményt, és nem támogatja a harcot a 
szélsőséges iszlamistákkal szemben. Viszont követeli az alkotmány 17. módosításának, 
az elnöknek a parlament és a kormány feloszlatását lehetővé tevő 58 (2) b cikkelyének 
hatályon kívül helyezését. Számára a Musarraf által bevezetett ideiglenes alkotmányozó 
rendeletre (PCO) felesküdött bírók eltávolítása, az eredeti bírók hivatalukba történő mi-
előbbi visszahelyezése a koalíció kulcskérdése lett. Május 12-én emiatt a PML-N kilenc 
minisztere, augusztus 26-án összes politikusa otthagyta a kormánykoalíciót.

16 Ászif Alí Zardárí 1955. július 26-án született a pakisztáni Navábsáhban, a szeraikí nyelvűvé vált, 
síita beludzs Zardárí törzs főnökének, az NAP – az ANP elődje – ismert politikusának, Hakím Alí 
Zardárínak fiaként. 1986-ban kötött házasságot Benazir Bhuttoval, három gyermekük született: az 
1987-ben született Bilawal és két lány. Bhutto végrendeletében – a pakisztáni törvények értelmében 
24 éves koráig fiatalkorú – fiára hagyományozta a Néppárt vezetését, amelynek így Zardárí társ- és 
régens elnöke. 1990–93 és 1993–96 között szövetségi parlamenti képviselő, 1995–96-ban szövetségi 
beruházásügyi miniszter, a pakisztáni–iráni gázvezeték kitalálója. 1996-ban Fárúq Leghárí elnök, 
saját pártjának képviselője börtönöztette be. 1997–99 között szenátor, majd Musarraf csukatta le, 
ugyancsak korrupciós vádakkal. 2005-ig összesen csaknem kilenc évet töltött börtönben.

17 Mian Naváz Saríf 1949-ben született Lahórban. 1990–93 és 1997–99 között Pakisztán miniszterelnö-
ke. Hatalmának Musarraf katonai puccsa vetett véget. Az új elnök egyezséget kötött a szaúd-arábiai 
királlyal, hogy Saríf tíz évig nem hagyhatja el annak országát. Dzsiddában élt, amikor Benazir Bhutto 
2007-ben felvette vele a kapcsolatot. Közös céljuk Musarraf megbuktatása volt. 2007 novemberében 
a PML-N vezetője hazatért száműzetéséből, hogy felkészítse pártját a választásokra.
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Zardárí óvatosabb: Musarraf további üldözése, a bírók megfelelően kimunkált jogi ke-
retek nélküli azonnali visszahelyezése, vagy a PCO-ra felesküdött jelenlegi legfelsőbb 
bírók elidegenítése miatt nem akar konfrontálódni a hadsereggel.

Ezek után nem csoda, hogy ez az egység hiányának kormánya, amelynek végtelen 
huzavonái megbénítják működését. Ennek haszonélvezői az iszlamisták, akik kitöltik a 
hatalmi űrt, és velük korábban presztízs nélküli új réteg hódít teret. Ez az új hatalmi té-
nyező nem tekinthető új politikai elitnek, hanem magát tradicionalistának valló, valójában 
szélsőséges, osztály és gyökér nélküli militáns lumpenek lépnek fel a törzsi ügynöksége-
ken. Ahol nincs természetes fejlődés, és nem alakultak ki új politikai osztályok, erőszakos 
úton kiszorítják a régi törzsi, dinasztikus elitet. Mindez az országot a széthullás szélére 
taszíthatja. Az iszlamisták bázisai a letelepedett pastun területeken, főleg Quetta környé-
kén találhatók. A pastun körzetekkel ellentétben a beludzs törzsi ügynökségekre nem tud-
nak behatolni. Ott a pakisztáni hadsereg az Al-Káida és az újjászerveződött afganisztáni 
tálibok helyett azok természetes ellenségeivel, a baloldali beludzs törzsi nacionalistákkal 
szemben harcol.

