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Inleiding

De reader 'Pakistan: een kennismaking met politieke ontwikkelingen, islam en cultuur in een jonge
natie-staat' die wij hier presenteren, vormt een aanzienlijk uitgebreide en grondig bewerkte versie van
de teksten van meerdere inleidende cursussen welke wij het afgelopen jaar hebben gegeven over de
geschiedenis van Pakistan. De nadruk is daarbij bewust gelegd op de jongste, twintigste eeuwse
geschiedenis. Gezien het nog relatief korte maar turbulente bestaan van het land Pakistan was dat niet
slechts voor de hand liggend maar zelfs onontkoombaar. Desondanks wilden wij de historische
achtergronden waarin tenslotte het hedendaagse Pakistan stevig is geworteld niet veronachtzamen.
Bovendien zijn wij van mening dat ook de 'pre-Pakistaanse en pre-Indiase' geschiedenis van het Indiase
subcontinent voor West-Europeanen zeer interessante ontwikkelingen en inzichten te bieden heeft.
Tijdens de cursussen zèlf kwamen ook allerlei vragen en opmerkingen over reizen naar en in
Pakistan naar voren. Hoewel het niet in onze bedoeling lag hier een soort reisgids aan te bieden
hebben wij als dienstbetoon aan onze lezers een hoofdstuk 'Toeristische informatie' opgenomen,
evenals een 'Beknopte literatuuropgave'. Ook bleek tijdens de bijeenkomsten herhaaldelijk dat een
'Chronologisch overzicht' toch wel bijzonder handig zou zijn.
Rest ons nog om op deze plaats onze dank te betonen aan het bestuur van de Stichting
Netherlands Institute of South Asian Studies dat ons de tijd en de middelen verschafte om deze reader
samen te stellen. Tot slot willen wij onze dankbaarheid uitspreken jegens onze cursisten, in het
bijzonder Nico Markus, die met hun kritische vragen en opmerkingen hebben bijgedragen aan de
kwaliteit van de cursusteksten en daarmee hopelijk ook van deze reader.

De auteurs

1. Land en bevolking

Geografie en klimaat

Het grootste deel van het Pakistaanse landschap bestaat uit vlak stroomgebied, waardoorheen de
Indus en zijrivieren uitlopen naar de Arabische Zee. Ongeveer halverwege Pakistan, nabij de plaats
Mithankot, komen alle bergrivieren samen in de Indus. Sinds het vroegste ontstaan van menselijke
vestigingspatronen in Zuid-Azië vormde de waterscheiding tussen de rivieren de Indus en Ganges
daarbij een belangrijke scheidslijn op het subcontinent.
In het noorden en noordwesten liggen uitlopers van het Himalaya-gebergte. Samen met de
Hindoe Koesj-ketens in het uiterste noordwesten vormen deze hooggebergtes een imponerende
scheidslijn tussen Pakistan (het Indiase continent) en Centraal-Azië. Overigens zijn dit relatief jonge
gebergtes; nog steeds drukt de aardschol waarop het Indiase continent ligt zich vaster aan tegen de
veel grotere aardschol van het Aziatische vasteland, waardoor de hoogte van de gebergtes nog altijd
toeneemt. Eén gevolg is het regelmatig voorkomen van aardbevingen in Centraal-Azië. Pakistan ligt op
de noordwestelijke rand van deze Indische schol.
Qua temperaturen werken de hooggebergtes beschermend; de droge, winterse luchtstromen
uit het noorden dringen niet tot Pakistan door. Zuidelijke winden vanuit zee voeren omgekeerd wel
regenwolken aan, die zich tegen de wanden van de hooggebergtes ontladen. Bij extreme hoeveelheden
neerslag lijdt dat tot een regelrechte ramp, zoals de gebeurtenissen in september 1992 hebben
aangetoond. Zware regenval deed toen de Indus en de andere rivieren buiten de oevers treden; honderden dorpen werden weggevaagd, enkele duizenden mensen kwamen om, meer dan een miljoen
Pakistanen raakte dakloos. Ook in de dooiperiode, die doorgaans eind februari, begin maart losbreekt,
zwellen de rivieren enorm aan.
Vanuit India loopt de Thar-woestijn tot in Pakistan door. De woestijn wordt er omsloten door
de rivieren de Indus en de Jhelum. In de zogenoemde 'doabs' (gebieden die letterlijk tussen 'twee
wateren' liggen; zo betekent Punjab 'vijfstromenland') is irrigatie dankzij de aanleg van dammen en
kanalen goed mogelijk. Meestal is ook de bodem vruchtbaar, zodat landbouw hier zeer lonend is. De
Indus waaiert uit in het laagland van de zuidelijke provincie Sind; in de zomermaanden wordt de rivier
hier makkelijk enkele kilometers breed. Door het afwisselend hoge en lage niveau van de waterstand is
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de loop van de rivier voortdurend veranderd. In de afgelopen eeuw is de bedding van de rivier
ongeveer honderd kilometer naar het westen, richting provincie Beloetsjistan, opgeschoven.
Opeenvolgende Pakistaanse regeringen hebben programma's opgesteld voor de bouw van dijken,
dammen, stuwmeren e.d., teneinde de koers van de rivier zo voorspelbaar en beheersbaar mogelijk te
maken.
Pakistan kent drie verschillende klimaatzones: de droge laagvlaktes rond de Indus, Punjab en
Sind; de droge hoogvlaktes van Beloetsjistan en het Suleiman-gebergte; de zomer- en winterregengebieden aan de zuidflank van het Himalayagebergte, noordelijk Punjab en Kasjmir.
Het klimaat in Pakistan wordt 's winters bepaald door het koudegebied van hoge luchtdruk van
Centraal-Azië, en het gebied van warme, subtropische hoge luchtdruk boven de Arabische Zee. Het
gevolg is dat het grootste deel van Pakistan een gebied van tussenliggende lage luchtdruk vormt; in de
wintermaanden valt er in het westen en noorden meer neerslag dan in de zomermaanden. In de
Punjab daarentegen overtreffen de zomerregens de hoeveelheden die 's winters vallen. Voor de
heetste periode van de zomer, die duurt van april tot en met juli, is de invloed en reikwijdte van het
gebied van hoge luchtdruk boven de Arabische Zee doorslaggevend; het Centraal-Aziatische
hogedrukgebied boet dan aan kracht in. Juni is doorgaans de heetste maand. De temperaturen in de
Punjab en Sind lopen makkelijk op tot 40, 50 graden Celsius; 's nachts is het aanzienlijk 'kouder' met
temperaturen die zo'n graad of twintig lager liggen. De lucht is in de zomer bijzonder droog;
stofwolken, meegevoerd door de (voornamelijk noordwestelijk blijvende) wind, verschaffen aan de
hemel een grijzige kleur. Neerslag valt er wel, omdat storingen veroorzaakt door lagedrukgebieden
vanuit het oosten (India) zelfs tot in Beloetsjistan doordringen.
De neerslag is jaarlijks ongelijk over het land verdeeld, en ook de hoeveelheden verschillen van
jaar tot jaar. Een droge periode brengt onmiddellijk veel schade toe aan de agrarische produktie. De
ervaring van 1992 leerde dat te nat evenmin goed is, daar tweederde van de Pakistaanse katoenoogst
verloren ging. Over het algemeen valt er weinig regen in Pakistan, dit vanwege het feit dat het land in
de zogenoemde 'droge moessonzone' van Zuid-Azië ligt. De invloed van de droge lucht die afkomstig is
van het Euraziatische continent is daarvoor verantwoordelijk.

Bevolking

Het tegenwoordige Pakistan, van 1947 tot 1971 nog bekend staand als West-Pakistan, bestaat uit vier
provincies: de North West Frontier Province (NWFP), de Punjab, Sind en Beloetsjistan. Een aparte,
(semi-) autonome status hebben de stammengebieden aan de grens met Afghanistan, de 'Northern

2 www.immigvanheugten.nl

Areas' en Azad Kasjmir, ofwel het Pakistaanse deel van het grondgebied van de voormalige staat
Kasjmir.
De bevolkingsgroei van Pakistan behoort met 3,2% tot de hoogste ter wereld; in 1993 waren er
al zo'n 117 miljoen Pakistanen. De bevolking, voor 97% islamitisch, is bovendien zeer ongelijk over het
land verspreid. De Punjabi zijn verreweg het talrijkst (70 miljoen in 1993). En dan te bedenken dat pas
in de tweede helft van de negentiende eeuw de grootscheepse irrigatie- en kanaliseringswerken in de
Punjab en Sind zijn begonnen. Tot die tijd was het grootste deel van de westelijke Punjab, gelegen in
het huidige Pakistan, eeuwenlang vrijwel onbewoond gebied. De provincie Beloetsjistan daarentegen
herbergt slechts 4% van de Pakistaanse bevolking, hoewel het grondgebied ervan 40% van het land
vormt.
Etnisch en taalkundig vormt het land allerminst een eenheid. Punjabi en Sindhi zijn van
oorsprong Indo-Arische talen; Pasjtoe en Oerdoe wordt in de NWFP gesproken. Het Oerdoe is
weliswaar de officiële taal van Pakistan, maar wordt (nog) niet zo algemeen gebruikt als het Engels. Het
Oerdoe ontstond als de 'taal van de kampen' in het Mogolrijk (het werd door militairen gesproken), en
heeft veel elementen uit het Perzisch en Arabisch overgenomen. De grammatica ervan stamt uit het
Sanskriet, het schrift komt uit het Arabisch. In gesproken vorm is het nauw verwant aan Indiase talen
(Hindi), ondanks de 'menging' met Perzische en Turkse elementen.
Het Oerdoe kreeg sinds haar ontstaan in het Mogolse rijk steeds meer de functie van taal van
de moslims, zeker toen het Perzisch als officiële hoftaal in Delhi, mèt de aftakeling van het Mogolrijk,
steeds minder gebruikt werd. Dichters en (geschied-) schrijvers namen het Oerdoe over en
ontwikkelden het verder. De tegenwoordige Mohajirs, vluchtelingen uit India en hun nakomelingen die
vooral in Karachi wonen, spreken allen Oerdoe. Het Punjabi is de belangrijkste regionale taal, maar
wordt dankzij de aanwezigheid van steeds meer Punjabi's in de andere delen van het land ook buiten
de Punjab, vooral in Sind, gesproken. Andere gesproken talen zijn het Kasjmirs en het Beloetsj.
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2. Vroegste geschiedenis

Indusdal-cultuur

Het territorium van de moderne staat Pakistan ligt ingebed in het Zuid-Aziatische cultuurgebied. Dat is
in vele opzichten duidelijk, niet alleen geografisch, maar ook religieus, economisch en politiek. Naast tal
van overblijfselen uit de islamitische bloeitijd zijn ook aanzienlijk oudere cultuurschatten uit de daaraan
voorafgaande boeddhistische en hindoestaanse periodes bewaard gebleven.
Ongeveer 10.000 jaar geleden veranderde het klimaat op het Indiase subcontinent; het werd er
warmer. Dat vormde één van de voornaamste aanleidingen voor de nomadenvolken in en rondom het
Indusstroomgebied en de regio Cholistan zich permanent te gaan vestigen. De vroegste vormen van
menselijke vesting in agrarische gemeenschappen die zo'n 9000 jaar geleden gestalte kregen, zijn
ondermeer ontdekt in het stroomgebied van de Indus. De verbouw van gewassen begon. Rond 7000
voor Christus is het dorp Mehrgarh in het stroomgebied van de Indus ontstaan, naast andere dorpen.
Mehrgarh groeide gestaag, en naast de verbouw van gewassen kwam tevens de veeteelt (waterbuffels,
geiten, schapen) op gang. Deze vroegste menselijke vestingen resulteerden ten slotte in de Indusdalcultuur.
In het Indusdal ontstonden in het vierde millenium voor Christus de eerste stedelijke
levensvormen. Vanaf circa 3500 voor Christus nam het aantal nederzettingen in het stroomgebied snel
toe. Het hoogtepunt van de Indusdalcultuur lag in de periode 2500-1500 voor Christus.
Eerst in 1920 werd de stad Harappa opgegraven, en twee jaar later ontdekte men de (oudere)
stad Moenjodaro. Moenjodaro (de 'Heuvel van de doden'), waarvan de ruïnes in de provincie Sind te
bezichtigen zijn, was een burchtstad, en één van de grote centra van de Indusdal-cultuur. Duidelijk te
onderscheiden valt de rechtlijnige, strak geplande indeling in hoofd- en zijstraten. Een ander
beschavingscentrum was de stad Harappa, gelegen in de huidige provincie Punjab. Men schat dat in
beide (hoofd-)steden tussen de 30.000 en 35.000 mensen woonden. In Moenjodaro woonden volgens
de schattingen van sommigen zelfs 80.000 mensen. De steden werden naar men veronderstelt
bestuurd door een hiërarchisch geordende priesterklasse.
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Opvallend was dat voor de bouw van huizen geen leem werd gebruikt maar rode bakstenen,
die in standaardmaten werden vervaardigd. Ook het aangetroffen aardewerk wees erop dat men
massaproduktie toepaste. Inscripties op aardewerk en op zegels wijzen op geletterdheid, maar tot op
heden is het schrift nog niet ontcijferd. Dit deel van het subcontinent kent bijgevolg al tenminste 5000
jaar vormen van beschaafd menselijk leven. Een deel van het huidige Pakistaanse grondgebied is
letterlijk sinds mensenheugenis bewoond geweest.
De Indusdal-cultuur kwam om niet geheel duidelijke redenen aan haar einde. Het meest
waarschijnlijk is dat steeds ernstiger overstromingen van de Indus de territoriaal-culturele eenheid van
deze vroege beschaving hebben verbroken. Velen begonnen opnieuw een nomadenbestaan. Na het
tijdperk van de Indusdal-cultuur volgt er vanaf ongeveer 1800 voor Christus een periode van bijna
duizend jaar waarover maar weinig bekend is.

Opeenvolging van rijken

Rond het jaar 2000 voor Christus vond er een eerste invasie van Aryaanse stammen uit de steppen van
Eurazië in de richting van het Indusdal plaats; rond 1400 voor Christus volgde er een tweede golf. Hun
komst betekende het begin van een lange reeks van invasies, koninkrijken en dynastieën die zich voor
kortere of langere tijd vestigden op het Indiase subcontinent.
De Aryanen nestelden zich in het stroomgebied van de Indus, in Cholistan en de Punjab. Paarden (strijd-)wagens vormden de basis van hun militaire kracht. De Aryaanse beschaving kende
aanvankelijk drie, en later vier 'varnas' of 'kleuren' (sociale geledingen); er waren Brahmana (priesters),
Rajanya (militairen), Vaishya (het gewone volk), en later Sudras (de 'vierde' kaste), die hun rechten
zouden verliezen. Hierin lagen duidelijke aanzetten tot het latere kastenstelsel besloten. De sociale
hiërarchie in de zich ontwikkelende samenleving raakte steeds verfijnder, en werd daarmee
voortdurend statischer. De aanvankelijke sociale mobiliteit verdween. Iemands plaats en positie in de
Aryaanse samenleving werd ten slotte niet langer bepaald door het beroep maar uitsluitend door
geboorte. In hun oorspronkelijke religieuze beleving zagen de Aryanen de goden belichaamd in de
krachten van de natuur. Vuur in het bijzonder speelde een belangrijke rol. In de loop der eeuwen
kwamen opvattingen over begrippen als wedergeboorte en karma tot ontwikkeling. Reïncarnatie en
karma behelsden kort gezegd dat de bestaansvoorwaarden bepaald werden door het gedrag van een
individu in diens vorige bestaan. Vanuit deze en andere opvattingen zou later het hindoeïsme ontstaan.
Vanaf het begin van hun IJzertijd breidden de Aryanen hun gebied uit in oostelijke richting,
waar zij grote landontginningen verrichtten. Tot na 600 voor Christus, de laat-Aryaanse tijd, bestond de
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Aryaanse (stammen-)beschaving uit een vijftal kleinere, elkaar voortdurend bestrijdende
prinsdommen. Geen ervan wist zich duurzaam boven de anderen te verheffen.
Tussen 530 en 520 voor Christus breidde Cyrus de Grote het Perzische rijk fors uit. Rond 518
voor Christus heeft de Archemenidische dynastie het gehele Aryaanse gebied, tevens het grootste deel
van het huidige Pakistan, bij het Perzische rijk ingelijfd. Dit markeerde het begin van een bloeiperiode,
waarin zowel de handel (vooral in wol) als de steden tot ontwikkeling kwamen. De stad Taxila groeide
uit tot een centrum van Vedische en Iraanse studies; vanaf de zesde eeuw voor Christus raakte het
boeddhisme verspreid over het huidige Pakistan.
De volgende veroveraar die zijn opwachting maakte was Alexander de Grote. Na de Perzische
koning Darius verjaagd te hebben nam hij in 327 voor Christus diens gehele rijk over. Alexander
doorkruiste het Hindoe Koesj gebergte en stak de Indus over, maar zag zich vervolgens geconfronteerd
met een weigering van zijn manschappen nog verder India in te trekken. De rivier de Indus vormde de
uiterste grens van de toentertijd bekende wereld.
Ongeveer gelijktijdig groeide het door de stam der Nandas gegrondveste en bestuurde
Mauryaanse rijk in India; de ommekeer die Alexander (overigens met tegenzin) maakte, voorkwam een
gewapende confrontatie tussen de Macedonisch-Griekse legers en de Nandas. Niettemin had de
roemruchte veldtocht van Alexander verreikende gevolgen. Meerdere Griekse beschrijvingen, de
vroegst bekende van India door Europeanen, zijn bewaard gebleven; uit deze eerste ontmoeting tussen
Europa en India kwamen bovendien nieuwe handelscontacten en handelswegen voort. Na de aftocht
van Alexander ontstond er in het door hem ontruimde Indiase gebied een machtsvacuüm, wat de
Mauryanen al spoedig wisten op te vullen.
Het eerste grote rijk in India na het vertrek van Alexander de Grote, zeker in de geschiedenis
van het subcontinent nog altijd een legendarische figuur, werd in de vierde eeuw voor Christus stevig
gevestigd door de van een andere stam dan de Nandas afkomstige Chandragupta Maurya, die na
hevige strijd vanaf 321 voor Christus de Nanda-troon bezette. Het koninkrijk Magadha, oorspronkelijk
één van de prinselijke staten uit de laat-Vedische periode (de zesde eeuw voor Christus), gelegen aan
de benedenloop van de rivier de Ganges, vormde vervolgens de basis voor zijn ongebreidelde
expansiedrift. Chandragupta versloeg in 305-303 voor Christus Seleucus (Nikator), één van de generaals
van Alexander de Grote die een eigen rijk hadden weten te stichten. Daarmee bracht Chandragupta (in
297 voor Christus overleden) de westelijk van de Indus gelegen gebieden onder zijn bestuur.
De zoon van Chandragupta, Bindusara, veroverde vervolgens grote stukken van de Dekan, wat
hij 'het land tussen de twee zeeën' (de Arabische Zee en de Baai van Bengalen) noemde. In 272 voor
Christus overleed Bindusara; vrijwel het hele subcontinent was nu onder heerschappij van de
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Mauryanen gebracht. Zijn fameuze zoon Ashoka voltooide de verovering van India met de inlijving van
Kalinga (tegenwoordig Orissa) aan de oostkust. De Romeinse geschiedschrijver Plinius schreef dat 'dit
rijk ook een groot, sterk leger bezit'. Gedurende het 37-jarige bewind van keizer Ashoka werd het
boeddhisme krachtig verspreid. Na de dood van Ashoka in 232 voor Christus brokkelde het immense
rijk echter snel weer af.
Na de desintegratie van het grootste rijk wat zich ooit op het Indiase subcontinent heeft
bevonden volgden invasies en heersers in de eeuwen daarna elkaar regelmatig op. Vanuit CentraalAzië, waar eveneens door generaals van Alexander de Grote en hun nakomelingen koninkrijken waren
gesticht, kwamen Bactriërs (vanaf 185 voor Christus), Scythen (een machtige nomadenstam, ca. 75
voor Christus), Parthen (1e eeuw voor Christus, afkomstig uit het gebied ten noorden van de Kaspische
Zee), en Koesjanen (een Centraal-Aziatisch nomadenvolk, 1e eeuw na Christus) naar India.

