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A tálib mozgalom 
pakisztáni gyökereirõl

Ma már széles körben ismert, hogy a tálibok
mozgalma – legyen szó annak afganisztáni
vagy pakisztáni ágáról – az iszlám funda-
mentalista irányzatok egyik legextrémebb
és legmerevebb változata. A tálib eszmei-
ség tipikus dél-ázsiai képzõdmény az isz-
lám világon belül. Jóllehet a Próféta igéje a
terjeszkedõ Bagdadi Kalifátust képviselõ
arabok közvetítésével már a 9. században
megérkezett Dél-Ázsiába, egyeduralkodó-
vá azóta sem vált a vidéken. E „térség” a
19. században, a modern politikai ideológi-
ák terjedésének idõszakában egyre inkább
az indiai brit gyarmati és befolyási övezetet
jelentette, ahol a helyi muszlimok szellemi
vezetõinek java – a többségi hindukhoz ha-
sonlóan – a függetlenség kivívása mellett
állt ki. Az Uttar Pradesh-i Deobandban
1867-ban hozta létre Muhammad Kászim
Nánávtávi és Rasid Ahmed Gangohi az isz-

lám vallási tudományok magasiskoláját a
kisebbségben élõ helyi muszlimok kulturá-
lis megerõsítése érdekében. Intézményük
lényegében megalakulása óta – noha a vi-
szonylag mérsékelt hanafita vallásjogi ha-
gyományt õrizte – az idegen megszállókkal
szembeni küzdelem ideológiai bástyája
volt. Ez akkor a brit gyarmatosítókkal szem-
beni függetlenségi törekvések harcos tá-
mogatását jelentette, akár India más kultú-
rájú lakóival (így a hindukkal) szövetség-
ben. Eszmei hatását tekintve a deobandi
iskola – nem utolsósorban az iszlám tanok
idegen elemektõl való megtisztítását és
megújítását célzó törekvései miatt – hama-
rosan a legnagyobb muszlim szellemi köz-
pontok közé emelkedett, és e pozícióját
máig õrzi. Dél-Ázsia dekolonizációját köve-
tõen azonban az elsõdleges stratégiai cél,
az idegenek távozásra bírása megvalósult.
A több ezer „leányintézmény” megalakulá-
sával fokozatosan hálózattá bõvült iskola
mégsem vesztette el politikaformáló befo-
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Háda Béla

A pakisztáni iszlám militantizmus 
a Szvát-völgyi incidens tükrében

A 2009 elsõ felében a Pakisztáni Iszlám Köztársaság újfent biztonság-
politikai problémáival került be a hírmûsorokba. Az ok ezúttal nem a
dél-ázsiai térségben kialakult nukleáris fegyverkezési verseny volt, ha-
nem egy azt is háttérbe szorítani látszó veszélyforrás: a szélsõséges
iszlám militánsok, köztük is elsõsorban az úgynevezett pakisztáni táli-
bok tevékenysége. A velük megkötött, majd rövid idõn belül véresen
összeomló Szvát-völgyi megállapodás újabb tanulságokkal gazdagítot-
ta annak a háborúnak az amúgy sem egyhangú történetét, amely Afga-
nisztán és Pakisztán széles határvidékén dúl a két ország politikai jövõ-
jéért. Az itt berendezkedõ fundamentalista csoportok azonban közel
sem képviselnek olyan homogén tömböt, amelynek a Nyugat felõl néz-
ve gyakran látszanak. Jelen írás a Szvát-völgyi konfliktus elõtérbe állí-
tásával a pakisztáni tálib militantizmus problémáját elemzi.
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lyását, de az iszlámmal és helyi jövõjével
kapcsolatos álláspontjai megmerevedtek
és radikalizálódtak. Az egykori britellenes-
séget egyre inkább felváltotta az iszlám tér-
nyerését gátló minden más kultúrával (így a
hinduizmussal, vagy a nyugati polgári
szekularizmussal) szembeni oppozíció.
A tálib mozgalom ideológiai alapjait jelen-
tõs részben e szélsõséges fundamentalista
tanok adják. A fordulat jelentõsége témánk
szempontjából ebben érhetõ tetten.
A deobandi tanítás az Allahtól eredeztetett
isteni tudást mint az ember életére vonat-
kozó egyedül érvényes útmutatást tekinti
mindenekfelett valónak. E kinyilatkoztatott
akarat az egyén „jóra”, erkölcsileg helyén-
valóra irányuló cselekvését motiválja,
amely minden törvény igazolása. Napjaink-
ban különösen hangsúlyozott tétel, hogy a
muszlim embert a lojalitás szent kötelessé-
ge elsõsorban a valláshoz köti, s nem az
országhoz, amelyben él. Ez természetesen
könnyen társítható a dzsihádi eszmeiség-
gel. A vallási parancsok abszolút érvényû
felfogásából azonban – mint ahogy arra
Rostoványi Zsolt is rámutatott – még nem
következik automatikusan az a fajta extrém
ideológia, ami a tálibokat jellemzi.