musArrAf lemondásA és Az új elnökválAsztás

Kereken fél évvel a törvényhozási választások után, mintegy kilencévi kormányzás 
befejezéseként 2008. augusztus 18-án Musarraf lemondani kényszerült. Nem vár-
ta meg az alkotmányos felelősségre vonást (amelyet már mind a négy tartományi 

törvényhozás megszavazott), a dicstelen menesztés helyett az önként távozás taktikáját 
választotta. Ezt a hosszú csetepatékban megtépázott, még igencsak törékeny demokra-
tikus erők győzelemként élték meg. Ám tekintetbe véve az országszerte tapasztalható 
erjedési folyamatot, a hatékony civil kormányzás elé még számos akadály tornyosul.

A Néppárt az ANP és a JUI-F támogatásával Zardárít jelölte a szeptember 6-ára kitű-
zött elnökválasztásra, míg a PML-N ellenjelöltet állított Szaíduzzamán Sziddiqí nyugal-
mazott bíró személyében, aki egyike volt a Legfelsőbb Bíróság azon bíráinak, akik nem 
voltak hajlandók az ideiglenes alkotmányozó rendeletre felesküdni. Musarraf pártja, a 
PML-Q pedig a párt főtitkárát, Musáhid Husszeint indította.

  11

Mian Naváz Saríf Pervez Musarraf



Az elnökválasztás eredménye

Ászif Alí Zardárí Szaíduzzaman Sziddiqi Musáhid Husszein
Tényleges Elektori Tényleges Elektori Tényleges Elektori

Szövetségi 
parlament

281 281 111 111 34 34

Beludzsisztán   59   59     2   2   2

ÉNyHT 107   56   10     6   3   2
Szindh 162   63     0     0   0   0
Pandzsáb 123   22 201   35 36   6
Összesen: 732 481 324 153 75 44

Forrás: Dawn, 2008. szeptember 8.
* Északnyugati Határtartomány

Zardárí a 702 elektori kollégiumi szavazatból – ebből a hiányzók miatt összesen 678-
at lehetett tekintetbe venni – 481-et megszerzett. A szövetségi parlament két házától 281 
voksot kapott, mindössze 9-cel kevesebbet, mint a 436 szavazat (amelyből 11-et érvényte-
lennek nyilvánítottak) kétharmada.

Csak a pandzsábi tartományi parlamentben veszített: 123 tényleges és 22 elektori sza-
vazatot kapott, míg a PML-N jelöltje 201 tényleges és 35 elektori szavazatot mondhat ma-
gáénak. Szindh tartományi parlamentje ellenben egy emberként felsorakozott mögötte, s 
az Északnyugati Határtartományban és Beludzsisztánban is elsöprő többségre tett szert. 
Végül a tartományokból 451 tényleges szavazata jött össze – több, mint amire a Néppárt 
számított –, miután több PML-Q képviselő is mellette tette le voksát.

Zardárí szeptember 9-én esküdött fel. A ceremónián résztvevő egyetlen külföldi ál-
lamfő Hámid Karzaí afgán elnök volt. Zardárí paradox módon elméletben a világ egyik 
legszélesebb jogkörrel rendelkező elnöke lett. De arra ígéretet tett, hogy hatályon kívül 
helyezi a 17. alkotmánymódosítást: a parlamentre ruházza a hatalmat, és a legtöbb ha-
táskört átadja a tartományoknak. Ugyanakkor közéleti személyként a hiteltelenség18 és 
korrupció vádjával, országának vezetőjeként a terrorizmus kihívásával és rendkívüli 
gazdasági nehézségekkel kell megküzdenie. Ma még az általa vezetett koalíció sem a 
politikai krízissel, sem a gazdasági válsággal nem képes megbirkózni. Mintegy 25%-os 
inflációval, élelmiszerhiánnyal, az energiaszolgáltatás akadozásával, a befektetők bizal-
matlanságával szembesül.