Koesjanen, Guptas en 'Dark Age'

De Koesjanen heersten aan het begin van de tweede eeuw van de christelijke jaartelling over een
gebied dat zich uitstrekte van de rivier de Oxus tot aan de Ganges. Hun bewind luidde een periode van
stabiliteit in, die de ontwikkeling van handelsroutes en economische en culturele bloei met zich
meebracht. Hoewel de Koesjanen zelf Zoroastrianen waren (volgelingen van de leer van Zoroaster
ofwel Zarathoestra, een Perzische volksgodsdienst die rond 600 voor Christus was gegrondvest)
stonden zij de boeddhisten de uitvoering van alle rituelen toe. De regio Gandhara (waarin ondermeer
de stad Taxila lag) werd door de Koesjanen tot een heilig gebied gemaakt. Halverwege de derde eeuw
van onze jaartelling viel ook het rijk der Koesjanen uiteen. Gandhara en de Kasjmir kwamen nu onder
de heerschappij van de Perzische Sassaniden-dynastie; hun Indiase gebieden verloren de Koesjanen
aan de Guptas.
De heerschappij van de Guptas in Noord-India sinds de vierde eeuw zou bekend worden als de
Klassieke Periode in de geschiedenis van India. Niet eerder had een rijk zoveel weelde gekend. Het
hindoeïsme onderging een sterke herleving. Aan de top van de religieuze en politieke hiërarchie werd
de koning beschouwd als Visjnoe ('de behoudende kracht'), en kreeg volledige politieke steun van de
priesterklasse der Brahmanen. Het kastensysteem werd verfijnder, wat ondermeer leidde tot een
snelle toename van het aantal onaanraakbaren. Het hoogtepunt beleefde het Gupta-rijk onder Chandra
Gupta II (375-415); hij verwierf na een overwinning op de Scythen Sind en delen van Noord-India.
In 466-467 trokken vanuit Centraal-Azië voor de eerste maal de Hunnen over het Hindoe Koesj
gebergte; twintig jaar later volgde een tweede invasiegolf. Zij vestigden een koninkrijk dat tot in Sind en
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Centraal-India doorliep. Als zovele Centraal-Aziaten waren de Hunnen uitstekende ruiters en
boogschutters. De gevolgen van hun komst waren ingrijpend. Zij verwoestten en plunderden het
heiligdom Gandhara; het boeddhisme wat zich zo verspreid had in het noorden van wat tegenwoordig
Pakistan is werd teruggedrongen naar de Swat-vallei, waar het eeuwenlang wist te overleven. Andere
stammen uit Centraal-Azië volgden in het voetspoor van de Hunnen, en vestigden zich eveneens op het
subcontinent.
De Hunnen zèlf bekeerden zich tot het hindoeïsme; zij waren de voorvaderen van de grote
Radzjpoetfamilies in Radzjastan, waarvan er meerderen tot op vandaag de titel "Huna" voeren. Het
tijdperk van de vijfde tot aan het begin van de achtste eeuw staat desondanks bekend als de 'Periode
van Duisternis'. De komst van de Arabieren en, mèt hen, de introductie van de islam, luidde een nieuwe
fase in van de Indiase geschiedenis.

Hindoeïsme en islam

Sinds de langdurige heerschappij van de Mauryaanse koning Ashoka in de derde eeuw voor Christus
had het boeddhisme zich in India sterk verspreid. De monarch beschouwde men als een universeel en
rechtvaardig heerser ('cakravartin'), althans indien hij zich in voldoende mate wist te identificeren met
twee leidende principes. Het principe van 'dharma' stond voor de leer, voor een morele standaard; de
heerser handhaaft de harmonie en functioneert als voorbeeld voor allen. Het principe van 'karma',
eveneens uit het hindoesme afkomstig, behelsde dat de gevolgen van in dit leven verrichte daden
bepalend zijn voor de vorm en inhoud van het volgende bestaan. Dit vormde de eindeloze cyclus van
geboorte en wedergeboorte, waaraan elk mens onderworpen is. Brahmanen, een exclusieve, gesloten
kaste van priesters, rechters en koninklijke ambtenaren, vormden een soort staatsbureaucratie. Zij
waren als enigen bekend met de geschriften en wetsteksten van het oude hindoeïsme (gesteld in het
Sanskriet), dat zich ongeveer vanaf het begin van onze jaartelling steeds duidelijker begon te
ontwikkelen.
De eerste moslims die zich in India vestigden waren de Arabieren; de aanwezigheid van de
islam op het Indiase subcontinent vangt aan met de komst van de jonge Arabische generaal
Mohammed Bin Qasim en diens soldaten. Zij kwamen in 711 overzee via de kuststreek van Sind naar
het subcontinent. De eerste vorm van moslims gezag werd zo gevestigd door Arabieren, in die tijd de
dragers van de islam. Die eerste vestiging duurde vrij kort, en was naar reikwijdte beperkt; alleen in het
zuiden van het Indiase subcontinent in de provincie Sind is er gedurende langere tijd een begin van een
staat geweest.
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Na de Arabieren die in het zuiden waren binnengevallen kwamen er voortdurend golven
nieuwkomers vanuit het noorden en westen, dat wil zeggen over land, die de invloed en reikwijdte van
de islam versterkten: Perzen, Afghanen, Turken en de Mogol-keizers die vanuit Centraal-Azië kwamen.
Al deze volkeren zorgden voor een verdere spreiding van de islam. De islam was vanaf de negende
eeuw ondermeer aanwezig in het noordwestelijke deel van het huidige Pakistan, waar de nieuwe
religie onder de lokale stammen verbreid raakte. In 977 besteeg de Turkse heerser Mahmoed van
Ghazni de Afghaanse troon; hij en zijn opvolgers vergrootten het Ghaznavidische rijk ondermeer in de
Indusvallei. Lahore werd het bestuurlijke en culturele centrum ervan.
Het hindoeïstische subcontinent werd steeds sterker beheerst door de jonge, vitale islamitische
godsdienst die de meeste nieuwkomers met zich meedroegen en verbreidden. Enerzijds hielden die
nieuwkomers sterk vast aan hun eigen moslimse identiteit; anderzijds was het onvermijdelijk dat zij,
levend temidden van hindoes, werden benvloed door de Indische cultuur en het Indische denken. Het
resultaat was dat er een geheel eigen Indische vorm van islam tot stand kwam.
De veroveringen van de Afghanen en Turken, die de oorspronkelijke dragers van de islam, de
Arabieren, opvolgden op het Indische subcontinent, vormen een omslagperiode in de islam. De
islamitische godsdienst werd mystieker van kleur en inhoud, wat in de praktijk betekende dat de islam
beter aansloot bij de bestaande hindoeïstische tradities en het Indische denken. Het bood de islam een
grotere kans zich stevig te wortelen in dit deel van de wereld.
Een bekende middeleeuwse mysticus was Ali Makdoem Al Hujwiri, die overleed in 1072. Zijn
graftombe in Lahore is het nationale heiligdom van Pakistan. De nationale heilige van Pakistan is
derhalve een prediker uit de mystieke traditie. Zijn bijnaam werd Data Ganj Bakshs, wat 'bewaker van
de schat' (van de aardse en hemelse kennis) betekent.
Voor het gros van de hindoe-bevolking bleef God onveranderlijk aanwezig 'in en rondom' deze
wereld. Zij onderscheidden een heel stelsel van hoge en lage geesten, prominent figurerend in het
dagelijks leven van de dorpsbevolkingen. Centrale elementen van hun pantheïstische religie waren de
directe verbondenheid van mens en natuur, en de absolute ondeelbaarheid van geest en materie.
Bijgevolg manifesteerde de universele ziel zich tevens in de individuele 'atman', ofwel het hogere zelf
van ieder mens.
De monotheïstische, egalitaire islamitische godsdienst kent geen kaste, 'kerk', of priesterklasse.
Moslimse geestelijken kunnen voortkomen uit elke laag van de samenleving; in principe kan iedere
moslim de gemeenschap voorgaan in gebed, of zelfs heilige rituelen voltrekken zoals het sluiten van
huwelijken. Moslims vormden, en vormen, een wereldwijde gemeenschap van gelovigen (oemma), een
bewustzijn dat onafgebroken heeft bestaan in de moslimgemeenschap. Vanuit die optiek is elke vorm
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van nationalisme een aantasting van één van de fundamentele principes van de islam, te weten de
eenheid van de gelovigen in hun verbond met God te behouden en te verbreiden. Bij laatstgenoemde
berust ook de hoogste macht, niet bij onverschillig welke heerser in deze wereld dan ook. Geen wonder
dat de meeste bekeerlingen uit de hindoestaanse bevolking tot de islam voortkwamen uit de lagere
kasten, die zij op deze wijze trachtten te ontvluchten.
De moslims kwamen altijd als vreemdelingen naar India, en werden er vervolgens heersers. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat er nauwelijks sprake was van brede identificatie van de lokale volken
met de moslimse dynastieën. Nieuwe heersers betekenden voor hen allerminst een zegening, en in
cultureel en religieus opzicht stonden hun werelden wel zeer ver van elkaar af. Met de militaire
nederlaag van het grote hindoerijk (van koning Vijayanagar) in het zuiden van India in 1565 tegen de
moslimse eenheden van de Mogolvorst Akbar en diens bondgenoten begon de volledige beheersing
van het Indische subcontinent door moslimse heersers. De voor de hindoelegers desastreus verlopen
slag van Talikota maakte een einde aan ruim twee eeuwen hindoestaanse onafhankelijkheid, die eerst
in 1947 met de creatie van India weer vorm kreeg.
De grootste aanhang vond de islam lange tijd in de randgebieden van het subcontinent, ofwel
in die streken waar tegenwoordig Pakistan en Bangla Desh liggen, en in grote delen van het zuiden van
het subcontinent, de Dekan. Eerder vertoonde het boeddhisme een soortgelijk vestigingspatroon. Het
centrale deel van het Indische subcontinent vormde het kerngebied van het hindoeïsme; de rivier de
Indus kan in dit verband duidelijk als een begrenzing worden beschouwd.

Verbreiding van de islam

Vanaf het begin van de dertiende eeuw tot aan de opkomst van het Mogolrijk in de loop van de
zestiende eeuw waren verschillende Turks-Afghaanse dynastieën in Noord-India gevestigd. Deze
moslimse heersers, bekend geworden als sultans, breidden hun gezag over de Boeddhistischhindoeïstische prinsen en volken van India gestaag uit. Vanuit de randgebieden drongen zij steeds
verder door tot in het hartland van het Indiase subcontinent. Eind dertiende eeuw werd het sultanaat
van Delhi gegrondvest. De sultans waren op de eerste plaats dienaren van God en moesten bovenal
vrome moslims zijn. Zij bestuurden India, althans formeel, naar de leer van de koran en de sjarie'a. Een
groot, sterk leger en een uitgebreid ambtenarenapparaat vormden de praktische bestuursinstrumenten van het rijk. De opkomst van het sultanaat van Delhi luidde een periode van politieke en
bestuurlijke eenheid van het subcontinent in die ongeveer drie eeuwen zou standhouden. De islam
vond de meeste aanhang lange tijd in de oostelijke en westelijke randgebieden van het sultanaat. Daar
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waren de mystici van de soefi-orden het meest actief; dit waren ook de gebieden die in 1947 de
islamitische staat Pakistan zouden gaan vormen.
Binnen de moslimse traditie op het Indische subcontinent zijn van oudsher twee grote tradities
te onderscheiden. De oelama, de islamitische wetgeleerden, hebben altijd de islamitische waarden en
tradities verdedigd zoals die waren vastgelegd in de koran. Dit is de sjarie'a-traditie. Daartegenover
stond (en staat) de tarieka-traditie ofwel de mystieke orde, belichaamd door heiligen. In het
hedendaagse Pakistan noemt men hen pir.
De islam op het Indische subcontinent werd voornamelijk verbreid door de mystieke predikers,
niet op de eerste plaats door de moslimse veroveraars. Laatstgenoemden hadden meer interesse in
wereldser zaken als belastingheffing dan voor bekeringen. De mystieke predikers volgden in het kielzog
van de legers van de veroveraars uit het Midden-Oosten, Perzië en Afghanistan.
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3. De Groot-Mogols

Gouden eeuw van de Indiase islam

In 1221 bereikten voor het eerst Mongoolse horden, geleid door Dzjengis Khan, de Indus. In de daarop
volgende eeuwen raakten de machthebbers van het sultanaat van Delhi vertrouwd met regelmatige
invallen van Mongolen in de Punjab, die zich echter altijd weer terugtrokken. In september 1398 stond
er opnieuw een groot Mongools leger aan de oever van de Indus, nu onder leiding van Timoer-i-Leng
(Timoer de Manke), na door de bergpassen van de Hindoe Koesj te zijn getrokken.
Juist op dat moment kampte het sultanaat met een ernstige interne bestuurscrisis. Er was een
heftige strijd gaande tussen verschillende troonpretendenten. Timoer trok op naar Delhi, en nam na de
numeriek superieure troepen van het sultanaat onder leiding van Maloe Khan te hebben verslagen in
december 1398 de stad in. De buitgemaakte strijdolifanten en vaklieden stuurde hij gewoontegetrouw
naar zijn hoofdstad Samarkand. Zes maanden later trok Timoer weer weg uit India. Op de slachting
volgden hongersnoden en epidemieën. Na deze grondige, zij het eenzijdige kennismaking met de
militaire bekwaamheden en gewoontes van de Turks-Mongoolse horden onder leiding van de
Timoeriden zou het nog decennia duren voordat de kennismaking werd hernieuwd.

Van Babar (1483-1530) tot Aurangzeb (1618-1707)

Timoer en zijn nakomelingen leidden een nomadenbestaan. De vorsten lieten geen immense paleizen
bouwen, maar verbleven tussen hun vele militaire campagnes in bij voorkeur in tentenkampen,
opgezet in weelderig aangelegde tuinen. Deze levenswijze maakte het hof zeer mobiel, zeker als we in
ogenschouw nemen welke hoeveelheden rijkdommen een vorst met zich meevoerde. Tapijten, zilveren
en gouden vaatwerk, paarden, lastdieren, zwaarden en bogen, maar ook sieraden, manuscripten en
schilderingen. Op deze wijze getuigde een vorst van zijn macht en rijkdom.
De militaire kracht van een vorst lag in de aanwezigheid van groepen soldaten die hem vrijwillig
dienden, dikwijls geleid door een stamhoofd. Als tegenprestatie verlangden zij buit en beloningen. Een
vorst die een of meerdere nederlagen leed zag zijn militaire kracht snel slinken, aangezien vele soldaten
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er dan voor kozen een heerser te dienen die hen beter kon belonen. In dergelijke omstandigheden
wisselden voor- en tegenspoed elkaar snel af.
De vader van Babar stamde af van Timoer, zijn moeder van Dzjengiz Khan; betere referenties
kon een veroveraar zich nauwelijks wensen. Babar (1483-1530) zou bekend worden als de grondlegger
van de dynastie der Groot-Mogols; het woord 'Mogol' is afgeleid van het Perzische 'moegoel', wat
'Mongool' betekende. Aanvankelijk was Babar niet meer dan één van de vele kleine vorsten temidden
van een groep ooms en neven, die allen afstamden van Timoer. Deze afstammelingen regeerden over
grotere of kleinere delen van het rijk van Timoer. De vraag welke vorst op welke troon moest zitten gaf
aanleiding tot eindeloze onderlinge oorlogen. Anderzijds steunden familieleden, de Timoeriden, elkaar
in de handhaving van hun posities tegenover derden; afstamming van Timoer gaf zowel recht op
heerschappij als bijzondere status.
In 1494 verongelukte de vader van Babar, waardoor deze op elfjarige leeftijd troonopvolger
werd in diens rijk Fergana, een klein, zeer vruchtbaar gebied ten oosten van Samarkand. De zuidelijke
begrenzing ervan werd gevormd door de rivier de Oxus, tegenwoordig bekender als de Amoe Darya. In
1504 nam Babar de troon over in het rijk Kaboel, wat sinds 1501 in handen was gevallen van een nietTimoeride heerser, een ongehoorde en onhoudbare toestand. Kaboel werd zijn vaderland, waar hij een
geregelder bestaan ontwikkelde, waardoor het hofleven kon bloeien. Dit betekende tevens de creatie
van het hartland van het latere Afghanistan. Enkele jaren later nam Babar de titel 'padshah' (hoogste
heerser) aan, waarmee hij de leiding over de Timoer-clans opeiste. Zijn rijk vormde op dat ogenblik één
van de weinige rustige, bloeiende vorstendommen der Timoeriden.
Babar trachtte verschillende malen de rijke stad Samarkand te veroveren. In 1511 heroverde
Babar Samarkand met steun van de leider van de sji'ietische Safavieden-dynastie in Perzië, Sjah Ismail,
op de Oezbeken. De vrijzinnige Babar had zich in ruil voor diens hulp verplicht het sji'isme althans naar
buiten toe te begunstigen. De soennietische bevolking van Samarkand, aanvankelijk enthousiast over
de terugkeer van een ware Timoeride-heerser, keerde zich al snel tegen Babar. Voor de derde maal
moest deze Samarkand verlaten; voortaan zou hij zijn aandacht niet langer richten op het noorden
maar op de gebieden ten oosten van Kaboel.
Bij zijn verovering van India gebruikte Babar ondermeer kanonnen, die hij via de zeecontacten
met Turken en Portugezen vanaf de westkust van India naar zijn rijk liet komen. De Portugezen onder
leiding van Vasco da Gama zetten in 1497 voor het eerst voet aan wal in India. Zijn aanspraak op de
troon van Delhi en Hindostan legitimeerde Babar met de eerdere verovering daarvan door Timoer, die
na zijn vertrek een vazal als heerser had achtergelaten. De heersende sultan in Delhi, Ibrahim van de
(Afghaanse) Lodi-dynastie, wenste zijn rijk uiteraard niet zonder slag of stoot af te staan toen Babar het
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in naam van zijn grootvader opeiste. In april 1526 won Babar de slag bij Panipat; een jaar later versloeg
hij ook de legers van de hindoe-prinsen van Radzjastan, de belangrijkste en machtigste hindoeprovincie van India. Sindsdien tooide Babar zich met de titel 'gazi', krijger voor de islam. Zijn aanspraken
op de titel 'padshah' waren nu gerechtvaardigder dan ooit.
Eenmaal gevestigd in India vindt Babar de tijd om zijn nieuwe gebieden zorgvuldig te
inspecteren, en om aan zijn memoires te werken. Zijn schriftelijke overleveringen zouden grote invloed
uitoefenen op zijn nakomelingen, de Groot-Mogols van India. Eén belangrijke opvatting van Babar die
werd nagevolgd luidde, dat verslagen vijanden moeten worden verzoend, niet tegengewerkt, wilde
men ooit effectief over hen kunnen regeren. In 1530 overleed Babar, slechts 45 jaar oud.
De zoon en opvolger van Babar, Hoemayoen (1508-1556), heerste vanaf 1530 over een rijk dat
zich uitstrekte van Kaboel en Kandahar tot aan de grenzen van Bengalen. Tijdens zijn heerschappij
kreeg hij veelvuldig te maken met opstandige Turkse en Afghaanse stammen, Hindoe-opstanden en
broeder- en familietwisten. Hoemayoen voerde weliswaar succesvolle militaire campagnes, maar een
strategie voor de lange termijn wist hij niet te ontwikkelen. Liever hield Hoemayoen zich onledig met
wijn, opium en verzen; bovendien was hij bijzonder bijgelovig. Astrologische interpretaties bepaalden
de gang van zaken aan zijn hof.
In 1540 moest hij zelfs geruime tijd zijn rijk verlaten, om het eerst in 1555 met hulp van de Sjah
van Perzië en een kleine groep vertrouwelingen weer te heroveren op Afghaanse troonpretendenten
en zijn broer Kamran. Een half jaar later overleed Hoemayoen. Hij was er met veel pijn en moeite in
geslaagd het rijk dat door zijn vader was gesticht te handhaven; maar de heerschappij der Mogols bleef
vooralsnog niet veel meer dan een militaire bezetting. Het was aan zijn zoon Akbar voorbehouden om
het verder uit te breiden en het bestuur te ontwikkelen.