Pakisztánban a deobandi gondolatok
expanziója a vidéken már a 19. század óta
jelen lévõ, arábiai eredetû vahábita tanok-
kal társult. Mindkettõ Mohamed Zia ul-
Hakk tábornok elnöksége (1978–1988)
alatt kapott kiemelt támogatást az iszlámá-
bádi kormánytól. A diktátor azt remélte,
hogy az iszlámista ideológiák terjedése
segít fenntartani rendszerét és megerõsí-
teni a pakisztáni társadalom egységét,
melynek eszmei alapját Banglades 1971.
évi elszakadása alaposan megkérdõjelez-
te. Ezzel párhuzamosan a Szovjetunió
1979 karácsonyán megindult afganisztáni
inváziójával kezdetét vette az a regionális
hatalmi játszma, amelyben jelentõs szerep

jutott a kommunizmus ellen dzsihádot foly-
tató muszlim szabadcsapatoknak, a
mudzsáhidoknak is. A nemzetközi társa-
ság kiképzése és felszerelése – összhang-
ban az ország külpolitikai igényeivel – je-
lentõs részben pakisztáni táborokban zaj-
lott. Az iszlám militantizmus erõteljes pa-
kisztáni megjelenése e szerepvállalás hát-
rányos, egy napjainkig megoldatlan prob-
lémát elõidézõ következménye volt. A le-
endõ harcosok szellemi-ideológiai felké-
szítése szintén Pakisztánban, fõként a
deobandi hálózathoz tartozó vallásos isko-
lákban, medreszékben zajlott, ahol túlnyo-
mórészt pastun fiatalok számítottak a há-
ború utánpótlásának. Ennek az ideoló-
giai/katonai kiképzésnek az infrastruktúrá-
ja volt a tálibok „bölcsõje” is.
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Hanafita hhagyomány. A szunnita iszlám leg-
régibb vallásjogi iskolája. Alapítása az i. sz.
8. században élt Abu Hanífa nevéhez fûzõ-
dik. A vallásjogi iskolák (hanafita, hanbalita,
málikita, sháfiita és a síita dzsafarita) a Korán
és a korai jogforrások alapján igyekeznek ér-
telmezni a vallás elõírásait, ezáltal útmutatás-
sal szolgálni a helyes életrõl híveik számára.
A hanafita rítus jellemzõje, hogy viszonylag
széles értelmezési kereteket ad az egyén-
nek, elismerve, hogy a szent szövegek nem
minden élethelyzetre szolgálnak útmutatás-
sal. Napjainkban a Közel-Keleten és Közép-
Ázsiában tekinthetõ dominánsnak.