Pakisztán történelmének négy katonai diktátorából hármat népmozgalmak mozdítot-
tak el a hatalomból, ám az őket követő civil politikusok nem tudtak ebből a helyzetből 
előnyt kovácsolni, nem voltak képesek kielégíteni az emberek demokrácia és gazdasági 
fejlesztés iránti igényét. Kormányzásuknak – alkalmatlansági és korrupciós vádakkal – 
ismét csak a hadsereg vetett véget. A pakisztáni politikában a kulcskérdést a civil kor-
mányzat és a hadsereg viszonyának alakulása jelenti.

18 A bírók visszahelyezésére három határidőt is kitűzött, de egyiket sem tartotta be.
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A biztonságpolitikAi pArAdigmAváltás kettős csAvArjA

Katonai módszerek

A biztonságpolitikai paradigmaváltás első csavarja a katonai presszió. A második 
azonban a nem hagyományosan katonainak tekintett törzsi haderő, laskar felállí-
tását és a nem katonai eszközök egyre inkább előtérbe kerülését jelenti. Pakisztán 

egyelőre az első csavar spiráljában őrlődik.
Musarraf katonai diktatúrájából a demokratikus kormányzásba vezető átmenet túl 

hosszúnak és ellentmondásosnak bizonyult. Ezt használták ki az iszlamisták, akik a poli-
tikában ugyan háttérbe szorultak, de ez korántsem jellemző biztonságpolitikai téren. Az 
iszlám szélsőségesek támadásait a Musarraf-kormány hibái is fokozták: az iszlámábádi 
Vörös Mecset ostroma 2007 júliusában, a vazirisztáni, majd – a választások küszöbén – a 
szváti offenzíva, illetve az újjászerveződő tálibok helyett a beludzs nacionalisták elleni 
hadműveletek.

Nemcsak az afganisztáni tálibok szervezhették újra soraikat. A szövetségi irányítású 
pastun törzsi ügynökségeken a megfelelő törvénykezés és gazdasági infrastruktúra hiá-
nya kedvezett a szélsőségeseknek, amivel a katonai kormányzat nemigen törődött, hiszen 
az iszlamistákban az afganisztáni „stratégiai mélység” biztosítását és a pastun naciona-
lizmus ellentételezését látta. Menedékre lelt és felfrissítette itt erőit az Al-Káida, sőt, egy 
új ellenség is megjelent, a pakisztáni tálibok (Tehrík-i Tálibán-i Pákisztán), Baitullah 
Mehszúd vezetésével. Emellett megtalálhatók még itt a légi csapások ellen tiltakozó törzsi 
felkelők és az ISI által „kezelhető” hálózatok19 is.

A már említett bizalmatlanság miatt a hadseregnek és a civil kormánynak nem sike-
rült az iszlám szélsőségesek elleni harc közös stratégiáját kidolgozniuk. A meglehetősen 
népszerűtlen katonaság azt várja a kormánytól, hogy az osztozzon az iszlamisták elleni 
hajtóvadászat politikai felelősségében. A szélsőségesek térnyerése miatt a nemzetközi kö-
zösség türelme is fogytán. A kormányra és a hadseregre az Egyesült Államok és a NATO 
erőteljes nyomást gyakorol, hogy hatékonyabban lépjenek fel az egyre agresszívabb pa-
kisztáni tálibok, Bin Ladenék és az ISI „kezelhető iszlamistái” ellen. Április–májusban 
békekötések születtek a Tehrík-i Tálibán-i Pákisztán (Pakisztáni Tálibok Mozgalma, TTI) 
valamint a Tehrík-i Nifáz-i Sarí’át Mohammadí (a Mohamedi Törvénykezés Bevezetésének 
Szervezete, TSNM) iszlám szélsőségesei és a kormány között. Ám az idegenek békéjének 