Akbar (1542-1605)

Op dertienjarige leeftijd, op 14 februari 1556, besteeg Akbar de troon van het Mogolrijk. De
omstandigheden waren in meer dan één opzicht gunstig voor de jonge keizer. Enkele maanden voor
zijn overlijden had Hoemayoen het verstandige besluit genomen zijn vertrouweling, de sji'ietische
generaal Bairam, tot voogd aan te stellen van Akbar. De eerste vier jaar na de dood van Hoemayoen
droeg de loyale Bairam met straffe hand zorg voor het rijksbestuur. Een ander voordeel voor Akbar was
dat hij slechts één broer had, wat de doorgaans bloedige familiestrijd om de troonsopvolging
voorkwam. Elke zoon van een Timoeride- of Mogolheerser kon geldige aanspraken maken op de troon.
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In de halve eeuw dat hij het Indiase Mogolrijk bestierde drukte Akbar daar krachtig zijn eigen
stempel op. Wellicht dat zijn achtergrond hem bij uitstek geschikt maakte voor een duurzame,
vruchtbare regeerperiode over het Indiase rijk. Zijn moeder was een sji'ietische (overigens had vader
Hoemayoen althans formeel het sji'isme aanvaard tijdens zijn ballingschap in Perzië), zelf was Akbar
geboren in Hindostan, een hindoestaans milieu. Hij werd voorts sterk beïnvloed door zijn leraar Mir
Abdoel Latif, een vrijzinnig tolerant opvoeder.
Akbar bleek goed te begrijpen dat voor een duurzaam bestuur over India de medewerking van
zowel moslims als hindoes noodzakelijk was. Zowel uit persoonlijke overtuiging alsook om de religie
dienstbaar te maken aan de politiek, ontwikkelde hij een politiek van religieuze tolerantie. Akbar sloot
zo aan bij de vrijdenkerij en de mystieke kanten van de islam, het soefisme. Aan zijn hof hield hij
veelvuldig grootse theologische debatten, waarbij elke bekende godsdienstige opvatting rigoureus
werd onderzocht. In 1580 wisten drie paters met fanatieke, vurige aanvallen op de islam de aanwezige
moellas zo hoog in de gordijnen te jagen dat Akbar de christenen in een terzijde tot kalmte moest
manen.
In 1582 kondigde Akbar een eigen, nieuw soort geloofsopvatting aan, de din-i-Ilahi ofwel de
godsdienst van God. Daarmee keerde hij zich definitief af van de orthodoxe islam en de moellas, die
zich daar uiteraard heftig tegen verzetten, echter mede vanwege hun onderlinge verdeeldheid zonder
al teveel resultaat. Verwerping van onderdelen van de islamitische leer betekende in orthodoxe ogen
verwerping van het geheel.
Akbar huwde met een Radzjpoetprinses en schafte twee gehate belastingen af. De dzjizia was
een belasting die door ongelovigen (dimmies) moest worden betaald. Afschaffing ervan betekende
overduidelijk dat een ieder als gelijk werd beschouwd. Akbar introduceerde voorts de luisterrijke
hindoefeesten aan zijn hof. Dergelijke initiatieven bezorgden hem alle militaire en bestuurlijke
medewerking van de machtige heersers van Radzjastan; zij belichaamden het antieke, hindoestaanse
India.
Mèt de organisatie en instelling van een bestuurssysteem ontwikkelde Akbar het rijk van een
militaire dictatuur tot een samenleving onder civiel bestuur; daartoe kwam er een uitgebreide stand
van ambtenaren. Belastingbetalingen werden niet langer in natura verricht maar in geld; de talloze
verschillende maten en gewichten die in India werden gebruikt werden gelijkgeschakeld.
In tegenstelling tot zijn vader Hoemayoen, die na een veldtocht en een gewonnen slag royaal
de tijd nam om van verdovende middelen, wijn en zijn harem te genieten, was Akbar altijd onderweg.
Hij stuurde voortdurend militaire expedities uit teneinde zijn rijk te vergroten; expansie was een
economische noodzaak in een door militairen beheerste samenleving. Akbar liet veelvuldig forten en
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paleizen bouwen, doorgaans in typisch Indiase stijl. Latere Mogolkeizers waren eveneens van deze
bouwwoede bezeten, waarvan in Pakistan en India heden ten dage nog vele imposante
voortbrengselen te bewonderen vallen. Naast militaire veroveringen breidde Akbar zijn rijk gestaag uit
door middel van verdragen en 'harem'. Hij accepteerde vrouwen, dochters van heersers, als politiek
cadeau en als tekenen van verbond; in zijn harem bevonden zich zo'n 5000 vrouwen, onder wie 300
echtgenotes.
Akbar had drie zonen die voor troonsopvolging in aanmerking kwamen; twee van hen stierven
echter nog vóór hun vader zelf overleed op jeugdige leeftijd aan alcoholmisbruik. En hoewel de
verhouding tussen Akbar en zijn derde zoon Selim allerminst hartelijk was besteeg deze in 1605, na het
overlijden van de grootste van alle Mogolkeizers, de troon.

Dzjehangir, Sjah Dzjehan, Aurangzeb

Selim, ofwel Dzjehangir (1569-1627), nam een rijk over waarin jarenlang rust zou heersen; het gaf hem
de gelegenheid zich aan andersoortige uitspattingen te buiten te gaan. Dzjehangir werd bijvoorbeeld
een verwoed verzamelaar van juwelen, stimuleerde de ontwikkeling van de schilderkunst, en liet tal
van geweldige bouwwerken voltooien.
Maar uiteindelijk namen de grote reserves van het rijk, door Akbar zorgvuldig opgebouwd,
zienderogen af. Ook de corruptie aan het hof en in het rijksbestuur, door Akbar effectief bestreden,
nam weer toe. Als zovele Mogols was Dzjehangir een zeer zachtzinnige, wat ijdele man, en bovendien
verslaafd aan alcohol en opium. Hij liet munten en medailles slaan met zijn eigen afbeelding er op,
ondanks het duidelijke afbeeldingsverbod in de koran. Dzjehangir bewonderde de 'eigen' religie die zijn
vader had gentroduceerd, en stelde zich evenals Akbar tolerant op jegens andere godsdiensten. Maar
zijn wat vage bewondering voor de door zijn vader gestichte religie was niet bepaald een voorbeeld van
een krachtdadige religieuze politiek. De invloed van de orthodoxe islamitische geestelijken nam toe
binnen het rijksbestuur en ook op de keizer persoonlijk groeide hun invloed.
De zoon van Dzjehangir, Sjah Dzjehan (1592-1666), was uit ander hout gesneden dan zijn
voorganger. Zijn rivalen om de troon liet hij vermoorden; in 1628 werd hij vervolgens de nieuwe keizer.
Een persoonlijke tragedie veranderde zijn bewind; zijn vrouw Moemtaz Mahal, zijn steun en toeverlaat
en niet te vergeten invloedrijke adviseuse, overleed al in 1631. Sjah Dzjehan liet als graf de fameuze
Tadzj Mahal voor haar bouwen.
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Onder het bewind van Sjah Dzjehan stegen de inkomsten, maar de uitgaven daarentegen
stegen nog sneller. De herhaalde militaire campagnes die de keizer voerde om de Dekan te veroveren
kostten veel geld. Latere veldtochten om de oude hoofdstad van Timoer, Samarkand, weer binnen het
Mogolse rijk te brengen waren niet alleen kostbaar, maar mislukten ook. In 1647 leed Sjah Dzjehan drie
nederlagen tegen de Perzen om het bezit van Kandahar, dat toentertijd de westgrens van het rijk
vormde. Onder Sjah Dzjehan bereikte de Mogolse bouwkunst een hoogtepunt; tal van grootse forten
en paleizen werden gebouwd. Er ontstond echter grote economische stagnatie, en ondanks alle
vertoon van rijkdom leek het hoogtepunt van het Mogolrijk voorbij.
Aurangzeb, één van de zonen van keizer Sjah Dzjehan, wist als zeventienjarige militaire leider in
1635 de Dekan te veroveren; zijn vader stelde hem formeel aan tot onderkoning. De favoriet van Sjah
Dzjehan voor de troonsopvolging was echter zoon Dara Sjoeko, een volslagen ander karakter dan
Aurangzeb. Laatstgenoemde wist zijn rivaal te verslaan, en na zijn inmiddels zieke vader te hebben
laten opsluiten, werd Aurangzeb (1618-1707) in 1658 de nieuwe Mogolkeizer.
Aurangzeb voerde een strak, streng bewind, en ontpopte zich als een vijand van de hindoes.
Nieuwe hindoetempels liet hij weer afbreken en de dzjizia-belasting, honderd jaar eerder door Akbar
afgeschaft, voerde hij weer in. Het gevolg was dat de vijandigheid tussen moslims en hindoes toenam.
Zijn hang naar de orthodoxe (soennietische) islam maakte tevens een einde aan de zo vruchtbaar
gebleken samenwerking van de Mogols met de Radzjpoets. Al in 1681 was Aurangzeb, naar later zou
blijken voorgoed, uit Delhi en Agra vertrokken naar de Dekan waar hij langdurig militaire campagnes
voerde tegen de zeer populaire guerrillaleider Sjivadzji, opperhoofd van de Maratas. Hoewel Sjivadzji
uiteindelijk werd verslagen, werd hij aan het begin van de twintigste eeuw door de hindoes in BritsIndië als een nationale held geëerd; velen beschouwden hun leider Gandhi ('Gandhizji') als zijn
opvolger.
Het is niet verwonderlijk dat nog heden ten dage Akbar door de hindoes wordt beschouwd als
één van de grootste Mogolkeizers, en Aurangzeb als een van de slechtste. Voor orthodoxe moslims ligt
de waardering uiteraard precies omgekeerd. Van enige afname van betekenis van de religieuze
tegenstellingen was onder de Mogolkoningen uiteindelijk weinig sprake. Voornamelijk in de hogere en
lagere bestuurslagen binnen het rijk waren de invloeden over en weer duidelijk waarneembaar.
De langdurige periode van moslimbestuur leidde op diverse gronden tevens tot de
ontwikkeling van gevoelens van superioriteit jegens de meerderheid der niet-moslimse bewoners van
het subcontinent. Veel moslimse bestuurders en schriftgeleerden beschouwden de hindoes als
ongelovigen omdat zij geen 'leer van het boek' kenden, in tegenstelling tot het joodse, christelijke en
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islamitische geloof. De mede hieruit voortvloeiende spanningen die zich sindsdien tussen hindoes en
moslims ontwikkelden zijn deels terug te vinden in het hedendaagse India.
Tegen het einde van het bewind van Aurangzeb woeden er zelfs opstanden in en rond Agra,
het voornaamste centrum van de Mogolmacht. Na de dood van Aurangzeb op 89-jarige leeftijd in 1707
volgen elf Mogolkeizers elkaar gedurende anderhalve eeuw op. Tot 1857, als de laatste Groot-Mogolse
keizer Bahadoer Sjah II formeel wordt afgezet en verbannen naar aanleiding van de Sepoy-opstand, zijn
zij uiteindelijk weinig méér dan formele leiders; de werkelijke macht ligt bij de buitenlandse
veroveraars van grote delen van het rijk. In 1857 valt het hoogste gezag over het gebied, dat bekend
wordt als Brits-Indië, toe aan het Britse parlement.
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4. Begin van de moderne tijd

Historische periodisering

De traditionele indeling die ook nu nog wel wordt gehanteerd van de geschiedenis van Zuid-Azië kan nu
aan de orde worden gesteld. Onderscheiden worden daarin de Hindoestaanse, de Islamitische en de
Britse periodes. Mèt de veroveringen door de Arabieren van Sind in de 8e eeuw en later van het
noordelijker gelegen Multan kwam er een einde aan de boeddhistische periode. In de loop van de erop
volgende eeuwen werd de islamitische cultuur overheersend, aanvankelijk vooral in de periferie van
het Zuid-Aziatische subcontinent. De hindoestaanse cultuur handhaafde zich in het centrale gebied van
Zuid-Azië, dat wil zeggen in het grootste deel van wat tegenwoordig de staat India is.
Een dergelijke periodisering kan met evenveel recht worden vervangen door een indeling in
bijvoorbeeld een pre-koloniale, een koloniale en een post-koloniale tijd. Of door een klassieke tijd, een
middeleeuwse periode en een moderne tijd. De moderne tijd laat men dan aanvangen met de komst
van de Britten op het subcontinent, halverwege de achttiende eeuw. Het blijven echter zeer globale en
tamelijk willekeurige aanduidingen van de zo uiteenlopende ontwikkelingen in bepaalde perioden in
bepaalde streken van het uitgestrekte gebied Zuid-Azië.
Eén reden daarvoor is dat de reikwijdte van het centraal gezag binnen de grote rijken, in
theorie almachtig en absoluut, in de dagelijkse praktijk altijd nogal beperkt bleef. Eeuwenlang had het
overgrote deel van de voornamelijk agrarisch levende bevolking niet veel meer contacten met het
centraal gezag dan via de doorgaans gehate belastinginners en, wat nog veel erger was, de doortocht
van vaak plunderende legermachten. In de twintigste eeuw, nu, is de zogenoemde modernisering van
Zuid-Azië in volle gang. Elke Zuid-Aziaat, of die nu leeft in Pakistan, India, of Bangladesh heeft
tegenwoordig regelmatig te maken met de bureaucratie en de wetgeving van de nationale regeringen.

Britse politiek

De Sepoy-opstand (door Britse historici vrijwel onveranderlijk 'rebellion' of 'Great Mutiny' genoemd)
markeerde het einde van de almacht van de Mogolheersers, en de definitieve vestiging van de Britse
hegemonie op het subcontinent. Eén van de voornaamste redenen voor die opstand van 1857 lag in
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het Britse besluit uit de jaren dertig van de negentiende eeuw om het Engels tot voertaal in bestuur en
scholing te maken, in plaats van het tot dan toe gebruikte Perzisch, de officiële taal aan het hof van de
Groot-Mogols. Op lagere niveaus vervingen Bengaals en Oerdoe het Perzisch. Daarmee verloren de
moslims snel hun bevoorrechte positie, die goeddeels gebaseerd was op hun kennis van het Perzisch en
Arabisch. Het waren voornamelijk de uit Indische moslims bestaande onderdelen van het Britse leger
geweest die in naam van de inmiddels machteloze Mogol-heerser Bahadoer Sjah II tegen het Britse
gezag waren opgestaan. De moslimbevolking werd door de Britten dan ook aangewezen als zondebok.
Het bestuurlijke en politieke gewicht van de hindoestaanse bevolking nam sinds de mislukte
opstand toe, niet in 't minst dankzij de Britse verdeel-en-heers politiek. De hindoestaanse bevolking
was bovendien zeer wel bereid Engels te leren, dit in tegenstelling tot de moslimse bevolking. De
hindoes traden veelvuldig toe tot de lagere ambtelijke bestuursinstellingen. Vanaf de jaren vijftig van
de negentiende eeuw tot aan het begin van de eerste wereldoorlog bestuurde een Brits bureaucratisch
apparaat, de 'Indian Civil Service', het subcontinent vrijwel naar eigen inzichten en voorkeuren. Dit
apparaat vormde de toplaag van het gehele, uit vele duizenden ambtenaren bestaande bestuurssysteem van Brits-Indië. Centraal stond het uitgangspunt van handhaving van de status quo, in casu van
het Brits-Indische rijk. Het Brits-Indische leger had daarbij de taak toebedeeld gekregen orde en gezag
te handhaven. De wensen en verlangens van de lokale bevolking, na de ontbinding van de Britse OostIndische Compagnie vanaf 1858 rechtstreeks bestuurd door de Britse kroon, waren van ondergeschikt
belang. De civiele bestuurders van Brits-Indië wisten, zeker sinds 1857, de al bestaande verschillen
tussen hindoes en moslims optimaal in hun voordeel uit te buiten. De verschillen tussen beide
bevolkingsgroepen werden daardoor nog groter.
Van 1774 tot 1947 stelde de gouverneur-generaal persoonlijk de Brits-Indische regering samen.
Als direct verlengstuk van de regering in Londen had hij grote macht, die nog werd versterkt door de
verreikende autonomie die hij in zijn bestuur had. De twaalf leden van de 'Raad' van de gouverneurgeneraal vormden zijn regering, ongeveer zoals een Amerikaanse president nog heden ten dage zíjn
regering samenstelt. In de Raad had ook de opperbevelhebber van de Brits-Indische strijdkrachten
zitting; er bestonden vaak tal van wrijvingen tussen het burgerlijke en militaire gezag in Brits-Indië. In
de periode vanaf het einde van de achttiende eeuw tot halverwege de negentiende was de rol van de
Britse strijdkrachten in de verbreiding en handhaving van het Britse gezag in India cruciaal. Mèt de
toename van de reikwijdte en inburgering van het Britse gezag op het subcontinent werden steeds
meer Indische militaire eenheden gevormd.
Het Brits-Indische leger werd zorgvuldig onderverdeeld in homogene eenheden van moslims,
hindoes en Sikhs. Deze eenheden waren bovendien weer onderverdeeld in eenheden naar etnische en
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regionale oorsprong. Bijgevolg konden de Brits-Indische regering en de Britse officieren eenvoudig
volledige controle over dit gefragmenteerde leger uitoefenen. De moslimse eenheden, aldus zorgvuldig
ingebed en gecontroleerd, stonden vrijwel los van enige nationalistische politieke stroming, ook van de
pan-Islamitische beweging die later in Zuid-Azië opgeld deed.