Vahábita iirányzat. Az iszlám talán legkonzer-
vatívabb szektája, melynek 18. századi ala-
pítása Mohamed Ibn Abdul Vahab nevéhez
fûzõdik. Az Arab-félsziget sivatagos belsõ te-
rületein megerõsödõ irányzat ideálképe az
autentikusnak tekintett, évszázadok óta vál-
toztatásoktól mentes, kizárólag a Koránra
visszavezetett iszlámértelmezés. A vahábitá-
kat emellett a világi hívságok merev elutasítá-
sa és a fanatikus küzdõszellem jellemzi.
A szekta ma Szaúd-Arábiában tekinthetõ a
legmeghatározóbbnak, de jelentõs teret
nyert a pakisztáni–afganisztáni térségben és
a Kaukázus vidékén is.
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Mint ismert, a Szovjetunió visszavonulá-
sát követõen az afganisztáni harcok nem
értek véget. E sokdimenziós konfliktus kö-
zegében lépett színre 1994-ben a tálib
mozgalom azzal a céllal, hogy véget ves-
sen a pusztító háborúskodásnak, és új ala-
pokra helyezze Afganisztán romokban he-
verõ társadalmi és politikai életét. A tálibok
élcsapatának számító fiatal férfiak szinte
kivétel nélkül Pakisztánban kiképzést ka-
pott egykori „szabadságharcosok”, akik
magukkal hozva a deobandi medreszék-
ben tanultakat, létrehozták azt a politikai
programot, amely a vallási elõírások merev
és szélsõséges értelmezésével, valamint
abszolút érvényre emelésével kívánta
egyesíteni Afganisztán, távlatilag pedig az
egész térség muszlim lakosságát. Nézet-
rendszerük a már említett deobandi és
vahábita tanokból, a dzsihádi ideológiák-
ból és a Pastunvalinak nevezett tradicioná-
lis pastun szokásjogi rendszerbõl építke-
zett. Szélsõséges elveit ezek sajátos szin-
tézise és a vezetõk ideológiai elvakultsága
közösen ihlette. A mozgalom gerincét
alapvetõen a pastun etnikumhoz tartozók
képezték, akiknek népük jellegzetes hely-
zetébõl adódóan Afganisztánban és Pa-
kisztánban is voltak kötõdéseik. A tálibok
tehát – noha az átlagember jobbára afgán
jelenségként ismerte meg õket – valójában
kezdetektõl fogva jelen voltak a Durand-
vonal túlsó oldalán is. Olyannyira, hogy a
tálib és a dzsihádista szervezetek alkotják
ma Pakisztán „új iszlámistáit”, akik – szem-
ben az országban annak megalakulása
óta jelen lévõ „régi” iszlám politikai erõkkel
– az elmúlt két-három évtized regionális és
helyi politikai folyamatainak szülöttei. A té-
mával foglalkozó szerzõk joggal mutatnak
rá, hogy pakisztáni hivatalos szervek, elsõ-
sorban a hírszerzést folytató titkosszolgá-
lat, az Inter-Services Intelligence (ISI),
gyakran igyekeztek felhasználni a Kasmír-

ban és a törzsi határvidéken szervezõdõ
militáns csoportokat az ország regionális
politikai céljai érdekében, fõként Afganisz-
tán és India relációjában. Ez minden két-
séget kizáróan hozzájárult ahhoz, hogy e
szervezetek megtûrt jelenségként megvet-
hették lábukat az ország területén, és ki-
alakíthatták a fennmaradásukhoz szüksé-
ges feltételeket. Tény ugyanakkor, hogy In-
dia hagyományos katonai fölénye szak-
mailag és eszmeileg egyaránt nehezen fel-
dolgozható problémát jelent a pakisztáni
fegyveres szervezetek elitje számára. Ilyen
körülmények között ezek máig nem tudtak
lemondani arról az állandó nyomásgyakor-
lási lehetõségrõl, melyet a militáns szerve-
zetek jelenthetnek a nagy szomszéddal
szemben.

Iszlámábád végül elismerte a Kabulban
és Kandahárban szervezõdõ tálib hatal-
mat is, és egészen a 2001. évi külpolitikai
fordulatig együttmûködött az Omar molla
vezette afgán kormánnyal. Pakisztán tehát
saját területén eleinte nem foglalkozott kel-
lõ súllyal az iszlám militantizmus problé-
májával, ami ugyan részben magyarázha-
tó az ország társadalmi és belpolitikai
adottságaival is, az viszont nehezen vitat-
ható, hogy a jelenség az ezredfordulót kö-
vetõen országszerte érzékelhetõ biztonsá-
gi fenyegetéssé duzzadt. Mindez össze-
függésben áll a 2001. szeptember 11-i
amerikai terrortámadást követõ politikai
irányváltással is, melynek keretében a Per-
vez Musarraf tábornok vezette Pakisztán
az USA szövetségesévé vált. A fordulat a
korábbiaknál nagyobb intenzitással mobi-
lizálta a Pakisztánban tevékenykedõ szél-
sõségeseket, s így a probléma a világ szé-
lesebb nyilvánossága elõtt is ismertté vál-
hatott. A terrorizmus és a tálibok elleni há-
ború logikájába nem volt beilleszthetõ a
militáns szervezetek határvidéki mûködé-
sének további patronálása sem. Musarraf
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az amerikai szövetség felvállalásával el is
veszítette az iszlámista szervezetek belpo-
litikai támogatását, a terrorizmussal való
leszámolásra azonban mégsem kerülhe-
tett sor. Ennek okai nem utolsósorban az
északnyugaton kialakult állapotokban ke-
resendõk.