19 Ezek: az afganisztáni Haqqání hálózatnak – amely a kabuli Serena Szálló ellen 2008. január 4-én elkö-Ezek: az afganisztáni Haqqání hálózatnak – amely a kabuli Serena Szálló ellen 2008. január 4-én elkö-z afganisztáni Haqqání hálózatnak – amely a kabuli Serena Szálló ellen 2008. január 4-én elkö-
vetett merényletért felelős – az észak-vazirisztáni bázisai; Hádzsí Nazír szervezete Dél-Vazirisztánban; 
Mangal Bághé a Khaibar ügynökségen; a pandzsábi Laskar-i Dzsangví (Harcos Sereg), amelynek a 
Benazir Bhutto elleni tavaly októberi, 136 ember életét követelő karacsíi merénylet, majd decem-
ber 27-én a kétszeres miniszterelnök asszony halálát okozó ravalpindíi támadás tulajdonítható; a 
Harakat Ul-Mudzsáhidín (Szent Harcosok Szervezete), amely a Musarraf elnök konvoja elleni 2003. 
decemberi merényletekért, a lahóri katonai létesítmények elleni 2008. márciusi támadásokért, a dán 
nagykövetség elleni júniusi, és a Marriott szállót romba döntő szeptember 20-i öngyilkos robbantáso-
kért felelős.
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brit politikai ügynöki gyakorlata nem működik. Sem a britek nem képesek az afganisztá-
ni Helmandban tartós békét kötni, sem a törzsi ügynökségeken a „megszálló” pakisztáni 
hadsereg és a „pandzsábi–szindhí” szövetségi kormány. A központi kormánynak és a 
hadseregnek nem lett volna szabad beavatkoznia az ANP tartományi kormány tárgya-
lásaiba, azaz a pastun nacionalisták békéjébe, és időt kellett volna adnia a helyi törzsi 
dzsirgáknak, hogy kiűzzék területükről az idegen harcosokat, törzsi haderőt toborozva az 
iszlamista szélsőségesek ellen.

Az erőszak terjedése

Az erőszak a badzsauri és a két vazirisztáni törzsi ügynökségről elért a Khaibar 
ügynökségre is, ahol a NATO–ISAF afganisztáni erőinek fő utánpótlási vonalát 
immár rendszeresen támadják az iszlám szélsőségesek. Mindennapossá váltak 

a felekezeti zavargások a Kurrám törzsi ügynökségen is. A támadások átterjedtek az 
Északnyugati Határtartományra is: főleg Szvát, a tartományi irányítású Malakand ügy-
nökség és Kohát térségére, de magára Pesávarra is.

A februári törvényhozási választások idején az Északnyugati Határtartomány 24 kör-
zetéből nyolcat nyilvánítottak magas biztonsági kockázatúnak,20 s mindössze hat bizo-
nyult normális biztonságúnak. Megnőtt az öngyilkos merényletek száma.21 Megjelentek 
a törzsi ügynökségeken az olyan pandzsábi dzsihádista struktúrák is, mint a Harakatul 
Muszlimín és a Laskar-i Dzsangví terrorszervezetek. Korábban elképzelhetetlen táma-
dások történtek mecsetek és törzsi dzsirgák ellen, bizonyítva, hogy az iszlamisták fő el-
lenségeiknek a nacionalistákat, a törzsi „dzsirga-demokráciát” tekintik. Egyes régiókban 
térnyerésük e törzsi tanácsok tagjainak kiirtásával kezdődött. A legtöbb öngyilkos me-
rénylet a szövetségi irányítású törzsi ügynökségek (Federally Administered Tribal Areas, 
FATA) területén történt, a helyi rendfenntartás és igazságszolgáltatás hiánya miatt. Az 
iszlamisták behatolnak a kormányzási vákuumba. Célpontjaik szekuláris politikusok: ja-
nuárban az Aftáb Sérpao néppárti politikus beszéde utáni csarszaddai, februárban az 
ANP nagygyűlése ellen intézett öngyilkos támadás, október 3-án pedig Aszfandijár Valí 
Khán, az ANP vezetője elleni sikertelen merénylet rázta meg a pastun tartományt.