Moslim-reacties op het Britse bestuur

Als reactie op de Britse aanwezigheid ontstonden verschillende scholen binnen de islam die tot op
heden terug te vinden zijn in Pakistan. De 'afsluiting' van de invloeden van het westerse denken en het
Britse gezag kwam van de oelama, de wetgeleerden van de islam. In tijden van crisis plachten zij terug
te vallen op de oorspronkelijke, 'juiste' beleving en positie van de islam zoals die in Medina ten tijde van
de heerschappij van de profeet had bestaan. Zij hielden vast aan een strikt islamitische identiteit,
hoewel zij onderling verdeeld waren over de precieze inhoud daarvan. Zij beschouwden de
omstandigheden op het Indische subcontinent al langere tijd als schadelijk voor de islam; het
hindoeïsme vormde in de ogen van althans een deel van de oelama een bezoedelende, bedreigende
factor.
Deze wetgeleerden benadrukten het van oorsprong Arabische karakter van de islam. Na het
machtsverlies van de moslims verwerd in hun leer India van een gebied van de islam ('daar-al-islam')
tot een strijdtoneel ('daar-al-harb', ofwel een gebied waar het gezag van de islam zich opnieuw moest
vestigen). Moslims hadden in die opvatting de plicht de islam over de gehele wereld te verbreiden
middels een djihaad, en moesten zich dientengevolge verzetten tegen niet-moslimse overheersers.
Zeker na de neergeslagen opstand tegen het Britse gezag van 1857 (de 'Great Mutiny', waaraan
voornamelijk moslims schuldig werden geacht) was India 'daar-al-harb' geworden. Overigens is de
'daar-al-harb'-filosofie niet gebaseerd op koranteksten maar op eerst later geformuleerde
middeleeuwse ideeën. Naast de praktijk van djihaad kende men de praktijk van de hidjra, ofwel het
vertrek, de uittocht. Als zodanig bestempelde men de uittocht van Mohammed van Mecca naar
Medina in 622 AD., wat tevens het begin van de moslimse jaartelling markeert. Dit principe behelsde
het vertrek van moslims uit niet-islamitisch gebied. Daarnaast bestond er een intellectuele vorm van
hidjra. Men sloot zich letterlijk en figuurlijk in een eigen moslimse wereld op, de madrasas (hogere
islamitische scholen). Zij vormden ware bastions van islamitische kennis en bestaansvormen tegenover
het nieuwe westerse denken en bestuur.
Het oorspronkelijke, Arabische karakter van de islam werd benadrukt door de
traditionalistische stichters van de Deoband-school (1870). Dat riep echter bij een deel van de oelama
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weerstanden op; zij wensten juist het eigen specifiek Indische karakter van de islam te benadrukken.
Deze reactie staat bekend als de school van de Barelvis; sindsdien staan de twee grootste stromingen
binnen de oelama bekend als Deobandis en Barelvis. Inhoudelijk sloten de opvattingen van de Barelvis
aan bij de mystieke islam, ook wel 'de islam van het volk' genoemd. Onder hen bevonden zich politieke
leiders die zèlf pir (heilig) waren. In het tegenwoordige Pakistan vinden de Deobandis hun politieke
uitdrukking in de Jamaat-i-oelama Islam, ofwel de JUI. De Barelvi-opvattingen worden belichaamd in de
Jamaat-oelama-i-Pakistan, de JUP.
Een andere reactie vanuit de islamitische wereld op de komst van het westerse ideeëngoed is
bekend geworden onder de noemer fundamentalisme. In de negentiende eeuw werden de
grondslagen ervoor gelegd. De leiders ervan haakten in op de reeds bekende concepten van djihaad en
hidjra, maar gaven er een nieuwe, moderne betekenis aan. Zij benadrukten de islam als ideologie,
waarmee zij zich sterk afzetten tegen het verwesterde denken van mensen als Sayyed Ahmad Khan. De
fundamentalisten grepen eveneens terug op de bloeiperiode van de islam zoals die in de Medinaperiode bestond; de islam werd nadrukkelijk gepresenteerd als een alomvattende politieke en sociale
orde die sterk verschilde van de westerse orde.
Eerst in de laat-koloniale periode vonden deze opvattingen hun hoogtepunt en neerslag in de
werken en het denken van Maududi (1903-1979). Maududi onderzocht hoe moslims zich teweer
dienden te stellen tegen de nieuwe westerse uitdaging en het westerse denken. Hij werd evenals als tal
van andere Aziaten diepgaand door de Russische revolutie beïnvloed. Die toonde ondubbelzinnig aan
dat er wel degelijk snel en radicaal verandering kon worden gebracht in een bestaande feodale situatie,
die ten slotte ook in Brits-Indië bestond. De Russische revolutie bood een tastbaar alternatief voor het
tot dan toe onoverwinnelijk geachte liberalisme (kapitalistische systeem); indien een socialistisch
alternatief mogelijk was, dan ook een islamitisch.
Maududi werd door zowel liberale als socialistische opvattingen geraakt; hij was voorstander
van een zekere vorm van democratie, die hij 'theo-democratie' noemde. De gemeenschap der moslims
beschouwde hij als één grote Islamitische Internationale, die werd verenigd door één ideologie; alle
moslims waren lid van slechts één partij, de Partij Gods (de Hizb-Allah). In de praktijk bleek de
islamitische wereld aanzienlijk verdeelder.
Deze reacties van afsluiting door de oelama vond een tegenvoeter in de reactie van
openstelling voor westerse invloeden en ideeën. Verwesterde moslimleiders als Sayyed Ahmad Khan
(later 'Sir'; overleden in 1898) streefden ernaar de islam in overeenstemming te brengen met het
moderne westerse denken. Hij grondvestte de Aligarh-school, waar islamitische leerstellingen getoetst
werden aan allerlei waarden en opvattingen die in het liberalisme van premier Gladstone en diens
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geestverwanten centraal stonden. De islam droeg allang waarden in zich zoals die sinds enige tijd ook in
het westen aanwezig waren, aldus de moslimse modernisten van de negentiende eeuw; de islam was
dan ook allerminst een achterlijke maar juist een zeer voorlijke religie.

Wereldoorlog I

De Britse deelname aan de eerste wereldoorlog en de zware militaire en economische verliezen die
daarin werden geleden, noodzaakte de Britse en Brits-Indische regeringen tot een soepeler opstelling
jegens de eisen van de Indiase nationalisten. Veel eenheden van het Brits-Indische leger werden bij het
begin van de vijandelijkheden uit hun legerplaatsen in Brits-Indië naar de fronten in Europa en het
Midden-Oosten overgebracht. In ruil voor hun blijvende loyaliteit en dienstbaarheid aan de Britse
kroon werd aan de bevolking van Brits-Indië een grotere mate van zelfbestuur in het vooruitzicht
gesteld. Dergelijke voorstellen maakten duidelijk dat de Britse positie aanzienlijk was verzwakt; in
kringen van nationalistische hindoe- en moslimleiders werd de roep om politieke onafhankelijkheid er
stevig door aangemoedigd.
Vooral de hindoestaanse bevolking en haar leiders hadden zich in de jaren tachtig en negentig
van de negentiende eeuw inmiddels politiek georganiseerd. Veel nationalistische leiders hadden
bovendien in Groot-Brittannië gestudeerd, en waren daar met nieuwe, 'moderne' opvattingen
aangaande kolonialisme en nationalisme in aanraking gekomen. De moslimse minderheid daarentegen
raakte eerst aan het begin van de twintigste eeuw doordrongen van de mogelijkheid dat het Britse
bestuur in India wel eens eindig kon zijn, en gezien de zware militaire verliezen op de Europese
slagvelden zou dat eerder kunnen zijn dan menigeen tot dan toe voor mogelijk hield.
Dit verschil in tijdstip van bewustwording tussen hindoes en moslims uitte zich rechtstreeks in
het tijdstip waarop de 'Indian National Congress' partij en de 'All India Muslim League', bekend als de
Moslim Liga, werden gegrondvest: in 1885, respectievelijk 1906. De moslims zagen zich zo geplaatst
voor twee op dat moment weinig aantrekkelijke alternatieven. Of zij werkten samen met de door
hindoes beheerste Congres-partij in het creëren van een multi-nationale en multi-religieuze
eenheidsstaat, of zij kozen voor een eigen weg en, uiteindelijk, een eigen staat. Het laatste scheen
gezien de minderheidspositie en het sociale isolement waarin de moslims zich aan het begin van de
twintigste eeuw bevonden noch aantrekkelijk noch haalbaar. Samenwerking en uiteindelijk zelfs de
integratie met de veel omvangrijker hindoe-gemeenschap vereiste in elk geval dat de moslims hun
oude superioriteitsgevoelens, gebaseerd op de inmiddels vergane glorie en machtsstructuur van het
Mogolrijk, overboord zouden weten te zetten.
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Een aantal moslim-leiders wenste de verdere ontwikkelingen niet af te wachten; het
vooruitzicht te moeten leven in een door hindoes gedomineerde natie was hen een gruwel. Onder de
leuze 'de islam verkeert in gevaar' begon men de moslimbevolking van het subcontinent warm te
maken voor het idee van een aparte samenlevingsvorm voor alle moslims. Echter, in de North West
Frontier Province (NWFP), Beloetsjistan, of zelfs in Sind, allemaal gebieden met een meerderheid aan
moslims, kon de islam toch nauwelijks in gevaar worden geacht. In de Punjab werkten moslims,
hindoes en Sikhs in politiek en bestuurlijk opzicht zelfs geruime tijd nauw samen.
De Britse bestuurders waren niet zeer verrast door deze wens tot zelfbestuur van tal van
vooraanstaande moslims; in zekere zin hadden zij die mede veroorzaakt. Sinds de mislukte opstand in
1857 was de zeer behoudende Britse politiek erop gericht de Indiërs zoveel mogelijk buiten de top van
het bestuur te houden, onverschillig of het nu om hindoes of moslims ging. Het voltallige apparaat van
de 'Indian Civil Service' bestond in 1889 uit 896 man, van wie er zegge en schrijve 12 uit India kwamen;
in 1915 waren er 1371 ambtenaren, onder hen 63 Indiërs. Nog steeds geen imponerend aantal.
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5. Nieuwe bewegingen en partijen

De Congres-partij

De Britse beloftes aan de Indiërs inzake zelfbestuur op langere termijn, gedaan onder de druk der
omstandigheden die voortkwamen uit de eerste wereldoorlog, hadden hun uitwerking op de leiders
van de Congres-partij allerminst gemist. Ook na de oorlog poogden de Britten nog vast te houden aan
hun politiek van een stapsgewijze, geleidelijke overgang naar autonoom Indisch bestuur. Maar direct in
1918 eisten hindoe- en moslimleiders 'swaraj', ofwel zelfbestuur. De tijd van geduldig wachten was
voorbij. Met de terugkeer van de advocaat Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi (1869-1948) uit
Zuid-Afrika in 1918 kreeg de Congres-partij een geweldige impuls. In 1919 voerde Gandhi zijn eerste
geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne tegen het Britse bestuur. In Amritsar vond in
april van hetzelfde jaar de beruchte slachting plaats onder bevel van generaal Dyer. Bijna 400
ongewapende demonstranten verloren het leven. Dit genadeloze militaire optreden tegen de
burgerbevolking versterkte, naarmate het nieuws zich over Brits-Indië verspreidde, de reeds bestaande
haat tegen de blanke Britse overheersers. Een jaar later aanvaardden de leiders van de Congres-partij
het principe van non-coöperatie als officiële politiek, waarmee de breuk tussen Britse en Indische
leiders bezegeld werd.
De politieke ontwikkelingen in Zuid-Azië raakten erdoor in een stroomversnelling, wat zich
uitte in snel groeiende tegenstellingen tussen de nationalistische bewegingen en het Britse bestuur. Pas
rond 1930 zouden de gemoederen weer wat kalmeren. De Britten begrepen tegen die tijd dat volledig
zelfbestuur onafwendbaar was; de nationalisten op hun beurt namen inmiddels meer deel aan
vertegenwoordigende instellingen.

Kalifaat-beweging

In de eerste wereldoorlog ontstond de Kalifaat-beweging. Deze was een directe reactie op de
gevangenname door de Britten van de Ottomaanse sultan-kalief. De kaliefs, eeuwenlang het hoogste
symbool van moslimeenheid, waren in theorie de opperste belichaming van het islamitische geloof. In
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de praktijk stoorden de meeste moslimse heersers zich nauwelijks aan hen, en oefenden hun gezag in
eigen land uit naar eigen voorkeur. Met de liquidatie van het Ottomaanse rijk in 1920 dreigde de
teloorgang van het kalifaat; vele moslims in het Midden-Oosten voelden zich door de christelijke
mogendheden uit het westen in hun religie bedreigd. De Kalifaat-beweging vond vooral onder
intellectuelen op het Indiase subcontinent veel aanhang. Gandhi verleende hen tijdelijk zijn steun,
gekant als zij (evenals de Congres-partij) waren tegen het voortduren van het Britse gezag. De
schokkende beslissing van Moestafa Kemal Ataturk om zowel het Ottomaanse rijk als het kalifaat (in
1924) te ontbinden maakte echter in één klap een einde aan de beweging.

De Moslim Liga

Sinds de mislukte muiterij in 1857 waren het op de eerste plaats de hindoes die zich beijverden Engels
te leren en de vereiste (Britse) opleidingen te volgen. Overigens werden veel hindoes daartoe gemotiveerd door de wens zich te handhaven in (de hogere) of juist om te ontkomen uit de eigen (lagere)
kaste. De 'Indian Civil Service' recruteerde ambtenaren middels examens, die afgestemd waren op (en
voortkwamen uit) de Britse bestuurswijze. De gewone moslimbevolking daarentegen zocht een
blijvend traditionele scholing, wat onderricht in de leer van de islam in het Arabisch en Perzisch
betekende. Vooral op het platteland verscherpten de tegenstellingen tussen hindoes en moslims zich
steeds verder. Veel vooraanstaande moslims vertrokken uit provincies in Brits-Indië waar zij sterk
werden gediscrimineerd naar Bengalen, in het bijzonder naar de stad Dacca.
In 1906 werd in Dacca door een aantal moslimse aristocraten en notabelen de All India Muslim
League opgericht. Veel landeigenaren en oud-ambtenaren die zich bij de Liga aansloten, keken
aanvankelijk vooral naar het glorieuze verleden van het door de Mogolheersers bestuurde India. Eerst
met het aantreden van Mohammed Ali Jinnah (1876-1948) als leider begint er een periode van
toenaderings- en samenwerkingspogingen met de Congres-partijleiders. De beweging werd gedragen
door advocaten, artsen en leraren; velen van hen waren in Engeland opgeleid. Studenten in Brits-Indië
en in Engeland namen er eveneens aan deel. Ook lokale moslimse prinsen, grootgrondbezitters,
kooplieden en handelslui steunden de beweging. Zij financierden in belangrijke mate de campagnes
van de Liga.
Wie niet aan deze nationalistische beweging onder islamitisch banier deelnamen waren
vooraanstaande moslimse geestelijken. Na 1918 traden veel vooraanstaande leden van de oelama juist
toe tot de Congres-partij. Zij deden dit vooral om aan te tonen dat samenwerking met de hindoes zeer
wel mogelijk was. De verdeeldheid tussen moslims en hindoes zou naar hun mening slechts de Britse
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overheerser in de kaart spelen, waardoor de uiteindelijke Britse aftocht alleen maar kon worden
vertraagd. Een tweede argument van de oelama was, dat het lot van de vele moslims die hoe dan ook
zouden achterblijven in een door hindoes geregeerd land (in elk geval tientallen miljoenen) allerminst
benijdenswaardig zou zijn als er een onafhankelijke moslimse natie gevormd zou worden. Door de
nationalistische leiders van de Moslim Liga werden zij hierom bestempeld als 'naïef'.
Het grootste deel van de moslimbevolking van Brits-Indië bleek liever de nieuwe 'moderne' dan
de traditionele leiders te volgen, zónder daarmee evenwel de eigen religieuze tradities te verwerpen.
Het resultaat was dat de islamitische staat Pakistan zou worden gevestigd door westers geschoolde
moslims die erin slaagden de massa aan te spreken.
De grootgrondbezittende moslims in de Punjab voelden aanvankelijk evenmin veel voor de All
India Muslim League. Hier werkten hindoes en moslims het beste samen in het provinciaal bestuur; de
Congres-partij had er een meerderheid. In 1916 was men zelfs overeengekomen dat moslims en
hindoes een apart electoraat zouden vormen. In gebieden waar een van beide religieuze groeperingen
een minderheid vormde wilde men komen tot een gewogen vertegenwoordiging. Deze bijzondere
samenwerking kwam voort uit hetzelfde doel als wat ermee gediend werd; de behartiging van de
eigenbelangen van de grootgrondbezittende families. Pas aan de vooravond van de onafhankelijkheid,
op het moment dat duidelijk was dat er in elk geval een autonome staat Pakistan zou komen, sloten de
Punjabi zich aan bij de Moslim Liga. Hetzelfde ging op voor de feodale families in de provincie Sind, de
khans (stamleiders) uit de North West Frontier Province (NWFP), en de Beloetsjistaanse leiders. Tot die
tijd hadden de plaatselijke leiders duidelijk meer op met provinciale politiek dan met een
nationalistische moslimbeweging.