A törzsi területek 
és a pakisztáni tálibok

A Pakisztán északnyugati részét lakó pas-
tunok törzsi struktúrája már a brit gyarmati
idõszakban is speciális helyi közigazgatá-
si formákat tett szükségessé. Ezen a felis-
merésen nyugszik a törzsi ügynökségek
rendszere. A törzsek saját településterüle-
teiken nagyfokú belsõ autonómiát élvez-
tek, melyet az 1901. évi Frontier Crimes
Regulation címet viselõ gyarmati törvény
sajátos módon egészített ki, ellehetetlenít-
ve a pártszerû politikai szervezõdést a ha-
tárvidéken. A Pakisztáni Iszlám Köztársa-
ság hatályos alkotmánya jogállásuk szem-
pontjából ma két formáját különbözteti
meg a törzsi területeknek: a központi igaz-
gatású törzsi területeket (Federally Admi-
nistered Tribal Areas – FATA) és a tartomá-
nyi igazgatású törzsi területeket (Provin-
cially Administered Tribal Areas – PATA).
Ezek mellett még további hat kisebb határ-
régió egészíti ki a speciális státusú terüle-
tek listáját. E közigazgatási egységek kö-
zös jellemzõje a helyi politikai erõközpon-
tok, elsõsorban a törzsi elitek és a dzsirgák
(a törzsi vezetõket és egyházi elöljárókat
tömörítõ helyi tanácsok) nagyarányú befo-
lyása a közösségi életre, mellyel még a po-
litikai intézkedések végrehajtását is ellehe-
tetleníthetik. Ennek is betudható, hogy az
országot általánosságban jellemzõ belpo-
litikai és társadalmi tendenciák csak rész-
ben vagy alig érvényesültek e vidéken.

Minthogy itt bármiféle politikai agitáció te-
repéül leginkább csak a medreszék és a
mecsetek szolgálhatnak, a törzsi területek
közéleti véleményformálására az orszá-
gosnál nagyobb mértékben hatnak a fun-
damentalista eszmék. A régió gazdasági
elmaradottsága, a törzsi-nemzetségi vi-
szonyok erõteljesebb érvényesülése nyo-
mán a helyi pastunokra kevésbé jellemzõ a
pandzsábi és szindhi városokban megin-
dult polgári középosztályosodási tenden-
cia, ami szintén a tradicionális (vagy annak
beállított) gondolkodásmód terjedését se-
gíti elõ. A perifériahelyzetbõl adódó helyi
társadalmi problémákat csak gyarapította
az állandósuló fegyveres tevékenység.

Az általános megállapításokon túl azon-
ban az is szembeötlõ, hogy az egyes ügy-
nökségek között a törzsi, vallási, földrajzi és
gazdálkodási viszonyok tekintetében is fon-
tos különbségek vannak. Ez nemcsak azt
kérdõjelezi meg, hogy a FATA egységes en-
titásként kezelhetõ, hanem azt is, hogy a
problémáik egy egységes séma alapján
enyhíthetõk. A törzsi ügynökségek mintegy
27 500 négyzetkilométeres területén jelen-
legi becslések szerint nagyjából 3,5 millió
helyi lakos mellett 1,5 millió Afganisztánból
érkezett menekült él. A terület hét törzsi
ügynökség között oszlik meg. Ezek – észak-
ról dél felé haladva – Badzsaur, Mohmand,
Khaibar, Orakzaí, Kurrám, Észak-Vazirisztán
és Dél-Vazirisztán. Noha teljesen homogén-
nek egyik sem nevezhetõ, mindegyiken be-
lül egy törzsi csoport a meghatározó. Az a
fentiekbõl is világos, hogy a térség lakossá-
ga csak egy töredékét képviseli a 25 milliós
pakisztáni pastun népességnek. Mégis el-
sõsorban ezek a közösségek képezik a he-
lyi tálibok legfontosabb bázisát, kihasznál-
va, esetenként pedig háttérbe szorítva a he-
lyi törzsi struktúrákat.

Az USA Afganisztán elleni fellépése kö-
vetkezményeiben szinte természetszerûen
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érintette a pakisztáni határvidéket is. A bu-
kott tálib rezsim és az al-Káida vezetõi is
ide vonultak vissza az Északi Szövetség
elõrenyomuló csapatai elõl, ami már igen
korán bizonyossá tette, hogy a terület
kulcsszerepet játszik a konfliktus további
alakulása szempontjából. Erre reagálva
2002-ben, az 1947. évi kivonulást köve-
tõen elsõ alkalommal a pakisztáni hadse-
reg benyomult a törzsi zónába, és hat gya-
logoshadosztályt (mintegy 120 000 em-
bert) helyezett el a térségben. A törzsi
ügynökségek központi katonai igazgatása
a helyi erõk ellenállása miatt azonban nem
valósulhatott meg. Ennek következtében
Iszlámábád nemcsak a kontrollt vesztette
el a vidék felett, hanem szembe kellett
néznie a militantizmus térnyerésével a
FATA határain túl, az Északnyugati Határ-
tartomány területén is.