20 Pesávar, Mardan, Kohat, Bannu, Dara Iszmáil Khán, Novsera, Abbottábád és Tank. Nem véletlen, 
hogy közülük öt határos a központi irányítású törzsi ügynökségekkel.

21 2008 első nyolc hónapjában a 324 pakisztáni robbantás közül 28 volt öngyilkos merénylet, amik 
619 ember életét oltották ki. 2007-ben 56 pakisztáni öngyilkos robbantás közül 23 a FATA és 21 az 
ÉNyHT területén történt, továbbá az októberi karacsíi és a december 27-i ravalpindíi támadás.
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Amerikai csapások

A terroristák elleni amerikai támadások22 2008 júliusától váltak gyakoribbá, de 
légi csapásaik igen sok polgári áldozattal járnak. Bush elnök már akkor hozzá-
járult, hogy pakisztáni területen közvetlen katonai akciókat indítsanak, miután 

titkosszolgálati jelentések azt erősítették meg, hogy az Afganisztán és Pakisztán hatá-
rán levő törzsi ügynökségeken a szeptember 11-ihez hasonló támadásokat készítenek 
elő az Egyesült Államok és európai szövetségesei ellen. Szeptember 3-án került sor az 
első szárazföldi nyílt bevetésre pakisztáni területen, amikor helikopterekkel odaszállított 
amerikai kommandósok indítottak rohamot egy dél-vazirisztáni falu ellen. Ezt követte 
Bush elnök szeptember 9-i beszéde, amikor is kijelentette, hogy a nemzetközi terrorizmus 
elleni harc fő színtere Afganisztán és Irak mellett Pakisztánban van. Választási kampá-
nyában mindkét elnökjelölt az iszlám radikálisok elleni erősítést ígérte Afganisztánban 
és kemény fellépést a pakisztáni területeken. Szeptember 15-én egy amerikai helikop-
tert egyes források szerint lelőttek, mások szerint visszatérésre késztettek. Egy héttel 
később pakisztáni erők a Durand-vonal mentén ismét amerikai helikopterre lőttek, és azt 
visszafordították afgán területre. 25-én a koalíciós erők és a pakisztáni csapatok között 
tűzpárbaj bontakozott ki.

Az amerikai akciók heves USA-ellenes érzelmeket szítottak fel. A korábban 
Mehszúdékkal szemben fellépő Vazirí törzsi dzsirgák is ellenük fordultak. Eleinte az új 
civil kormány a nemzeti szuverenitás megsértésének minősítette a támadásokat. A had-
sereg kijelentette, hogy a légierő válaszol a légi csapásokra, és a katonák szembeszáll-
nak az Afganisztánból átcsapó amerikai különleges egységekkel vagy a NATO erőivel. 
Afganisztán szovjet megszállása óta először cirkált a határon légi járőr.

Ám miután az amerikaiakkal nagyobb együttműködésre törekvő Zardárí az elnöki 
esküjét letette, megváltozott a hangnem: a miniszterelnök elismerte, hogy a kormány 
engedélyével történtek az amerikai támadások, ismét hangsúlyozták a terrorizmus elle-
ni harcban a szövetséget, és hatékonyabb lépéseket ígértek. A Badzsaur ügynökségen a 
pakisztáni hadsereg offenzívája felváltotta a korábban alacsony intenzitású és hatékony-
ságú műveleteket. Zardárí a terrortámadásokat eszkalálódó gerillaháborúnak minősítet-
te. Válaszul az első parlamenti beszédének napján, szeptember 20-án az új államfő és 
miniszterelnök tiszteletére rendezett díszvacsora szomszédságában egy robbanószerrel 
megrakott teherautó repült a levegőbe az iszlámábádi Marriott szálló főbejáratánál. Az 
öngyilkos merénylet több mint száz ember (köztük a cseh nagykövet) életébe és több száz 
sebesülésébe került.