Pakistan-beweging

In 1930 vraagt de dichter Mohammed Iqbal (1873-1938) tijdens een bijeenkomst van de Moslim Liga
om de vorming van een eigen staat voor de moslimbevolking, in het noordwesten van India. En hoewel
op dat moment weinigen aandacht schonken aan de woorden van Iqbal, staat hij sindsdien te boek als
de geestelijke vader van Pakistan. In Londen bedacht de moslimse student Chaudhuri Rehmat Ali niet
veel later de naam 'Pakistan', die hij in het Oerdoe samenstelde uit de beginletters van alle landen van
herkomst van de bewoners van de toekomstige staat.
De dichter en filosoof Mohammed Iqbal geldt als architect van de idee Pakistan. Hij zag de
creatie van een eigen moslimse staat als een uittocht, hidjra, uit de koloniale periode naar een nieuwe
moslimse toekomst. Ook Iqbal werd, evenals Maududi, sterk door het voorbeeld van de Russische
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revolutie beïnvloed. Hij beschouwde 'Pakistan' als een oplossing voor de positie van achterlijkheid
waarin naar zijn mening de moslimse wereld op dat moment verkeerde. De te vestigen vorm van
sociaal-democratisch gezag zoals die Iqbal voor ogen stond was bovendien onverenigbaar met de
praktijk en de ideeën van het hindoesme. In 1937 riep hij Mohammed Ali Jinnah in een brief op de
leiding van de Moslim Liga op zich te nemen. Ook Jinnah was nadrukkelijk van mening dat het hoogste
staatsgezag diende te berusten bij de seculiere instellingen van die te creëren staat (burgerlijke en
militaire bestuursorganen), en derhalve niet op de eerste plaats een directe afgeleide vormde van het
gezag van Allah.
De Pakistan-beweging zoals die werd geleid door de Moslim Liga was ideologisch nauw
verwant aan de 19e eeuwse Aligarh-school van Sir Sayyed Ahmad Khan en de zijnen. Aanvankelijk
begeerden de leiders van de Moslim Liga een 'separate electorate' (eigen kieskringen) status, ofwel een
garantie dat ook moslims een aandeel kregen in het landsbestuur van een in meerderheid uit hindoes
bestaande samenleving. Deze verhoudingsgewijs milde eis werd in de loop der jaren vervolgens niet
gehonoreerd, wat ertoe leidde dat de moslimleiders in de jaren veertig tenslotte niet minder dan een
'separate homeland' wensten.
De 'twee-natie theorie' behelsde dat hindoes en moslims beiden 'naties' op zich vormden,
zodat zij op grond van westerse opvattingen ook ieder recht hadden op de fysieke uitdrukking van die
toestand, met andere woorden een eigen staat. Dat was een modern concept, wat werd onderbouwd
met behulp van de moslimse geschiedenis. Hindoes en moslims waren in deze opvatting altijd twee
verschillende stromen gebleven. Dit benadrukken van de eigen moslimse identiteit vond plaats vanuit
verwesterde groepen, die een individueel en collectief bestaan op basis van de islam voorstonden.
Daartegenover stelde Gandhi dat alle bewoners van Brits-Indië op de eerste plaats Indiërs waren,
toegerust met dezelfde Indische cultuur en achtergronden. Het streven naar een eigen thuisland door
de leiders, een verwesterde bovenlaag, van de Moslim Liga vond eerst in de jaren veertig massaal
gehoor bij het islamitische deel van de bevolking van Brits-Indië. De grootste aanhang vond de Moslim
Liga juist in die gebieden in Brits-Indië waar minderheden van moslims leefden temidden van een
hindoe-meerderheid.
Pas in maart 1940, tijdens een congres van de Moslim Liga in Lahore, werd voor de Indiase
gebieden waar moslims de meerderheid vormden een onafhankelijke status geëist. De pers in India,
tamelijk vijandig staande tegenover de afscheidingswensen van de moslimleiders, doopte deze
hoogdravend geformuleerde resolutie onmiddellijk om in de 'Pakistan' eis. Daarmee werd deze eis tot
een voor ieder en allen duidelijk herkenbare leus gemaakt. In de oorlogsjaren groeide de Moslim Liga
sterk; in april 1946 eisen alle inmiddels gekozen moslimpolitici de directe grondvesting van Pakistan.
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Punjab: de Unionistische partij

De Unionistische Partij was de eerste politieke partij van betekenis die in de Punjab in 1924 tot stand
kwam. De partij bestond grotendeels uit grootgrondbezitters, zowel hindoes, moslims als Sikhs, en
werd van 1924 tot 1936 geleid door Fazl-i-Hoessein. In 1936 verwierp Fazl-i-Hoessein een voorstel van
Jinnah om een 'All India Muslim' partij te vormen. Waar de Unionisten op de eerste plaats lokale
belangen verdedigden, en samenwerkten met het Britse gezag, impliceerde de Liga-ideologie een
keuze voor sterke islamitische verbondenheid als wapen tegen zowel de invloed van de Congres-partij
als tegen de heersende imperiale macht. Mohammed Ali Jinnah was niet lang daarvoor uit Engeland
teruggekeerd (eind 1934), en was in april 1936 begonnen met zijn ingrijpende hervorming van de
inmiddels vrij kleine, intern verdeelde Moslim Liga. Jinnah beoogde er een ware massapartij van te
maken, maar vond zijn grootste aanhang vooralsnog in gebieden waar de moslims een minderheid van
de bevolking vormden.
Dankzij hun totale controle over het land konden de landeigenaren ook de electoraten,
waarvan de meerderheid moslim was, naar hun pijpen laten dansen. De pachters waren voor materiële
steun geheel van hen afhankelijk. Deze feodaal aandoende meester-knecht relatie bestond al geruime
tijd vóór de komst van de Britten, maar werd onder en door het Britse koloniale bestuur voortgezet. In
ruil voor hun medewerking aan de uitvoering en handhaving van het Britse gezag verkregen de
grondbezitters het recht om lokale besturen te formeren die in hun behoeften voorzagen. Tevens
verschaften de Britten hen toegang tot het koloniale bestuur, en stonden beschermende wettelijke
maatregelen toe. De Unionisten behielden dan ook hun invloed ten tijde van het Britse bestuur. De
heersende grootgrondbezittende elite wist z'n invloed aanzienlijk uit te breiden.
Het dagende vertrek van de Britten bracht de positie van de grootgrondbezitters danig in
gevaar. De Moslim Liga had tot dan toe de meeste aanhang gevonden in de door de Unionisten
veronachtzaamde steden, terwijl ook steeds meer verarmde boeren zich tot de Liga wendden. De
opvolger van Fazl-i-Hoessein, Sikander Hyat Khan, werd na een klinkende overwinning van de
Unionistische partij bij de provinciale verkiezingen van 1937 de nieuwe premier van de Punjab. Hyat
Khan kwam voort uit een grootgrondbezittende familie, die in en dankzij het Britse bestuur haar fortuin
had gemaakt.
Sikander Hyat Khan sloot eind 1937 (Fazl-i-Hoessein was inmiddels overleden) uiteindelijk
alsnog een politiek pact met Jinnah, waardoor de Moslim Liga eindelijk een stevige voet aan de grond
wist te krijgen in de Punjab. Inmiddels was duidelijk dat de creatie van 'Pakistan' zonder deelname van
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de Punjab gedoemd was te mislukken. Zowel de toekenning van grotere provinciale autonomie als de
verkiezingen die naar de regel van de 'Government of India Act' van 1935 werden gehouden
betekenden een uitbreiding van het electoraat. Voor de Unionisten was de uitdaging nu ook buiten de
traditionele (agrarische) machtsgebieden aanhang te vinden.
Eerder had Mohammed Iqbal, de grote en inmiddels alom gerespecteerde voorvechter van een
onafhankelijk Pakistan, zijn volledige steun aan de nieuwe politiek van Jinnah gegeven welke beoogde
een zo groot mogelijke islamitische eenheid tegenover de groeiende invloed van de Congres-partij te
creëren. Maar tegen het besluit tot samenwerking met de Unionisten verzette hij zich hevig, beangstigd
als hij was voor een te grote invloed van de landeigenaren binnen het toekomstige landsbestuur. Zij
zouden de Liga kunnen gebruiken voor het behartigen van Unionistische belangen. Iqbal overleed in
april 1938.
Bij hernieuwde provinciale verkiezingen in 1945-46 werd de Moslim Liga de grootste partij in
de Punjab. Veel Unionisten waren inmiddels overgestapt naar de Moslim Liga, die in feite veel van de
politiek van de Unionisten had overgenomen. Inderdaad behielden de grootgrondbezittende families
zo hun invloedrijke posities, en bleken zij nationale regeringen te kunnen maken en breken.
Jinnah zou trachten vanaf de onafhankelijkheid de vergaande benvloeding van de nationale
Pakistaanse politiek door Punjabi-belangen tegen te gaan, maar zou daar niet in slagen. Kort na de
onafhankelijkheid overleed Jinnah (11 september 1948), in hetzelfde jaar waarin Gandhi werd
vermoord. Binnen enkele jaren werden bovendien de voornaamste politieke geestverwanten van
Jinnah uitgerangeerd, en wisten leden van de landbezittende families en bureaucratie hun belangen op
nationaal niveau veilig te stellen. En al spoedig, in de jaren vijftig, ontwaarden zij in de Bengaalse
bevolking van Oost-Pakistan, numeriek in de meerderheid, hun voornaamste politieke tegenstrevers.
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6. Twee nieuwe staten

Onafhankelijkheid

In 1947 bestond éénderde deel van het territorium van Brits-Indië uit 562, maximaal 584
prinsdommen, maar over het precieze aantal bestaat geen overeenstemming. Deze prinsdommen
waren bestuurlijk en naar grootte in drie categorieën onderverdeeld. 140 staten kenden vrijwel
volledige grondwettelijke en juridische autonomie. Een tweede categorie staten van ongeveer dezelfde
omvang kende een zekere mate van Britse controle op het binnenlandse bestuur. De derde categorie,
bestaande uit zo'n 300 meest kleinere staten, bestond in feite uit de grondgebieden van een aantal
grote tot zeer grote landeigenaren, die echter ten tijde van het Britse gezag zéér beperkte
bestuursmacht hadden.
Naast deze honderden staten bestond zo'n tweederde deel van het resterende grondgebied
van het Brits-Indische rijk uit elf provincies en een aantal stammengebieden. Dit gebied viel
rechtstreeks onder het bestuur van de sinds 1876 in functie geroepen onderkoningen. De
prinsdommen vielen in naam rechtstreeks onder het gezag van de Britse kroon. Als vertegenwoordiger
en plaatsvervanger van de Britse kroon trad formeel een gouverneur-generaal op. Dit was in de praktijk
dezelfde persoon als de onderkoning, die dan ook plaatsvervangend ceremonieel staatshoofd was over
het hele Brits-Indische rijk.
Na de Tweede Wereldoorlog waren de Britten vastbesloten het subcontinent te verlaten, en de
oplossing van de onderlinge problemen tussen de hindoe- en moslimgemeenschappen aan henzelf
over te laten. De Britse regering was tegen die tijd al door Jinnah en de zijnen overtuigd van het
bestaansrecht van een autonome moslimstaat.
Een laatste Britse poging, op krachtige aandrang van vooral Mahatma Gandhi, om ook na de
aftocht van het Brits-Indische bestuur de politieke en bestuurlijke eenheid van het Indiase subcontinent
te handhaven, werd ondernomen door een kabinets-missie in maart 1946. Deze missie-Cripps van drie
ministers kwam met een plan wat aanvankelijk door zowel de Liga als het Congres-partij werd
aanvaard. Toen echter de vorming van één nieuwe regering voor India mislukte riep Jinnah 16 augustus
1946 uit tot 'Direct Action' dag. Vooral in Calcutta vonden ernstige rellen tussen moslims en hindoes
plaats. Na nog enkele mislukte verzoeningspogingen tussen de leiders van beide partijen was het
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geduld van Jinnah en de zijnen op. Onderkoning Wavell werd in februari 1947 opgevolgd door
Mountbatten, die tot taak had de machtsoverdracht zo spoedig mogelijk voort te zetten, desnoods aan
een aantal autonome provinciale regeringen. Het was Sardar Patel, één van de Congresleiders, die de
top van de partij ertoe wist te bewegen 'Pakistan' te aanvaarden, liever dan het gevaar te lopen van de
"balkanisering" van India. Mountbatten kon nu bij zijn onderhandelingen rekenen op de steun van de
Congres-partij.
Aan de vooravond van de Britse aftocht werd de prinsen dringend (zo niet dwingend)
aangeraden zich bij de opvolger van het Britse gezag aan te sluiten, dat wil zeggen bij India of Pakistan.
Al vóór 15 augustus 1947 hadden vrijwel alle prinsdommen die zich binnen het beoogde gebied van de
nieuwe soevereine staat India bevonden, zich daar op uiteenlopende voorwaarden daadwerkelijk bij
aangesloten.
In West-Pakistan lagen tien grotere prinsdommen, Jammu & Kasjmir met z'n vier miljoen
inwoners buiten beschouwing gelaten, te weten: Bahawalpur, Khairput, Kalat, Las Bela, Kharan,
Makran, Dir, Swat, Amb en Chitral. Zij hadden zich op 15 augustus 1947 nog geen van allen aangesloten
bij Pakistan, wat op dat moment formeel dan ook bestond uit de voormalige Brits-Indische provincialeen stammengebieden waar de moslims een meerderheid van de bevolking vormden.
De islamitische staat Pakistan begon z'n bestaan op 15 augustus 1947. Jinnah en zijn opvolgers
werden direct met enorme problemen geconfronteerd; een in tweeën verdeeld land, met daartussenin
het vijandige India. In tegenstelling tot India zag Pakistan zich genoodzaakt een geheel nieuwe
nationale identiteit te creëren. Andere politieke partijen dan de Moslim Liga waren op nationaal niveau
nog niet voorhanden. Van een specifiek Pakistaanse identiteit, of zelfs maar de aanzet tot de
ontwikkeling daartoe, was geen sprake. Hoe onder deze omstandigheden een democratisch systeem
zou moeten functioneren was niemand geheel duidelijk. Jinnah was de eerste gouverneur-generaal en
president van Pakistan, Liaqat Ali Khan z'n premier, maar geen van beiden spraken zij ook maar één van
de talen die in de vijf nieuwe gebieden die tezamen Pakistan vormden gesproken werden (Pasjtoe,
Punjabi, Sindhi, Bengaals, Beloetsj).
Nog in augustus 1947 begon de massale uittocht uit de nu verdeelde provincie Punjab van
hindoes en Sikhs naar India, tegelijk met de intocht van moslims in West-Pakistan. Naar schatting 6 tot
10 miljoen mensen trokken naar India, terwijl West-Pakistan 8 à 10 miljoen mensen ontving. Deze
bevolkingsuitwisseling leidde herhaaldelijk tot zeer bloedige botsingen. De situatie in Oost-Pakistan was
daarmee vergeleken zeer rustig. De bevolking van Oost-Pakistan, voornamelijk bestaande uit Bengali
vormde een meerderheid met zo'n 60% van de totale Pakistaanse bevolking. Van het territorium van
de nieuwe staat daarentegen vormde West-Pakistan met 80% verreweg het grootste deel.
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Hoewel niemand een eenvoudige, soepele machtsoverdracht had voorzien, overtroffen de
uitbarstingen van geweld de meest sombere verwachtingen. De schattingen over het aantal doden
lopen uiteen van enkele honderdduizenden tot drie miljoen. Extreem-nationalistische hindoeleiders
voorspelden dreigend dat de staat Pakistan nog geen half jaar zou bestaan en dat het territorium ervan
weldra weer bij India zou worden gevoegd.
De gevolgen van de gewelddadigheden en de extreme, onverzoenlijke opstelling van een
aantal hindoe-leiders waren ingrijpend. Niet alleen was de islam blijkbaar nog altijd in gevaar, maar nu
ook nog het voortbestaan van de kersverse staat Pakistan. De grote groep van de moslimbevolking die
tot dan toe niet bijster enthousiast was geweest over een onafhankelijk moslim-thuisland schaarde zich
achter de nieuwe leiders.

Obstakels

De toeloop van miljoenen ontredderde en verarmde vluchtelingen, het grote gebrek aan ervaren
bestuurders, een lege schatkist, en nog nauwelijks ontwikkelde grondstoffenreserves plaatsten de
leiders van de nieuwe staat voor nog méér problemen. Ook communicatiesystemen en een
economische infrastructuur van betekenis ontbraken in het grootste deel van de nieuwe staat. Het
economisch leven in Pakistan bestond voornamelijk uit agrarische activiteiten. Kort na de
onafhankelijkheid werkte 70% van de bevolking in de agrarische sector en bracht 60% van het Bruto
Nationaal Produkt voort. Slechts 10% van de Pakistaanse bevolking werkte in de industrie, 20% vond
werk in de dienstensector.
De toestand verergerde nog door het vroegtijdig overlijden van de Quaid-i-Azam, de vader des
vaderlands Jinnah, nauwelijks een jaar na de onafhankelijkheid. Na de dood van Jinnah in september
1948 en de moord op Liaqat Ali Khan in 1951 lag de bestuurlijke macht van Pakistan in handen van de
leden van de nationale bureaucratie. De hoofdstad (tot 1958 Karachi, daarna Rawalpindi/Islamabad) lag
in West-Pakistan, waardoor West-Pakistaanse leiders tevens de meeste macht en invloed konden
uitoefenen binnen het landsbestuur. De grootgrondbezitters vormden de grootste groepering in de
Nationale Raad van de Moslim Liga, de hoogste instantie van de partij. Na de dood van Jinnah hielden
zij elke poging tot sociale verandering tegen. Voorstellen daartoe werden steevast gebrandmerkt als
'on-islamitisch'. De grootgrondbezittende Punjabi's stonden onveranderlijk vijandig tegenover de
hogere doelstellingen van de Moslim Liga, het tot stand brengen van een waarlijk nationale staat.
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Daar er nauwelijks nog sprake was van een hechte Pakistaanse samenleving, lagen bestuur en
initiatieven goeddeels bij de staatsinstellingen. De belangrijkste instellingen waren de strijdkrachten en
het nationale civiele bestuur. Hun voornaamste bases hadden zij in West-Pakistan. Etnische samenhang
en politieke eenheid ontbraken in de nieuwe staat ten enen male.