Pakisztánban a tálib mozgalom nem
egységes, a mozgalmon belül több ki-
sebb-nagyobb szervezet tevékenykedik,
melyeket az eszmei cél hoz közös neve-
zõre. Az ide köthetõ legfontosabb csopor-
tosulás a dél-vazirisztáni törzsi vezetõ,
Baitullah Mehszud által irányított Tehrik-i-
Talibán-i-Pakisztán (TTP), amely 2007. de-
cemberi megalakulása óta egyfajta ernyõ-
szervezetként fogja össze a Pakisztánban
tevékenykedõ tálib jellegû csoportokat, és
szervezi köztük a gyakran nem túl szoros
együttmûködést. A „pakisztáni tálibok” ki-
fejezésen leggyakrabban õket értik, de a
TTP mellett olyan karakteres mozgalmak is
ide sorolhatók, mint a Maulana Fazlullah
vezette Tehrik-i-Nafáz-i-Sharíát-i-Moham-
madi (TNSM), vagy a khaibari Laskar-e-
Iszlámi.

A tálib jellegû szervezetek leginkább a
törzsi zónában rendezték be bázisaikat, és
itt rendelkeznek a legszélesebb mûveleti
lehetõségekkel, de fokozatosan igyekez-
nek kiterjeszteni jelenlétüket és befolyásu-

kat a többi pastunlakta területre, majd an-
nak határain túlra is. E mozgalmak tûzték ki
célul az ország sokat emlegetett „talibani-
zációját”, azaz a tálib rendszerhez hasonló
társadalmi és politikai berendezkedés pa-
kisztáni bevezetését. Ehhez szövetsége-
seket találtak a Pakisztán más területein
mûködõ deobandi fundamentalista szer-
vezetek soraiban is, mint például a
pandzsábi Sipah-i-Sahaba Pakisztán,
amely egyebek mellett fegyverek beszer-
zésével segíti a terroristákat. E szerveze-
tek, valamint az al-Káida és az afganisztá-
ni tálibok jelenléte napjainkban a szélsõsé-
ges fundamentalizmus egyik ideológiai
központjává emelte a szóban forgó térsé-
get. A 2008. évi parlamenti választások
nyomán azonban világossá vált, hogy a
szekuláris erõk megerõsödése és a vallási
pártok visszaszorulása olyan társadalmi
tendenciákat jelez, melyek nem kedvez-
nek az általuk favorizált „rendszerváltás-
nak”. A pakisztáni tálibok azóta kettõs stra-
tégiát követnek: egyrészt terrortámadások-
kal próbálják fokozni az országon belüli bi-
zonytalanságot és kikezdeni a polgári kor-
mány belsõ és külsõ tekintélyét, másrészt
terjeszkedési taktikájuk keretében egyre
szilárdabb állásokat hoznak létre a FATA
területén kívül is. A Szvát-völgyi incidens
ez utóbbinak a logikájába illesztve értel-
mezhetõ.

A tárgyalásos megoldás 
tanulságai

A Szvát-völgye sok tekintetben különbözik
a törzsi ügynökségektõl. Noha itt is alapve-
tõen a tradicionális pastun közösségi vi-
szonyok dominálnak, a térség az Észak-
nyugati Határtartományhoz tartozó Tarto-
mányi Igazgatású Törzsi Terület (PATA).
A Közép-, Belsõ- és Dél-Ázsia közötti ke-
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resztút jellege miatt stratégiai fontosságú
Szvát jelentõs történelmi múltra tekint visz-
sza. Emellett az idegenforgalomnak és a
smaragdlelõhelyeknek köszönhetõen gaz-
dasági adottságai is jóval kedvezõbbek
voltak a FATA bármelyik részénél. Miután a
2008. februári választásokon a pastun na-
cionalisták ragadták magukhoz az Észak-
nyugati Határtartomány kormányzását, a
korábban domináns iszlámista pártszövet-
ség, a Muttahida Madzslisz-i-Amal (MMA)
iszlámizációs politikájának napjai meg vol-
tak számlálva. Ez, valamint a tartományi
kormány megosztó taktikája soraik össze-
zárására ösztönözte a szélsõséges cso-
portokat. A folyamat különösen komolyan
érintette Szvátot, ahol Maulana Fazlullah
fegyveresei immáron évek óta folyamato-
san jelen vannak. Fazlullah – megszilárdí-
tandó pozícióit – kemény hangvételû tár-
gyalásokba kezdett a kormányzat képvise-
lõivel a fegyveres szembenállás megszün-
tetésérõl. Szervezetének képviseletét a fe-
hér asztalnál apósára, Szúfi Mohamed
mollára bízta. A 2009. február 16-án meg-
született egyezmény, amely lehetõvé tette a
vallási törvénykezés bevezetését a terüle-
ten, ennek eredményeképpen jött létre.
A szerzõdést kezdetektõl fogva sokan bí-
rálták mint – Hillary Clinton amerikai külügy-
miniszter értelmezését felidézve – a szélsõ-
ségesek elõtti kapituláció szimbólumát.