22 Észak-Vazirisztánban: 2008. január 31-én amerikai rakéta végzett Abú Laith Al-Líbível, az Al-Káida 
műveleti vezetőjével; március 13-án és szeptember 12-én a Haqqání hálózat, szeptember 8-án ennek 
Mirán Sah-i hírhedt Manba’ul ’Ulúm (a Tudás Forrása) madraszája (militáns szemináriuma), októ-
ber 1-én Baitullah Mehszúd feltételezett búvóhelye ellen intéztek légitámadást; szeptember 4–5-én 
al-káidás pihenőt bombáztak. Dél-Vazirisztánban: február 28-án rakétatámadás érte a szervezet egyik 
tanácskozását; a március 16-i amerikai támadás mintegy húsz áldozatot követelt; július 28-án hat tálib 
vesztette életét; augusztus 20-án idegen harcosok pihenőhelyét, szeptember 17-én a pakisztáni 157 
tálib tábor egyikét érte rakétatalálat. Augusztus 31-én Észak- és Dél-Vazirisztánban egyaránt al-káidás 
rejtekeket bombáztak. Május 14-én pakisztáni területen az Al-Káida egyik, algériai parancsnokával 
végzett egy rakéta; június 14-én Baitullah Mehszúd vélt rejtekhelyét érte rakétatámadás; augusztus 13-
án az északkeleti régió egyik tálib tábora ellen intéztek a határon átnyúló támadást a koalíciós erők.
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A nem hagyományos módszerek

A Bangas, Mangal, Para Camkanaí, Zaidast, Alí Sérzaí és Maqbal törzsek haderői 
tűzszüneti megállapodásokra kényszerítették az iszlamistákat. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a paktumok és dzsirgák békéje, akárcsak az idegen megszál-

lóké (katonák és politikai ügynökök), nem működik sem az afganisztáni Helmandban, 
sem Észak- és Dél-Vazirisztánban, Badzsaurban vagy Szvátban. A pastun nacionalisták 
békéje azonban működne, általuk lehetséges lenne a nacionalisták leválasztása a nemzet-
közi iszlamistákról. A Szalarzaí törzs és Mohmud törzsei a Badzsaur törzsi ügynökségen 
laskart állítottak fel, és harcban állnak az iszlamistákkal. A letelepedett területeken 
Sabqadar lakói is törzsi haderőt szerveztek iskoláik felgyújtói ellen. A Khaibar ügynök-
ségen a Kalakhel és Malagorí törzsek fogtak fegyvert a Laskar-i Iszlám (Iszlám Sereg) 
szervezet kifüstölésére.

Erre reagálva, az iszlamisták gyilkolni kezdték a nacionalistákat. Több ANP vezetőt 
megöltek a Badzsaur ügynökségen, Karacsíban és Szvátban.23 Ezt követte az Aszfandijár 
Valí Khán, az ANP elnöke elleni október 3-i csarszaddai merénylet. Október 5-én bom-
bát helyeztek el Hotí tartományi miniszterelnök házánál. Halála polgárháborút váltott 
volna ki.24

A talibanizáció hatékony ellenszere az ANP, a törzsi dzsirgák, a laskarok mellett az 
Északnyugati Határtartomány vallási vezetőinek a tálibok deviáns ideológiájával szem-
beni fellépése lehet. A kérdés, hogy a pakisztáni kormány tudja-e (akarja-e) garantálni az 
ő a biztonságukat. A közvetlen amerikai katonai akciók olyan ellenállást jelentenek, ame-
lyek az iszlamistákkal szembekerült törzsi felkelőket az új kormányzat ellen fordíthatják. 
Az ANP–Néppárt által vezetett jelenlegi tartományi kormány jobban érti ennek követ-
kezményeit, mint az MMA vezette korábbi, ám ez a felismerés a szövetségi kormány és a 
hadsereg nehézségi nyomatéka miatt nem manifesztálódott konkrét akciókban. Mielőbbi 
paradigmaváltásra van szükség; előtérbe kell, hogy kerüljenek a nem katonai elemek, 
az integráció, az alkotmány kiterjesztése a törzsi ügynökségekre, a gazdasági fejlesztés, 
az oktatás, a munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztésének kérdései, s a gyarmati 
időkből fennmaradt büntetőtörvény, az FCR eltörlése. A harcot egyre inkább a pastun és 
beludzs törzsi nacionalistákra kell bízni. Az amerikai Kongresszus már megszavazta a 
pénzt a különleges fejlesztési övezetek létesítésére a törzsi ügynökségek területén.