Eenheid en verdeeldheid: voor en na 1947

Vóór de daadwerkelijke onafhankelijkheid van India en Pakistan in augustus 1947 tot stand kwam,
vielen de uiteenlopende concepten van de islam nog vrij eenvoudig onder één overkoepelend idee
samen te brengen; een moslimse identiteit in een eigen natie. Na 1947 echter werkten de zeer
verschillende opvattingen aangaande de rol, het aandeel en de betekenis van de islam in de nieuwe
staat zeer verdelend. De islamitische inspiratiebron en de fundamenten werden gevormd door het
voorbeeld van de Medina-periode; het idee van een eigen natie (Jinnah: Pakistani èn moslims) was een
modern westers concept. Het streven naar herstel van de moslimse glorie tenslotte was afkomstig uit
de specifieke geschiedenis van de Indiase islam.
De totstandkoming van de islamitische staat Pakistan alleen, als toevluchtsoord voor de
moslim-bevolking van Zuid-Azië, betekende uiteraard niet dat de organisatie en leiding ervan
automatisch gegeven waren. Wat voor islamitische staat hadden de leiders van de Moslim Liga eigenlijk
in gedachten? Het definiëren van een geheel nieuwe nationale identiteit leverde direct een
constitutioneel dilemma op. Een seculiere democratie was de erfenis van de Britse heerschappij, maar
liet zich moeilijk verenigen met de islamitische realiteit.
Een constitutionele staatsvorm kwam voort uit de Europese politieke ontwikkelingen van
eeuwen. Hoe kon een islamitische staat zich tot deze aan Pakistan overgeleverde regeringsvorm
verhouden? Jinnah en zijn medewerkers wensten van Pakistan een constitutionele democratie te
maken. In zijn eerste toespraak tot de Constitutionele Vergadering van Pakistan in Karachi op 11
augustus 1947 distantieerde Jinnah zich nadrukkelijk van hen die Pakistan eerst en vooral
beschouwden als een religieuze staat.
Op zijn toespraak volgde veel kritiek, zowel van religieuze leiders en sekten als van (meest)
rechtse politici. Zij wezen er met recht en reden op dat de staat Pakistan het uiteindelijke resultaat
vormde van de strijd om een eigen 'moslimse' staat. Vanwaar dan deze bekering van de leider tot het
seculiere staatsmodel? Jinnah was gepokt en gemazeld in de Britse juridische en politieke traditie en dit
vormde ongetwijfeld één belangrijke reden in zijn keuze voor een sociaal-democratische
samenlevingsvorm. Zijn leiderschap betekende voor Pakistan een impliciete keuze voor de aanpassing
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en inpassing van de islam in een van origine Europees bestuurssysteem. Eén redenering van de
voorstanders luidde aldus: juist omdàt gerechtigheid, mededogen en oprechtheid ten opzichte van
ieder essentiële kenmerken van de islam zijn, is het wenselijk een democratisch bestuurssysteem voor
allen in te voeren.
Hoe verdeeld de politieke en religieuze leiders in Pakistan onderling waren bleek mede uit de
lange tijd die zij nodig hadden om een grondwet te produceren: maar liefst negen jaar (1956).
Uiteindelijk vormt de koran voor de moslims de ultieme grondwet, maar de interpretatiemogelijkheden
van de teksten bleken, en blijken nog altijd, buitengewoon talrijk. Nog geen twee jaar later, in 1958,
stelde de militair Ayub Khan direct na zijn staatsgreep bovendien de eerste grondwet alweer buiten
werking. Hij verving deze door de wetten van de noodtoestand. De nieuwe grondwet die de militaire
leiders vervolgens in 1962 invoerden heette meer 'in de geest van het Pakistaanse volk' te zijn. De
dwingende hand van de militaire leiding sprak echter duidelijk uit het sterk centralistische,
bureaucratische karakter ervan.
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7. Internationale betrekkingen

Een nieuw land betekende nieuwe grenzen. De Pakistaanse betrekkingen met het sji'ietische Iran, sinds
1947 opnieuw geleid door de Pahlavi-dynastie, waren van meet af aan hartelijk. Begin 1958 zouden
beide landen zelfs overwegen een federatieve eenheid te vormen. De relatie met het soennietische
Afghanistan daarentegen, binnen de islamitische geloofsopvattingen toch veel dichter bij de Pakistani
staand dan Iran, was vanaf het begin uitgesproken vijandig. Sinds Pakistan z'n bestaan begon waren er
spanningen met de Afghanen om de kwestie Pasjtoenistan, de geldigheid van de Durandlinie als
internationale grens en een Groot-Afghanistan, en doorgangsroutes. De in 1893 door de Britse
onderhandelaar Durand en de Afghaanse emir Abdoer Rahman Khan overeengekomen grenslinie
tussen het toenmalige Brits-Indië en Afghanistan is door de Afghaanse heersers en regeringsleiders
nadien nooit als officiële internationale grens erkend.
Alleen met erfvijand India werden de betrekkingen spoedig nog slechter, vooral vanwege het
gewapende conflict tussen beide landen om het bezit van het prinsdom Jammu & Kasjmir. Saillant
detail is dat de legers van India en Pakistan in die tijd nog werden geleid door Britse generaals, één van
de redenen waarom er in 1947 geen grootschalig militair conflict ontstond.
De beide delen van de staat Pakistan lagen in de periferie van het voormalige Brits-Indische rijk.
Daarmee werd het land opgezadeld met de defensie-problemen die eerder de Britse bestuurders
hadden gekend. In het bijzonder in de North West Frontier Province in het westelijke deel, waar tal van
Pasjtoense stammen in semi-autonome omstandigheden leefden, waren voortdurend bloedige
conflicten met het Britse gezag geweest. Het Afghaanse koninkrijk en Brits-Indië werden sinds 1893
gescheiden door de Durandlinie.
Het vertrek van de Britten betekende tevens het einde van de aanwezigheid van christelijke
officieren, hindoe- en Sikh-eenheden in de NWFP. Hun plaatsen werden ingenomen door Pakistaanse
geloofsgenoten, wat leidde tot de acceptatie van nauwere banden met het nieuwe, islamitische,
centrale gezag waaronder de NWFP nu viel. De numeriek ongeveer even talrijke Pasjtoenen echter die
aan de andere zijde van de nieuwe grenzen in buurland Afghanistan al eeuwen de dienst uitmaakten,
waren absoluut niet gecharmeerd van de nieuwe buurstaat Pakistan.

36 www.immigvanheugten.nl

Kasjmir

Het prinsdom Kasjmir werd tot oktober 1947 bestuurd door de hindoestaanse heerser Maharadja Sir
Hari Singh. De bevolking van de prinselijke staat bestond evenwel voor 80% uit moslims. Een
meerderheid van hen steunde de brede nationalistische politiek van Sjeik Abdoellah, de voornaamste
politieke opponent van de Maharadja en diens regering. Een minderheid van de naar schatting drie
miljoen Kasjmiris stond achter de Moslim Liga. De populariteit van de Maharadja was bijzonder gering.
Direct na de formele ondertekening van de aansluiting van zijn land bij de Indiase unie trokken op 27
oktober Indiase troepen het land binnen. Na herhaalde bemiddelingspogingen werd onder auspiciën
van de Verenigde Naties een staakt-het-vuren linie ingesteld.
In 1957 zou de Kasjmirkwestie door Pakistan, na vijf jaar, opnieuw voor de Veiligheidsraad
worden gebracht. De Pakistaanse klacht luidde dat India van plan was Kasjmir met behulp van
manipulatie via de grondwetgevende vergadering van Kasjmir te annexeren. De Veiligheidsraad nam
daarop een resolutie aan die een eerdere resolutie waarin een volksstemming werd aangekondigd,
bekrachtigde.
Voorts stelde een aantal leden van de Veiligheidsraad (onder hen de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië) voor, een tijdelijke VN-troepenmacht in Kasjmir te installeren. Deze moest de
demilitarisatie en de uitvoering van een plebisciet ondersteunen. De Sovjetunie diende, als bondgenoot
van India, enkele amendementen op het circulerende voorstel in, maar deze werden verworpen.
Daarop trof een Sovjetveto deze VN-motie, waarmee een vreedzame oplossing van de Kasjmirkwestie
weer een stuk moeilijker werd. In 1965 vormde Kasjmir opnieuw het middelpunt van een gewapend
treffen tussen Pakistan en India.

Verenigde Staten

Jinnah had meer dan eens aangegeven dat Pakistan een niet-gebonden buitenlands-politieke koers zou
gaan volgen. Jinnah sprak in een tijd dat de Koude Oorlog op gang kwam. Een sterk gepolariseerde
wereld, verdeeld in twee kampen, was in wording. Uitlatingen als van Jinnah werden ook van Nehru en
de Afghaanse koning gehoord - en verontrustten de Amerikaanse regering. De Chinese revolutie was in
1947-48 nog in volle gang, maar vanaf eind 1947, na het verzwakken van het enorme offensief van
nationalistische regeringseenheden tegen de communistische troepen, werd het Washington duidelijk
dat ook China een communistisch bewind zou krijgen. Mede daarom stelden de Verenigde Staten zich
zeer welwillend op jegens zowel Pakistan als India.
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De moeizame afwijzing door premier Liaquat Ali Khan van een uitnodiging in juni 1949 van de
Sovjetregering om Moskou te bezoeken, en het kort daarop wèl aan Washington gebrachte bezoek,
zette de toon voor de buitenlands politieke koers van Pakistan in de jaren vijftig. Zeker na de dood van
Jinnah voerde Pakistan een sterk pro-westerse politiek. Liaquat Ali Khan, Ghulam Mohammed en
Iskander Mirza onderhielden sindsdien nauwe betrekkingen met de Verenigde Staten. De Amerikaanse
steun aan Pakistan begon in 1951. Geheel in de geest van de terminologie van het tijdsgewricht
betitelde John Foster Dulles (minister van Buitenlandse Zaken, 1953-1959) Pakistan als 'a bulwark of
freedom in Asia'.

Sovjetunie

Aanvankelijk hadden Stalin en de zijnen weinig oog voor de regio Zuid-Azië, en de beide nieuwe staten.
Oost-Europa, inclusief Tito's Joegoslavië dat aan de greep van Stalin trachtte te ontkomen, en de
ontwikkelingen in het Verre Oosten (de Chinese revolutie) eisten alle aandacht van de Sovjetleiders op.
Bovendien strookte het krachtige nationalisme op het subcontinent, of dat nu van hindoestaanse of
moslimse snit was, allerminst met de marxistische, leninistische en stalinistische orthodoxie. De
politieke omwenteling in Brits-Indië was tenslotte niet voortgekomen uit een gewapende proletarische
opstand.
Leiders als Nehru, Mahatma Gandhi en Jinnah werden in Moskou gezien als 'pseudodemocraten', leden van de nationale bourgeoisie die reactionaire krachten vertegenwoordigden. De
Sovjetopstelling jegens de regeringen van India en Pakistan schommelde aanvankelijk tussen volmaakte
onverschilligheid en vijandigheid. De Pakistaanse regering moest het daarbij nog zwaarder dan de
Indiase ontgelden; in de ogen van Moskou werkte de Moslim Liga samen met het Britse bestuur om de
bevrijdingsstrijd van de bevolking van het subcontinent in te dammen.
De regeringen van beide nieuwe staten reageerden in de periode 1947-1953 zeer
terughoudend op de antipathieke houding van de Sovjetleiders. Zij wilden Stalin c.s. niet al te zeer
tegen zich innemen. Bovendien had de Russische Oktoberrevolutie bij velen, vooral in India, grote
bewondering en verwachtingen gewekt. Premier Nehru stond nog altijd wat sympathieker tegenover
de socialistische landen dan tegenover de westerse mogendheden.
In Pakistan echter liepen de leiding en de bevolking makkelijker warm voor allerlei vormen van
nationalistisch-islamitische opvattingen dan voor het socialisme à la Moskou. In Karachi werd de
buitenlands-politieke koers van het land bepaald door een kleine groep politici. Onder hen minister van
Buitenlandse Zaken Sir Mohammed Zafroellah Khan, Sir Mohammed Ikramoellah, en secretaris-
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generaal van Defensie generaal Iskander Mirza. Sterk beïnvloed door en georiënteerd op het westen als
zij waren, beschouwden ze nauwere banden met de communistische Sovjetunie onder Stalin uit den
boze. De Pakistaanse buitenlandse politiek kon worden gekenschetst als 'Realpolitik', dit in
tegenstelling tot de idealistischer Indiase politiek van blokvrijheid (ongebondenheid).

Het bezoek dat niet doorging

Nehru aanvaardde in 1949 een uitnodiging van Truman om een bezoek aan de Verenigde Staten te
brengen. Dit lokte aan Pakistaanse zijde afkeurende reacties uit - wat door de Sovjetleiding uiteraard
werd opgemerkt. Sindsdien ontstond er een merkwaardige vorm van diplomatieke rivaliteit; als
Pakistan teveel gunsten verwierf van een grootmacht, gaf de Indiase regering positieve signalen af aan
de andere grootmacht, en vice-versa. Moskou nodigde in juni 1949 premier Liaquat Ali Khan uit voor
een bezoek, wat aanvankelijk door de premier werd geaccepteerd.
Een aantal regeringsleden, Zafroellah Khan, Ikramoellah, en de machtige minister van financiën
Ghulam Mohammed (later gouverneur-generaal van Pakistan) en leden van de ambtenarij waren sterk
gekant tegen het voorgenomen bezoek van Liaquat Ali Khan. Deze machtige groep vertrouwde de
bedoelingen van de leiders in het Kremlin allerminst. In het bijzonder de aloude Russische interesse
voor warmwaterhavens aan de Perzische Golf baarde hen zorgen. Voorts waren zij van mening dat de
door Pakistan zo dringend gewenste economische en militaire steun niet in Moskou te verkrijgen viel.
Zij trachtten het bezoek van de premier tegen te houden, en zochten daartoe ondermeer steun bij de
Britse regering. Op dat tijdstip vertegenwoordigde de Britse ambassadeur nog de Pakistaanse belangen
in Moskou. De Britten gaven enkele discrete signalen die aanduidden dat zij een toenadering tot
Moskou beschouwden als een aantasting van de Brits-Pakistaanse betrekkingen.
De datum van het bezoek werd op voorstel van Moskou verschoven van 20 augustus naar 7
november 1949. Hoewel de eerste Pakistaanse ambassadeur in november in Moskou werd aangesteld,
werd het bezoek opnieuw verdaagd. Vervolgens werd door Truman en Liaquat Ali Khan een afspraak
voor een bezoek van de premier aan de Verenigde Staten gemaakt. In april 1950 werd het bezoek aan
de Sovjetunie voor onbepaalde tijd afgezegd. Het was voor Moskou duidelijk dat een machtige groep in
Pakistan geen interesse had voor het ontwikkelen van verdere banden met de Sovjetunie. Overigens
stemde ook de Sovjetunie in 1950 in met de toelating van Pakistan tot de Verenigde Naties; alleen
Afghanistan stemde tegen.
Een goede gelegenheid om de betrekkingen tussen Pakistan en de Sovjetunie te verbeteren
was verloren gegaan. De toetreding van Pakistan in 1953-1955 tot verschillende westerse
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bondgenootschappen in de regio (SEATO, september 1954, en het Baghdad Pact, september 1955 later het CENTO-pact) maakte de verhouding tussen Moskou en Karachi er niet bepaald beter op. De
Pakistaanse regering stelde zelfs een hoge diplomaat aan die zich enkele jaren lang met niets anders
bezighield dan het in ontvangst nemen van Sovjetprotestnota's en het beleefd afwijzend
beantwoorden daarvan. Pas halverwege de jaren zestig zou een Pakistaans staatshoofd, Ayub Khan,
voor het eerst de Sovjetunie bezoeken.

Het bezoek dat wèl doorging

Na de dood van Stalin werden ook de buitenlandse betrekkingen van de Sovjetunie door de nieuwe
Sovjetleiders gereorganiseerd. Op het fameuze twintigste partijcongres in 1956 heette het, in
tegenstelling tot de praktijk onder Stalin, dat 'ondanks de overheersende positie van het buitenlandse
kapitaal in Aziatische en Afrikaanse landen, het imperialisme (de oude koloniale mogendheden) het
nationale politieke leven niet domineerde'.
De Sovjetleiders bezagen met bezorgdheid de Amerikaanse toenaderingspogingen tot de
nieuwe onafhankelijke staten. Ook de Indiase politiek van ongebondenheid had succes. De
veranderende politieke realiteit dwong Chroestsjov c.s. tot een nieuwe koers; halverwege de jaren
vijftig had Moskou inmiddels concrete economische en militaire steun te bieden. De slag tussen beide
blokken om de Derde Wereld was begonnen.
Toen Pakistan zich in de jaren vijftig bij allerlei westerse militaire bondgenootschappen
aansloot, zocht Moskou direct toenadering tot Delhi. Nehru, inmiddels uitgegroeid tot één van de
belangrijkste Aziatische leiders, had bij verschillende gelegenheden de westerse militaire
bondgenootschappen in de Derde Wereld veroordeeld. In juni 1955 bracht Nehru zijn eerste officiële
bezoek aan de Sovjetunie - waar hem een ongekend welkom werd bereid.
Bij hun snelle tegenbezoek aan India in november en december 1955 gaven Chroestsjov en
Bulganin hun volledige steun aan India inzake Kasjmir, wat door hen werd betiteld als een integraal
onderdeel van India. Zelfs de creatie van de staat Pakistan op islamitisch-nationalistische gronden werd
dubieus geacht. En hoewel Nehru zich allerminst bond aan de Sovjetunie, verwijderde de Indiase
leiding zich duidelijk van de eerdere oriëntatie op de westerse landen. Wat voor Delhi overigens geen
beletsel vormde om jarenlang zowel Amerikaanse als Sovjetrussische economische- en militaire hulp te
accepteren.
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8. Spanningen tussen West- en Oost-Pakistan

Jinnah en de leden van de Nationale Raad van de Moslim Liga besloten dat voortaan Oerdoe de
nationale taal van Pakistan moest zijn. Onmiddellijk weerklonken er protesten vanuit de OostPakistaanse gemeenschap. Bengaals moest volgens hen daarnaast tenminste de tweede nationale taal
vormen, aangezien meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking deze taal sprak. Punjabi werd
gesproken door 37 % van de bevolking. De rest sprak Pasjtoe, Sindhi, Beloetsj en... Oerdoe.
Jinnah en de zijnen werden tijdens zijn eerste en enige bezoek aan Oost-Pakistan begin 1948,
hardhandig geconfronteerd met de gevolgen van de volharding in de keuze van het Oerdoe. Zijn
toespraak aan de universiteit van Dacca (in 't Engels, wat Jinnah beter beheerste dan het Oerdoe) kon
hij in de tumultueuze zaal niet afmaken. De eerste confrontatie tussen de leiders uit het westen en de
bevolking van het oosten was een feit. De volgende botsing liet niet lang op zich wachten.