A kép teljességéhez azonban hozzátar-
tozik, hogy a pastun nacionalistákat tömö-
rítõ Awami Nemzeti Párt vezetõi hittek a
„testvéreikkel” való tartós kiegyezés lehe-
tõségében, és a pakisztáni kormány is le-
hetséges opcióként tartotta számon a tár-
gyalásos megállapodást a „mérsékeltebb-
nek” tartott tálib frakciókkal. Ennek esélyét
az is növelte, hogy Pakisztán hasztalanul
próbálta felszámolni a területén mûködõ
fegyveres csoportokat, és kudarcra ítélte-
tett az Afganisztánba való átszorításuk

koncepciója is. Hogy ebben a pakisztáni
titkosszolgálatoknak (köztük a már említett
ISI-nak) tulajdonképpen mekkora szerepe
volt, máig tisztázatlan. A fegyveres erõk
antiterrorista stratégiája igen egyszerû el-
gondoláson nyugszik, ami katonai és poli-
tikai lépéseket egyaránt feltételez. Az elõb-
bihez a fegyveres csoportok állásai és bá-
zisai ellen végrehajtott, precíznek szánt lé-
gi és tüzérségi támadások sorolhatók. Az
utóbbi az „oszd meg és uralkodj” elvének
alkalmazásával a szervezetek közötti el-
lentétek felszítását, illetve a mozgalom kü-
lön megállapodásokkal való gyengítését
foglalja magában, ami a pakisztáni tálibok
erõinek korábban említett szétaprózottsá-
ga nyomán tûnik életképes alternatívának.
Ezek mellett természetesen az erõtelje-
sebb katonai fellépés is szerepelt az elvi
lehetõségek között. A gyakorlati konklúzió
azonban azt sugallta, hogy egy esetleges
hadmûvelet a térségben mind katonai,
mind politikai szempontból nehezen kivite-
lezhetõ. A kormánynak ugyanis nemcsak a
taktikai helyzet buktatóira kellett tekintettel
lennie, hanem a koalíciós partner ANP
szempontjaira és a társadalom hangulatá-
ra is. Ennek, valamint a megosztó stratégi-
ának az összefüggésében valóban indo-
kolt lépésnek tûnhetett a februári egyez-
mény tetõ alá hozása. Az együttmûkö-
dõbbnek mutatkozó tálibokkal való kiegye-
zés azonban – annak ellenére, hogy a pa-
kisztáni diplomácia áttörést ígérõ megol-
dásként igyekezett elfogadtatni amerikai
szövetségesével – igen rövid idõ alatt sú-
lyos melléfogásnak bizonyult.