23 Mattában Abdul Latíf Khán volt szeptember első hetében az első áldozat. 11-én Szvátban meggyilkol-
ták Mohamed Amírt, a szváti ANP-s tartományi képviselőt és Akhtar Naváz Khán korábbi tartományi 
minisztert. 27-én a szintén szváti Mingorában lelőtték az ANP helyi vezetőjét, Mukhtár Alí Khánt 
valamint helyettesét, Szardár Alít. Ajúb Khán Anszárí ANP-s tartományi miniszter és fivérének házát 
pedig felrobbantották.

24 Iqbal Khattak: „Asfandyar’s Murder Would Have Triggered Civil War”. Daily Times, October 7, 2008.

Katona Magda Nasrin                                   Pakisztán Musarraf után

           MKI-tanulmányok 16



mit hoz A holnAp?

Igen fontos körülmény, hogy a Marriott elleni merénylet borzalma a közvéleményt 
az iszlám szélsőségesekkel szembefordította. Az emberek egyre inkább ráébrednek, 
hogy nem Amerika háborúja folyik a területükön, hanem saját maguké.

Egyelőre nem javul a helyzet Beludzsisztánban. Noha Akhtar Mangalt és más beludzs 
vezetőket szabadon engedtek, az ISI által 2006-ban meggyilkolt Akbar Bugtí családja 
vagyonának zárlatát feloldották, még mindig több ezer beludzs nacionalista „eltűnt”, és 
minden ígéret ellenére folytatódnak a hadsereg akciói a baloldali nacionalisták ellen, míg 
az afganisztáni tálibok quettai parancsnoksága érintetlen.

A jövőre vonatkozó legkedvezőbb forgatókönyv szerint a tartományok nagyobb auto-
nómiát kapnak biztonságpolitikai, katonai kérdésekben is, a törzsi ügynökségeket pedig 
integrálják az államba. Ez esetben rá kell bízni a terroristák elleni hadjáratot a pastun és 
beludzs nacionalistákra. Ebben a feltételrendszerben a legdöntőbb Afganisztán stabilizá-
ciója. Ha ez megvalósul, az iszlám és a nacionalizmus ciklikussága a látszat ellenére sem 
fog folytatódni. Felváltja a tiszta nacionalizmus ciklikussága – a centrifugális és centripe-
tális erők harca, amely szakító erőnek és integráns tényezőnek egyaránt bizonyulhat.

A „rövid távon káosz, középtávon demokrácia” forgatókönyve hosszú távon nem aka-
dályozza meg a széthullást. Ebben az esetben az Indiához, Kínához és más regionális és 
nagyhatalmakhoz való viszony a meghatározó.

További lehetőség, hogy a civilek, katonák ciklikussága folytatódik, míg a permanens 
káosznak új diktátor vet véget.

Pakisztán nemzetállamokra szakadása sem kizárt. A „nukleáris Jugoszlávia” szétesése 
rövid távon a legriasztóbb, még akkor is, ha perspektivikusan jobban működő nemzetál-
lamokat eredményezne.

Ha Pakisztán túl akarja élni lehetséges és törvényszerűen bekövetkező válságait, le 
kell számolnia a dzsihádizmussal, abba kell hagynia a helyettesítő háborúkat, békét kell 
kötnie Indiával, be kell tiltania a magánhadseregeket. Mindenekelőtt azonban a funda-
mentumokig újra kell gondolnia az államiság kérdését, a helyi kultúrára alapozva újra kell 
definiálnia a pakisztáni identitást.
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