De eerste scheuren

Eind jaren veertig richtten de politieke leiders H.S. Suhrawardy uit West-Bengalen en Maulana Bhashani
de Awami Liga op. Zij bundelden daarmee het verzet van de Bengaalse bevolking tegen het taalbesluit.
Zij streefden voorts naar provinciale verkiezingen in Oost-Pakistan op basis van algemeen vrij kiesrecht
voor volwassenen. Gezien de alom bekende getalsmatige verdeling van de Pakistaanse bevolking over
beide delen van het land betekende dit een verkapte motie van wantrouwen aan het adres van de op
dat moment dominerende Moslim Liga. Suhrawardy had zich altijd tegen de deling van 1947 gekant. Hij
stond een (opnieuw) verenigd Oost- en West-Bengalen voor, als onderdeel van een ruimere Indiase
federatie. De centrale regering in Karachi antwoordde met de arrestatie van vele opponenten en met
de beperking van de grondwettelijke vrijheden.
Britse commerciële belangen beheersten aanvankelijk nog veel van de Bengaalse handel en
kredieten. Door de Britten werd Pakistan op de eerste plaats beschouwd als producent van
grondstoffen. De jute-exporten vanuit Oost-Pakistan vormden in die eerste jaren van de
onafhankelijkheid van Pakistan de belangrijkste bron van inkomsten aan buitenlandse valuta voor het
land. Maar tussen 1948 en 1951 ging slechts zo'n 22% van al die opbrengsten ook daadwerkelijk naar
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projecten in en voor Oost-Pakistan. Al vrij snel voelden de Oost-Pakistani zich door de WestPakistaanse machthebbers benadeeld; niet zelden vergeleken zij de situatie na 1947 met hun
ervaringen onder het Britse koloniale bestuur.
De provinciale verkiezingen die de Awami Liga in Oost-Pakistan wilde, werden na lang uitstel
toch in maart 1954 gehouden. De uitslag toonde ondubbelzinnig aan hoe minimaal de aanhang van de
Moslim Liga in Oost-Pakistan was. Van de 309 beschikbare zetels in het provinciale parlement won de
tot dan toe heersende partij er slechts tien. Het Verenigd Front van oppositiepartijen was de grote
overwinnaar. Hun belangrijkste eisen luidden: gelijkwaardigheid voor alle Pakistaanse provincies op
federaal niveau en provinciale autonomie voor Oost-Bengalen. Ook de taalkwestie had in de
verkiezingsstrijd een belangrijke rol gespeeld.
Deze zware verkiezingsnederlaag bracht de centrale regering in Karachi al na twee maanden
tot het besluit de gekozen provinciale vergadering van Oost-Pakistan te ontbinden en onder direct
bestuur van een gouverneur te plaatsen, de voormalige majoor-generaal Iskander Mirza. Duizenden
leden en leiders van het Verenigd Front werden vervolgens gearresteerd. Pas na een jaar intensief
onderhandelen werd de provinciale vergadering weer in functie hersteld en werd het gouvernementele
bestuur weer opgeheven.
Inmiddels leed de Moslim Liga begin jaren '50 ook in West-Pakistan politieke nederlagen in tal
van districtsverkiezingen. Het schrikbeeld van een grote nederlaag bij eventuele toekomstige algemene
verkiezingen doemde op voor de voornamelijk uit de Punjab afkomstige machthebbers van dat
moment. Zij zagen een toekomstige nationale vergadering voor zich waarin niet-Punjabi groeperingen,
dat wil zeggen de overige bevolkingsgroepen van Pakistan, een meerderheid zouden vormen.
Hun antwoord was de 'One Unit' wet. De vier provincies in West-Pakistan werden daarmee tot
één bestuurlijke eenheid samengesmolten, opdat alle grootgrondbezittende groepen van WestPakistan de krachten konden bundelen. De gouverneur-generaal op dat moment was Ghulam
Mohammed. Samen met premier Mohammed Ali Bogra en generaal Ayub Khan, de opperbevelhebber
van de Pakistaanse strijdkrachten, besloot hij de grote weerstanden tegen de 'One Unit' wet de kop in
te drukken. Ook parlementariërs van de Moslim Liga zélf hadden tegen het wetsvoorstel gestemd. De
noodtoestand werd uitgeroepen en de Constitutionele Vergadering op non-actief gesteld. De 'One Unit'
wet werd vervolgens onder dwang aan de vier provinciale vergaderingen in West-Pakistan voorgelegd;
de meeste leden stemden er nu vóór.
Daarop kozen de geïntimideerde leden van de provinciale vergaderingen een nieuwe
Constitutionele Vergadering die vervolgens de 'One Unit' wet aannam. In oktober 1955 kwam derhalve
de provincie West-Pakistan tot stand. Inmiddels was gouverneur-generaal Ghulam Mohammed in
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augustus van dat jaar opgevolgd door Iskander Mirza. Deze werd, mèt de officiële uitroeping van
Pakistan tot een islamitische republiek, in maart 1956 de nieuwe president.

De strijdkrachten

Van begin af aan kregen de militairen in Pakistan een naar verhouding groot deel van de nationale
inkomsten toebedeeld. Geen wonder ook dat militaire leiders zich herhaaldelijk mengden in nietmilitaire zaken van 'nationaal belang'. Het garanderen van het voortbestaan van de nieuwe staat werd
eerst en vooral door de strijdkrachten verdedigd.
De hoogste officieren (generaals, kolonels, brigadiers) werden zorgvuldig geselecteerd. Hun
sociale achtergronden en politieke opvattingen moesten onberispelijk zijn. Zij kwamen uit de
landbezittende families van de Punjab en de NWFP. Na de onafhankelijkheid vormden de zonen van
welgestelde moslim-immigranten uit Uttar Pradesh en Hyderabad een welkome nieuwe bron voor de
opleiding tot officier. Hun militaire opleiding kregen zij aan academies waaraan voornamelijk Britse
officieren verbonden waren. De Pakistaanse strijdkrachten konden van meet af aan vrij snel worden
georganiseerd. De Britten hadden zorgvuldig hun Indiase eenheden ingedeeld in moslimse en Hindoeeenheden, wat de scheiding van de legereenheden bij de onafhankelijkheid relatief eenvoudig maakte.
De soldaten, het voetvolk, werden gerecruteerd uit de armere boerenbevolking van de Punjab.
Ook de militair kundige Pasjtoenen, afkomstig uit de North West Frontier Province, werden in het
nationale leger opgenomen. Naar verhouding brachten velen van hen het tot officier. Bengali werden
daarentegen buiten de deuren van de militaire academies en het staatsbestuur gehouden. Zij werden
in militaire en bestuurlijke kringen beschouwd als een ras dat, in de woorden van generaal Ayub Khan,
'alle kenmerken van onderworpen rassen vertoont, waardoor zij psychologisch nog niet in staat zijn
gebleken zich aan hun nieuwe vrijheid aan te passen'. Deze racistische opvatting ten aanzien van de
Bengali leefde in brede lagen van de West-Pakistaanse bevolking. Daarmee onderscheidde hij zich
nauwelijks van de voormalige Britse heersers.
De grondwet die door de Constitutionele Vergadering werd aangenomen in maart 1956
maakte van Pakistan een islamitische republiek. Mirza, de oud-generaal, verkreeg als president
vergaande bevoegdheden. Van enige provinciale autonomie was voortaan in de praktijk geen sprake
meer. Mirza was onaangenaam verrast door de houding van de leden van de Moslim Liga in het
parlement inzake de 'One Unit' wet. Hij richtte dan ook een eigen rivaliserende partij op, de
Republikeinse partij. Dat betekende een splitsing van de Moslim Liga.
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Sinds september 1956 was de Awami-Liga leider Suhrawardy premier. Eerst na lange aarzeling
had hij de post alsnog aanvaard. Hij wist zijn nationale regering gesteund door een op papier brede
coalitie van drie partijen: de Awami Liga, de Moslim Liga, en de Republikeinse Partij. Een jaar later was
Suhrawardy alweer van het politieke toneel verdwenen. Tijdens, maar ook na zijn bewind nam het
'kopen' van afgevaardigden grote proporties aan, wat leidde tot een nationaal schandaal. Nog geen
twee jaar later, in oktober 1958, stelde de militair Ayub Khan direct na zijn staatsgreep bovendien de
eerste grondwet weer buiten werking. Hij verving deze door de noodtoestand uit roepen.

Ayub Khan: militaire dictatuur

Sinds augustus 1947 waren de nieuwe leiders van Pakistan er niet in geslaagd een levensvatbaar
politiek systeem tot ontwikkeling te brengen. De Moslim Liga was ineengestort en de Awami Liga bood
geen werkelijk nationaal alternatief. De ontwikkeling van een 'eigen' Pakistaanse nationaliteit was al
evenmin ver gevorderd. Het feit dat de meerderheid van de bevolking uit moslims bestond bleek
allerminst een garantie voor de groei van staat naar een ware natie-staat. In oktober 1958 namen de
militairen de macht over in Pakistan. President Mirza nodigde daartoe de opperbevelhebber, generaal
Ayub Khan, formeel uit, en vertrok vervolgens zélf naar het buitenland. Liever dan algemene
verkiezingen te houden, besloten de burgerlijke en militaire leiders tot een staatsgreep. Wie zich op dat
moment de woorden van Jinnah herinnerde, uitgesproken op 11 augustus 1947 "I am sure future
history will give its verdict in favour of it" [the division of India and the partition of the Punjab and
Bengal] zag de toekomst ongetwijfeld somber tegemoet. De coup toonde overduidelijk de smalle basis
aan waarop de staat Pakistan was gegrondvest. Van het beoogde 'democratische' model viel tot dan
toe in de praktijk maar weinig te ontwaren.
De nieuwe machthebbers verdedigden hun optreden met een verwijzing naar de op dat
moment inderdaad al jaren voortdurende politieke instabiliteit van het land. De staatsgreep was naar
hun zeggen bedoeld om Pakistan 'te redden uit handen van de politici'. Daar viel, en valt, nogal wat
tegenin te brengen. Zo behielden mèt het ingrijpen van de strijdkrachten in het landsbestuur vele
bestuurders in het regeringsapparaat wel degelijk hun functies, hoewel juist zij niet in staat waren
gebleken de nieuwe parlementaire democratie tot wasdom te brengen. Algemene verkiezingen,
alhoewel gebruikelijk in een parlementair democratisch stelsel waar een politieke crisis bestaat werden
niet gehouden. Die hadden ongetwijfeld de in de staat Pakistan ingebakken zwakheden aan het licht
gebracht. Waarschijnlijk zou dan gebleken zijn dat een moslim-staat op het Indiase subcontinent in
deze (letterlijk) gespleten vorm niet levensvatbaar was, met alle ingrijpende gevolgen vandien.

44 www.immigvanheugten.nl

Direct na de staatsgreep werd begonnen met een 'grote schoonmaak' operatie. Politieke
partijen, vakbonden en agrarische organisaties werden verboden. Studenten werden gewaarschuwd
zich van politieke activiteiten te onthouden. Kranten, in het bijzonder de kritische en linkse bladen,
werden door de staat geconfisceerd.
Anderzijds ondernamen de militairen wel degelijk pogingen de modernisering van het land op
gang te krijgen. Tal van commissies produceerden vele rapporten met aanbevelingen, maar de
praktische resultaten van al deze inspanningen waren uiteindelijk gering. Alleen de 'Family Laws'
verordening werd ingevoerd, en betekende een werkelijke hervorming. Deze wetten stelden
beperkingen aan het polygame huwelijk, en gaf aan vrouwen toestemming via de rechtbank op
bepaalde voorwaarden echtscheiding af te dwingen. De door het regime voorgestelde
landhervormingen werden door veel van de Pakistaanse grootgrondbezitters met enthousiasme
verwelkomd. De bestaande scheidingen tussen eigenaars en landarbeiders bleven dan ook
onveranderd. De door het nieuwe regime beschikbaar gestelde agrarische kredieten, bedoeld om de
algehele oogstopbrengsten te verhogen, verdwenen goeddeels in de zakken van de grootgrondbezittende families. Bovendien behoefden zij geen inkomstenbelasting te betalen. Aan de bouw van scholen
en ziekenhuizen en de aanleg van dringend noodzakelijke sanitaire voorzieningen werd nauwelijks een
roepie gespendeerd. De arme delen van de bevolking, dat wil zeggen de overgrote meerderheid der
Pakistani, had bitter weinig baat bij de groeiende oogsten en winsten van de 'groene revolutie'.
In 1947 bestond er in Pakistan nog geen duidelijke sociale klasse van zakenlieden en
ondernemers. Ook daaraan werd nu iets gedaan. Machines, grondstoffen en leningen voor
investeerders werden door de regering gesubsidieerd. De massale ontduiking van de belastingen werd
daarentegen genegeerd. En terwijl de winsten gestaag toenamen daalden de lonen en koopkracht van
de snel groeiende arbeidersklasse in de stedelijke centra. Karachi, Lahore en Rawalpindi waren hiervan
de belangrijkste.
De in gang gezette industriële ontwikkeling van Pakistan, door meer dan een auteur
bestempeld als een 'succes' voor het regime van Ayub Khan, had ingrijpende nationale gevolgen. De
vele al bestaande economische- en maatschappelijke verschillen tussen Oost- en West-Pakistan
werden er bijzonder door versterkt. Werden de Bengali eerst vooral politiek gediscrimineerd, nu werd
ook hun economische achterstelling steeds groter. Oost-Pakistan vormde voor West-Pakistaanse
ondernemers een goedkope grondstoffenleverancier; voor exporteurs van eindprodukten werd OostPakistan een steeds lucratievere afzetmarkt. Het Britse aandeel in de Oost-Pakistaanse economie liep
terug. Mèt de machtsovername door de militairen nam de corruptie toe. Ook tegen de vergiftigende
werking hiervan had Jinnah al in 1947 krachtig gewaarschuwd. Voor de eventuele consequenties op
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langere termijn wilden de West-Pakistaanse leiders de ogen evenwel zo lang mogelijk stevig gesloten
houden.

Verkiezingen en oorlog met India

Demonstraties en stakingsacties in zowel de steden als op het platteland werden door het regime de
kop ingedrukt. Onder het bewind van Ayub waren alle vakbondsactiviteiten verboden - uitgezonderd
de vorming van zogenoemde door de regering gecontroleerde 'bedrijfsbonden'. Het grote leger van
werkelozen maakte voor de werknemers bovendien het lidmaatschap van een onafhankelijke, dus
illegale, vakbond extra onaantrekkelijk. Wie zich wel bij een dergelijke bond aansloot stelde een
duidelijke politieke daad.
Om z'n leidende positie zowel veilig te stellen als te legitimeren en om de groeiende
binnenlandse onrust tegen te gaan, werd in 1962 door Ayub de noodtoestand beëindigd. Voorts zag
een nieuwe grondwet het levenslicht die meer 'in de geest van het Pakistaanse volk' geschreven heette
te zijn. De dwingende hand van de militaire leiding sprak echter duidelijk uit het sterk centralistische,
bureaucratische karakter ervan. Bovendien richtte Ayub zijn eigen politieke partij op, de 'Convention
Muslim League', teneinde bij de door hem aangekondigde algemene verkiezingen een kans te maken.
De oppositiepartijen verenigden zich in de 'Combined Opposition Parties' (COP). Hun kandidaat was de
zuster van Jinnah, de inmiddels aardig op leeftijd geraakte Fatimah Jinnah. Haar kandidatuur wist alle
anti-dictatoriale krachten te verenigen.
Bij de verkiezingen van 1965, ook wel bekend geworden als de 'General's election', moest zij
het echter afleggen tegen Ayub Khan. Allerlei maatregelen, van repressie en omkoping tot fraude,
garandeerden zijn overwinning. De hoog oplopende publieke frustraties en woede vanwege de
verbijsterende verkiezingsuitslag resulteerden in een nog groter politiek isolement van het regime dan
voorheen. De leiding van het land (volgens sommigen op de eerste plaats minister Zulfikar Ali Bhoetto)
kwam in deze penibele omstandigheden op het lumineuze idee het nog altijd voor tweederde deel
door Indiase troepen bezette Kasjmir definitief gewapenderhand te bevrijden en onder Pakistaans
bestuur te brengen. De omstandigheden leken er gunstig voor.
Eerder, in 1962, was India in de grensoorlog met de Volksrepubliek China gevoelig op z'n
nummer gezet. Sinds dat jaar waren bovendien China en Pakistan bondgenoten. In 1964 was de Indiase
leider Jawaharlal Nehru overleden en de nieuwe leider Shastri moest zich nog zien te bewijzen. Tevens
speelde het aloude moslimse superioriteitsgevoel weer eens op. Van het hindoestaanse India, dat pas
een oorlog en een leider had verloren, moest het inmiddels flink ontwikkelde Pakistaanse leger
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(overigens met veel Amerikaanse hulp) toch eenvoudig kunnen winnen. Voorts zou de bevolking van de
Kasjmir ongetwijfeld spontaan opstaan tegen de Indiase overheersing als Pakistaanse troepen
binnenmarcheerden. De Pakistaanse bevolking zou zich vervolgens enthousiast achter het krachtdadige
militaire regime scharen, meenden de Pakistaanse leiders.
Het liep allemaal anders. Reeds kort na het begin van de vijandelijkheden verkregen Indiase
troepen de overhand en bedreigden al spoedig Lahore, de hoofdstad van West-Pakistan. De bevolking
van Kasjmir kwam allerminst in opstand en ging al evenmin over tot een algemene staking. Pas toen de
Volksrepubliek China dreigde zich militair met de strijd te gaan bemoeien, werd snel een internationale
conferentie belegd. In de stad Tasjkent werd onder leiding van Sovjetpremier Kosygin en met steun van
de Verenigde Staten in januari 1966 een staakt-het-vuren overeengekomen.

Awami Liga en PPP

In Oost-Pakistan vormde de Awami Liga de leidende politieke partij tegen de dictatuur van Ayub Khan.
De Liga werd aangevoerd door Mujibur Rahman, die eerder, als protégé van mede-oprichter en leider
Suhrawardy, gewelddadige acties had georganiseerd tegen de in 1957 opgerichte linkse Nationale
Awami Partij. Deze acties van Rahman c.s. vormden overigens één van de door de militairen
aangevoerde redenen voor hun machtsovername in 1958. De leus van de Awami Liga luidde eind jaren
zestig inmiddels 'parity not charity' (gelijkheid geen liefdadigheid). Mujibur Rahman belandde in 't
gevang naar aanleiding van het revolutionaire zes-punten programma van de partij. De eisen ervan
kwamen in feite neer op regionale autonomie voor Oost-Pakistan.
In december 1967 bracht Ayub Khan voor 't laatst een bezoek aan Oost-Pakistan. De leiding en
volgelingen van de Awami Liga betitelde hij als 'verraders', de rest van de oppositie tegen zijn bewind
gemakshalve als 'vijanden van Pakistan'. Ayub's voormalige minister van Buitenlandse Zaken Zulfikar Ali
Bhoetto, telg uit een vermogend grootgrondbezittend geslacht uit de provincie Sind en al eerder uit
onvrede uit de regering van Ayub vertrokken, richtte in dezelfde maand van 1967 de Pakistan People's
Party, de PPP op.
Vanaf november 1968 werd de PPP in West-Pakistan de belangrijkste anti-Ayub partij. In die
oppositionele stellingname lag op dat moment echter meteen het voornaamste politieke
programmapunt van de PPP besloten. 'Traditioneel' links, goeddeels verenigd in de in 1957 opgerichte
Nationale Awami partij, was onderling sterk verdeeld in pro-Moskou en pro-Peking groeperingen en
bovendien neutraal, zo niet welwillend jegens het Ayub-regime. De PPP verwierf snel een grote
aanhang en liet de overige (twintig) partijen al spoedig ver achter zich.
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De linkse Nationale Awami Partij (NAP) was de enige nationale partij die niet was bezweken
voor de verleiding tot deelname aan de regering. De NAP groeide aanvankelijk snel in West èn OostPakistan, maar zag zich in de stormachtige periode van november 1968-maart 1969 niet in staat koers
en structuur te geven aan de zich snel ontwikkelende massabeweging in het land.