A megállapodás tavaszi összeomlásá-
nak okait mai szemmel nézve a felek pozí-
cióinak kölcsönösen hibás felmérésében
kell keresnünk. A terroristaszervezetek a
tartományi és központi kormányok tárgya-
lási készségét könnyen a gyengeség jele-
ként értékelhették, ami Aszif Ali Zardari el-
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nök nehéz belpolitikai helyzetének tükré-
ben nem is állt távol a valóságtól. A pakisz-
táni közvélemény legnagyobb része azon-
ban – jóllehet ellenszenvvel viseltetik az
Egyesült Államok térségbeli törekvéseivel
szemben – komoly veszélyt lát az iszlám
extrémizmus térnyerésében is, és erre fel
lehet építeni akár a katonai fellépéshez
szükséges társadalmi támogatást is. Emel-
lett a politikai elittel való minden korábbi
nézeteltérése és a dzsihádistákkal való
kapcsolatai ellenére a pakisztáni hadsereg
sem érdekelt egy helyi tálib forradalom ki-
bontakozásában, és késznek mutatkozott
a teljes együttmûködésre e veszély elhárí-
tása érdekében. A megegyezés tehát ko-
rántsem a kormány egyetlen lehetséges
választása volt. A másik oldalon ugyanak-
kor láthatóan túlértékelték a pastun „nem-
zeti tényezõ” jelentõségét. A tárgyalások
megkezdésekor ugyanis sokan hittek ab-
ban, hogy a túlnyomórészt pastun harco-
sok hajlamosabbak lesznek a valódi
együttmûködésre a pastun nacionalisták
vezette tartományi kormánnyal, mint a más
nemzetiségû „idegenekkel”, akikkel min-
den addigi megállapodást felrúgtak. Egy-
értelmû azonban, hogy a felek közti szaka-
dékot nem etnikai tényezõk, hanem az ide-
ológiai törekvésekbõl adódó eltérõ impera-
tívuszok hozzák létre. A tálibok politikai és
társadalmi törekvései vallási alapon egy-
fajta transzcendentális legitimációval ren-
delkeznek, amely azonban természeténél
fogva kizárja e célok vitatását, netán a
kompromisszumok megkötését velük kap-
csolatban, hiszen az egyenlõ lenne az iste-
ni, az igaz út elhagyásával. Ebbõl egyene-
sen következik, hogy ha a szélsõségesek
meg kívánnak felelni saját hitvallásuknak
(és ezáltal az erejüket biztosító aktivistáik
és szimpatizánsaik elvárásainak), csak
igen korlátozottan alkuképesek, és nem te-
kinthetõk igazán megbízható tárgyalópart-

nernek. Ez az ideológiai csapda mindkét
felet korlátozza, és joggal veti fel a kérdést:
létezik-e egyáltalán a modus vivendi az
erõsödõ, politikailag egyre meghatáro-
zóbb, alapvetõen liberális pakisztáni pol-
gári középosztály és a fundamentalisták
törekvései között. A dilemmára máig nem
született megnyugtató válasz, s mint bebi-
zonyosodott, a szváti kompromisszum sem
volt annak tekinthetõ.

Küzdelem 
és bizonytalanság

A februári megállapodásnak köszönhetõ-
en Fazlullah hívei bevezethették az iszlám
törvénykezést a Szvát-völgyben, és közös-
ségi ideáljaikból ízelítõt adhattak a helyi la-
kosságnak. A törékeny béke azonban a
vártnál is rövidebb életûnek bizonyult. Mi-
után a tálib fegyveresek bevonultak az Isz-
lámábádtól alig száz kilométerre fekvõ,
Malakand körzetéhez tartozó Buner térsé-
gébe, nyilvánvalóvá vált, hogy a szélsõsé-
gesek törekvései túlmutatnak az adott te-
rületi meghatározottságokon, és az ország
szívének számító Pandzsáb is célkereszt-
jükbe került. A lakosság és a kormány is
ingerülten reagált a fejleményekre. Zardari
elnök a pakisztáni nemzetgyûléssel egyet-
értésben április 13-án hagyta jóvá a táma-
dás tervét, melynek nyomán megkezdõ-
dött a hadsereg felvonulása a mintegy
5000 fõnyi tálib gerillával szemben. Az of-
fenzíva 2009. április végén 12–15 000 ka-
tona bevetésével kezdõdött Dir térségé-
ben, fõ célkitûzése pedig a völgy megtisz-
títása volt Fazlullah harcosaitól. A hadmû-
velet két hónap alatt visszavonulásra
kényszerítette a tálibokat. Július 1-jén a
kormányerõk ellenõrzésük alá vonták Sah
Dzerit is, amely az utolsó ellenséges tá-
maszpont volt a vidéken. A harcok során
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pakisztáni katonai források szerint 1600
fegyveres vesztette életét, és maga Fazlul-
lah is megsebesült. A civil áldozatok szá-
máról e kézirat lezárásáig nem álltak ren-
delkezésre megbízható adatok, a mene-
kültek számát azonban közel félmillióra be-
csülik. Július 26-án Peshávárban lázítás
miatt õrizetbe vették Szúfi Mohamedet is,
jelképesen is lezárva ezzel a TNSM-mel
való egyezkedés kínos fiaskóját.

A siker ösztönzést adott a kormányzat-
nak és a vezérkarnak a hadmûveletek to-
vábbfejlesztésére, melyeket a két Vazirisz-
tán területén kívánnak folytatni az ottani
terroristabázisok ellen. Az újulni látszó len-
dület azonban nem ad választ a konfliktus
által felidézett valódi kérdésekre. A pakisz-
táni iszlám militantizmus a jelenség termé-
szeténél fogva nem pusztán katonai prob-
léma. Tétje a pakisztáni társadalom szá-
mára annál is sokkal nagyobb, hogy pusz-
tán alkotmányos alapelvekkel vagy közjogi
struktúrákkal illusztrálni lehetne. Az ország
politikai elitjének meghatározó részét adó
szekuláris, polgári életmódot folytató (és
tegyük hozzá: bizonyos tekintetben nyuga-
tiasodó) mérsékelt középosztály és a szél-
sõséges antimodernista csoportok hívei
között feszülõ konfliktus két, egymástól
egyre inkább különbözõ szociális kultúra,
jövõkép, világ- és önértelmezés küzdelme.
Az utóbbi évtizedekben ugyanis az ország
társadalmi fejlõdése során a népesség kü-
lönbözõ csoportjai, elsõsorban az észak-
nyugati törzsi régió és a magterületek vá-
rosi térségeinek lakói között meglévõ
amúgy sem csekély különbségek tovább
nõttek. A szélsõséges szervezetek ezeket
a különbségeket felhasználva próbálnak
politikai játéktérhez jutni, szétszakadással
fenyegetve a pakisztáni társadalmat. En-
nek veszélye napjainkban sokkal megha-
tározóbbnak tûnik, mint a nukleáris fegyve-
rek terjedésébõl fakadó dilemmák, vagy a

terrorizmus maga. A pakisztáni kormány
sokat kritizált tárgyalási hajlandóságát
nem kis mértékben ezen anomáliák tüneti
kezelésének szándéka és a közösségi mi-
nimum fenntartása motiválta. Ez egyszer-
smind azt is jelenti, hogy a Szvát-völgyi
megállapodás összeomlása ellenére a
konszenzusra törekvés nem feltétlenül ke-
rült le végleg a napirendrõl.

Az iszlám militantizmus tartós visszaszo-
rításának kilátásai ugyanakkor külsõ és
belsõ fejlemények egész sorától függnek,
a megoldás kulcsa tehát – meghatározó
felelõssége ellenére – nem kizárólag Iszlá-
mábád kezében van. A külsõ tényezõ egy-
értelmûen az afganisztáni háború alakulá-
sa, melynek kedvezõtlen fordulatai az
amerikai vezetést is az addig követett stra-
tégia felülvizsgálatára késztették. Az új
megközelítés eredményessége vagy ered-
ménytelensége közvetlen hatással lesz
Északnyugat-Pakisztán helyzetére is.
A belsõ teendõk sorában a témával foglal-
kozó szerzõk joggal emelik ki a törzsi ügy-
nökségek reintegrálásának, a Frontier
Crimes Regulation eltörlésének szüksé-
gességét. A törzsi népesség bekapcsolá-
sa az ország társadalmi és politikai vérke-
ringésébe alapvetõ a divergens jelensé-
gek enyhítéséhez és a helyiek bizalmának
megszerzéséhez. Fontos lenne persze a
fegyveres szervezetek, fõként a titkosszol-
gálatok militánsokhoz fûzõdõ viszonyának
tisztázása, ennek azonban várhatóan to-
vábbra is komoly akadályát jelentik a ko-
rábban jelzett stratégiai megfontolások,
valamint a kormány civil kontrolljának
gyengesége. E ponton nem kerülhetjük
meg a kormány iránti bizalom kérdését
sem. A pakisztáni vezetésnek ugyanis esz-
mei síkon is fel kell tudnia venni a harcot a
szélsõségesekkel, rámutatva a fundamen-
talista törekvések kivitelezhetetlenségére,
az erõszakkultusz veszélyeire, és felvázol-
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va egy modern, fejlõdést ígérõ jövõképet a
lakosság számára. Lényeges tudatosíta-
nia, hogy a szélsõségekkel szembeni küz-
delem nem az Egyesült Államok kénysze-
re, hanem a Pakisztáni Iszlám Köztársaság
alapvetõ érdeke, melynek sikerétõl az ál-
lam fennmaradása és jövõje függ. És noha
a hagyományos politikai erõtényezõk, a
hadsereg és a vallási elit máig meghatáro-
zó jelentõséggel bírnak, az ország stabili-

tási problémáira csak a kormány és a las-
san, de folyamatosan izmosodó civil társa-
dalom jelenthet tartós megoldást. A sokat
emlegetett pakisztáni államkudarc veszé-
lyének reálissá válása vagy eloszlása
ugyanis nem a militánsok és a hadsereg
állománya közötti erõviszonyokon vagy a
Szváthoz hasonló stratégiai pontok ellen-
õrzésén, hanem e politikai megoldáson
múlik.                                                   
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