Isolement en vertrek

In de periode 1965-1968 namen, sinds de smadelijke nederlaag tegen India, de binnenlandse politieke
problemen op vrijwel elk terrein hand over hand toe. Het militaire regime handhaafde zich door middel
van repressie, en met de politieke steun van de verhoudingsgewijs kleine, maar steenrijke elite van het
land. De geheel aan banden gelegde pers stond in dienst van de dictatuur. Onveranderlijk werden de
weldaden van Ayub luid bejubeld. Overigens was slechts ca. 19% van de Pakistaanse bevolking op dat
moment in staat om te lezen en schrijven.
Tegen het eind van de jaren zestig was in West-Pakistan Zulfikar Ali Bhoetto de enige politicus
met grote aanhang in de Punjab en Sind. In Oost-Pakistan werd nationale onafhankelijkheid nu de
voornaamste kwestie op de politieke agenda. Hier had de Awami Liga onder Mujibur Rahman verreweg
de grootste aanhang.
De sterk toegenomen sociale tegenstellingen en voortdurende repressie in het land leidden in
1968 tot een ware volksopstand die maar liefst vijf maanden duurde, en die de staat op z'n
grondvesten deed schudden. Studentendemonstraties en grootscheepse stakingsacties in West- en
Oost-Pakistan verenigden de bevolking van beide delen in een massabeweging met één doel: de
verwijdering van Ayub Khan en het militaire bewind. Steeds meer troepen werden door het in het
nauw gebrachte regime ingezet, wat tot steeds meer doden leidde.
Binnen diverse legereenheden begon de discipline te verwateren. Het werd voor veel officieren
minder vanzelfsprekend om de orders van hogerhand uit te voeren. Het begin van de openlijke
ongehoorzaamheid binnen de strijdkrachten was voor Ayub het sein om op te stappen. Op 26 maart
1969 trad hij af. Generaal Yahya Khan en de strijdkrachten namen vervolgens de macht over en riepen
de staat van beleg uit.
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9. Pakistan in de Koude Oorlog

De periode 1958-1971

In mei 1960 was een Amerikaans U-2 spionagevliegtuig boven de Sovjetunie neergehaald; dit toestel
was opgestegen vanaf een Amerikaanse basis in Pakistan. De Sovjetleiders beschuldigden de
Pakistaanse regering van medeplichtigheid aan Amerikaanse spionage-activiteiten en lieten er dreigend
op volgen dat de Sovjetunie beschikte over de nodige militaire middelen om dergelijke bases te
vernietigen. De spanningen tussen beide blokken bereikte tijdens de Cubacrisis in 1962 een
hoogtepunt. Mèt de vreedzame afloop daarvan, en in het verlengde daarvan de ondertekening van het
Verdrag op het Verbod van kernproeven door beide supermogendheden op 5 augustus 1963, namen
de spanningen tussen oost en west af.
In Zuid-Azië daarentegen namen de spanningen toe. India en China voerden in 1962 een
grensoorlog met elkaar, wat voor de Sovjetunie een levensgroot dilemma opleverde. Gaf Moskou steun
aan een regionale bondgenoot of aan een communistisch 'broederland'? Na een periode van zwijgzame
neutraliteit koos de Sovjetleiding voor steun aan India. Tot 1971, het jaar van de crisis om Bangladesh,
handhaafde de Sovjetunie naast de zeer vriendschappelijke betrekkingen met India, de overwegend
formele banden met Pakistan en het principe van neutraliteit inzake de geschillen tussen beide landen.
Daarmee zijn de contouren geschetst van de veranderingen die in de jaren zestig plaatsvonden.
Beide supermogendheden sloegen de opkomst van China met zorg gade, en streefden naar indamming
ervan. Zowel in Washington als in Moskou werd om die reden de Indiase politiek van ongebondenheid
nu met instemming begroet. In Pakistan en China daarentegen werd de Indiase politiek bekritiseerd als
'double alignment' in plaats van 'non-alignment'.

Koerswijziging

Het U-2 incident en de daarmee gepaard gaande Sovjetdreigementen aan het adres van Pakistan
bewerkstelligde, in samenhang met de toenemende betekenis van China als regionale machtsfactor,
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een wijziging in de Pakistaanse buitenlandse politiek. Het voornaamste resultaat was dat Ayub c.s. de
nauwe banden met de westerse mogendheden losser maakten.
Onder het bewind van Ayub Khan werden de banden met China steeds hechter. Dat uitte zich
in een grensverdrag, ondertekend in maart 1963, waarmee China nu ook officieel grensde aan het
Pakistaanse deel van Kasjmir. Vooral Ayub's minister van Buitenlandse Zaken sinds 1963, Zulfikar Ali
Bhoetto, was een groot voorstander van intensievere betrekkingen met China en een meer
confronterende politiek jegens India, in het bijzonder wat de Kasjmir-kwestie aanging. De Sovjetunie
verdedigde in de Veiligheidsraad onveranderlijk het Indiase standpunt aangaande Kasjmir. In het
bijzonder in 1963 leverde Moskou aan India grote hoeveelheden wapens.
In oktober van dat jaar kwam Moskou met een gezamenlijk Sovjet-Afghaans communiqué dat
door Pakistan werd uitgelegd als een steunbetuiging aan de Afghaanse Pasjtoenistanclaim. Indien ooit
in de praktijk gerealiseerd, zouden de Afghaanse aanspraken een aanzienlijk deel van het Pakistaanse
grondgebied kosten. Het Pakistaanse onbehagen over de Sovjetpolitiek in de regio werd ondanks de
pogingen tot toenadering en de gesprekken die daartoe tussen Moskou en Rawalpindi gaande waren,
niet verminderd.

De oorlog van 1965

De oorlog die in april 1965 losbarstte tussen Pakistan en India begon in de moeraslanden van de Ran
van Kutch, juist over de Pakistaans-Indiase grens nabij Karachi. In augustus begonnen de gevechten in
de Kasjmir en op 6 september 1965 trokken Indiase troepen de grens in de Punjab over, in de richting
van Lahore. Dat betekende een directe bedreiging van het Pakistaanse binnenland en nu kreeg de
oorlog een grootschalig, totaal karakter. Op 23 september werden de vijandigheden gestaakt, na
dringende oproepen door de Verenigde Staten, de Sovjetunie en een resolutie daartoe van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Op voorstel van de Indiase premier Shastri werden de gesprekken in de plaats Tasjkent op twee
niveaus gevoerd: tussen de regeringsleiders Ayub, Shastri en Kosygin, en tussen de ministers van
Buitenlandse Zaken Zulfikar Ali Bhoetto, Swaran Singh en Gromyko. Het overleg van de ministers
ontaardde regelmatig in scherpe woordenwisselingen en leverde weinig resultaten op. Bhoetto nam,
evenals Swaran Singh, een tamelijk onverzoenlijk standpunt in. Bhoetto drong herhaaldelijk aan op het
bekrachtigen van de oude VN-resoluties inzake een plebisciet over de toekomst van Kasjmir, wat voor
India onbespreekbaar was.
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De gesprekken tussen de regeringsleiders daarentegen mondden uit in de Verklaring van
Tasjkent, op 10 januari 1966 ondertekend door Pakistan en India. Geen van de geschilpunten tussen
beide landen kon worden opgelost, en over de status en wensen van de bevolking werd discreet
gezwegen. De Verklaring van Tasjkent betekende uiteindelijk niet meer dan een tijdelijke onderbreking
van de altijd bestaande spanningen tussen Pakistan en India. Er werd wel een einde mee gemaakt aan
de oorlog. De troepen werden teruggetrokken naar posities die zij voor het begin van de
vijandelijkheden hadden ingenomen.
Minister van Buitenlandse Zaken Bhoetto had zich in Tasjkent ontpopt als een ware 'havik', wat
de onderhandelingen er des te moeilijker op maakte voor alle betrokken partijen. Bhoetto was voor het
begin van de strijd binnen de regering één van de fervente voorstanders geweest van het
gewapenderhand innemen van Kasjmir. Hij was, zeker na zijn optreden in Tasjkent, het vertrouwen van
Ayub Khan kwijtgeraakt en werd in 1966 ontslagen.

Ayub in de Sovjetunie

President Ayub Khan bracht in april 1965 als eerste Pakistaans staatshoofd een officieel bezoek aan
Moskou - nadat hij de maand daarvoor eerst Peking had bezocht. Het overleg concentreerde zich op
onderwerpen als de Sovjetpolitiek inzake Kasjmir, de Sovjet wapenleveranties aan India, het
Pakistaanse lidmaatschap van westerse bondgenootschappen, de Amerikaanse militaire bases in
Pakistan, en Pakistaanse verzoeken om de levering van Sovjetwapens.
Kosygin maakte de Sovjetopstelling ondubbelzinnig duidelijk toen hij tegen Bhoetto opmerkte
dat 'wij (de Sovjetunie) niet uit zijn op vriendschappelijke betrekkingen met Pakistan ten koste van onze
vriendschappelijke betrekkingen met andere landen'. Niettemin had het bezoek van Ayub het effect
gesorteerd van verbetering van de betrekkingen tussen Moskou en Rawalpindi.
In de oorlog tussen Pakistan en India die in april en augustus en september 1965 werd gevoerd,
stelde de Sovjetregering zich neutraal op. Het maakte de Sovjetunie tot de minst partijdige macht in
het Pakistaans-Indiase conflict, reden waarom het vredesoverleg in Tasjkent onder leiding van premier
Kosygin werd gehouden. De expliciete erkenning van Kosygin, in januari 1966, dat er wel degelijk een
geschil inzake Kasjmir bestond, betekende een koersverandering in de Sovjetpolitiek. De betrekkingen
tussen Pakistan en de Sovjetunie werden erdoor verbeterd.
In september 1967 bezocht Ayub Khan voor de derde en laatste maal de Sovjetunie. Sinds
september 1965 hadden de Verenigde Staten alle wapenleveranties aan India en Pakistan stopgezet.
De Amerikanen waren zeer verontrust over klachten van beide landen, dat zij in de oorlog in 1965 met
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exact dezelfde wapens werden bestookt als zijzelf gebruikten. De Pakistaanse teleurstelling over dit
besluit van de Amerikaanse bondgenoot, en de daarmee gepaard gaande eenzijdige afhankelijkheid
van Pakistan van Chinese wapenleveranties, bracht president Ayub tot zijn bezoek aan Kosygin.
Als tegenprestatie voor Sovjet wapenleveringen zegde Ayub de sluiting van de Amerikaanse
basis in Badabar toe. Dat gebeurde begin 1968. Nog in april van dat jaar stond een dankbare Kosygin op
de stoep in Rawalpindi, bereid om aan Pakistan een bescheiden hoeveelheid wapens te leveren. Op zijn
terugreis deed hij nog even New Delhi aan om premier Indira Gandhi te verzekeren dat de
wapenverkoop aan Pakistan geen enkele inbreuk maakte op de vriendschap tussen India en de
Sovjetunie. Wat door India werd geaccepteerd.

Yahya Khan

Generaal en opperbevelhebber Yahya Khan, in maart 1969 de opvolger van president Ayub Khan, zag
zich geconfronteerd met de lastige opgave de vriendschap van China te behouden en de Sovjetunie
niet van zich te vervreemden. Sinds 1964 hadden zowel Peking als Moskou de Pakistaanse leiders meer
dan eens gewaarschuwd voor elkaars onbetrouwbaarheid! In juni 1969 overlegde Yahya Khan in
Moskou met de regering Brezjnev over toekomstige economische steun, en de voortgang van de Sovjet
wapenleveranties. Brezjnev c.s. verbonden daaraan de voorwaarde dat Pakistan zou toetreden tot het
door de Sovjetleiders zo gewenste Aziatische Veiligheidssysteem. Ook wilden de Sovjets nabij de
voormalige Amerikaanse basis Badabar een eigen communicatiecentrum inrichten.
Yahya Khan kon onmogelijk aan deze eisen tegemoet komen. Niet alleen kreeg de Sovjetunie in
dat geval veel meer dan het gaf, ook de speciale Pakistaanse betrekkingen met de volksrepubliek China
zouden in gevaar worden gebracht. Ook de Verenigde Staten zouden een dergelijke stap niet direct
toejuichen. De verwerping door Yahya Khan van de Sovjetvoorstellen luidde de verkilling van de
betrekkingen in. Een hernieuwd bezoek van Yahya aan Moskou in juni 1970 kon daaraan niets
veranderen. Aan de vooravond van dit bezoek verschenen in de Sovjetpers weer de vijandige
commentaren die sinds 1965 hadden ontbroken. De Sovjetunie gaf al spoedig steun aan de Bangladesh
beweging.
Overigens kenmerkte de regeringsperiode van Yahya Khan zich vooral door veel aandacht voor
binnenlands-politieke problemen. In het bijzonder de hoog oplopende binnenlandse spanningen tussen
Oost- en West-Pakistan vereisten veel aandacht. Van een duidelijke, krachtige buitenlandse politiek van
Pakistan was weinig sprake. Onder het Yahya-bewind was er zelfs geen minister van Buitenlandse
Zaken. De bestaande banden met China werden nog strakker aangehaald en de relatie met de
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Verenigde Staten werd verbeterd. President Nixon kondigde in oktober 1970 de eerste levering van
Amerikaanse wapens aan sinds 1965. Henry Kissinger maakte in juli 1971 een tussenlanding in
Rawalpindi tijdens zijn geheime reis naar Peking ter voorbereiding van het roemruchte bezoek van
Nixon.
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10. Verkiezingen en afscheiding

Opperbevelhebber Yahya Khan begreep heel goed dat de Pakistaanse bevolking een voortzetting van
het militaire bewind volledig onacceptabel vond. Hij riep dan ook niet alleen de staat van beleg uit
maar beloofde in z'n 'Legal Framework Order' tevens algemene vrije verkiezingen. Het zouden de
eerste zijn in de geschiedenis van Pakistan. Daarmee hoopte de generaal de opstand te sussen. Met de
verkiezingsuitslag zou de ambtenarij als voorheen ongetwijfeld wel raad weten, althans, dat was de
geruststellende gedachte voor de leden van het nieuwe bewind. Voorts zag Yahya zich, onder druk van
de oppositionele politici, gedwongen de vier oude provincies die tezamen West-Pakistan vormden
weer in ere te herstellen. Daarmee was de 'One Unit' West-Pakistan verleden tijd.
Achter de schermen hadden Ayub en Yahya Khan eerder onderhandeld met de leiders van de
verboden politieke partijen, die zich voor die gelegenheid hadden verenigd in het 'Democratic Action
Committee' (DAC). Enkele weken voor het aftreden van Ayub hadden zij ingestemd met het herstel van
de parlementaire democratie en het kiesrecht voor iedereen. Bhoetto en zijn PPP hadden geen deel
genomen aan deze gesprekken. Zijn argument luidde dat hij 'sprak met het volk'. Mujibur Rahman had
er wèl aan deelgenomen maar distantieerde zich ervan, zij het eerst na afloop.
De val van Ayub betekende een grote overwinning voor zijn vele tegenstanders, maar die
hadden echter voor het overige nauwelijks een politiek programma van betekenis. Al snel keerden
onder het bewind van Yahya Khan de bekende politici van de oude partijen, die eerder een
'herenakkoord' met Ayub en diens opvolger hadden gesloten, weer op het toneel terug. In WestPakistan kwam met het aantreden van Yahya Khan en diens beloftes daadwerkelijk een einde aan de
volksopstand. In Oost-Pakistan daarentegen verkreeg de massabeweging weldra een nieuwe, radicale
dimensie.

Verkiezingen van 1970

Na een lange aanloopperiode werden in december 1970 en januari 1971 voor het eerst algemene vrije
verkiezingen gehouden in West-en Oost-Pakistan. De PPP onder leiding van Zulfikar Ali Bhoetto
beloofde radicale landhervormingen en nationalisaties. De leuze van de PPP was 'socialisme in de
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economie, democratie in de politiek, islam als onze religie'. Bhoetto bleek voortreffelijk in staat de
massa's te mobiliseren, en deed er met zijn belofte van 'voedsel, kleding en onderdak' ('roti, kapra aur
makan') nog een schepje bovenop. De leiders van de Awami Liga stelden de nationale kwestie centraal,
zoals die was vervat in de eisen van hun zes-punten programma. De inwoners van Oost-Pakistan waren
jarenlang in alle opzichten behandeld als tweederangs burgers, en hadden ernstig geleden onder het
militaire regime. Over hun voorkeur kon weinig onzekerheid bestaan; zij stonden vrijwel allen geheel
achter de eisen van de Awami Liga. In hun ogen was de nationale verkiezing nauwelijks meer dan een
referendum over het zes-punten pakket.
De partijen die de grootste sociale veranderingen beloofden kregen verreweg de meeste
stemmen. De Awami Liga won 160 van de 169 voor Oost-Pakistan beschikbare zetels in de Nationale
Vergadering, die in totaal 307 zetels telde. In het Provinciale parlement van Oost-Pakistan won de
Awami Liga 291 van de 343 zetels. In West-Pakistan was de PPP de grote overwinnaar met 81 van de in
totaal 138 zetels die in West-Pakistan voor de Nationale Vergadering te behalen vielen. Dit resultaat
behaalde de PPP voornamelijk op basis van de uitslagen in de provincies Sind en de Punjab.
Met deze uitslag in de hand verkreeg de Awami Liga onweerlegbaar het recht de nationale
regering van Pakistan te vormen, immers, de partij die de meerderheid had in de Nationale
Vergadering viel dit recht ten deel. Dat succes was op de eerste plaats te danken aan het principe van
'one man one vote', dat in maart 1970 met de 'Legal Framework Order' was ingevoerd. De WestPakistaanse leiders wisten zich met de desastreuze uitslag geen raad; hen was de macht letterlijk uit
handen genomen.
Al snel echter werd duidelijk dat ook de voor 90% uit West-Pakistani bestaande strijdkrachten
absoluut géén door de Awami Liga gevormde regering zouden accepteren. Een dergelijke regering zou
in feite neerkomen op de totstandkoming van een autonoom Oost-Pakistan, al dan niet binnen een
grotere federale staatsstructuur. Bhoetto en de PPP ontpopten zich tot solide verdedigers van de
traditionele hegemonie van West-Pakistan. Dat de strijdkrachten en Bhoetto wat dat aanging op één
lijn zaten, was al voor de verkiezingen een algemeen bekend feit.

Onderhandelingen

Alleen concessies van de leider van de Awami Liga Mujibur Rahman konden nu nog samenwerking
tussen de partijen mogelijk maken, zo luidde de opvatting van Bhoetto en de legerleiding. Weliswaar
was Rahman daartoe persoonlijk bereid - maar zijn aanhang absoluut niet meer. Herhaalde
ontmoetingen tussen Bhoetto en Mujibur Rahman vóór de eerste bijeenkomst van de Nationale
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Vergadering, vastgesteld op 3 maart 1971, hadden niets opgeleverd. Eén bezwaar van de Awamileiders luidde, interessant genoeg, dat de PPP geen fatsoenlijk politiek programma beschikbaar had
voor het besturen van het land. Yahya Khan stelde daarop de eerste bijeenkomst van het nationale
parlement voor onbepaalde tijd uit. Demonstraties en gewelddadigheden in Oost-Pakistan waren het
directe gevolg. Een langdurige staking verlamde het openbare leven in Oost-Pakistan. In West-Pakistan
hield de bevolking zich doorgaans rustig.
De leiders van de Awami Liga zagen zich bekneld tussen de radicale eisen van hun achterban en
de eisen van de West-Pakistaanse leiders. Zij namen na hun enorme overwinning in de provinciale
verkiezingen het bestuur in de belangrijkste gebieden van Oost-Pakistan over en vervingen de WestPakistaanse ambtenaren en bestuurders. Maar aan het bestaande bestuurssysteem veranderden zij
slechts weinig.

Afscheiding en oorlog

Vanuit West-Pakistan werden in de loop van 1971 steeds meer troepen naar Oost-Pakistan gestuurd.
De nieuw benoemde gouverneur-generaal van Oost-Pakistan, Tikka Khan, bereidde zorgvuldig de
inmiddels door Yahya c.s. voorgenomen militaire ingreep voor. Mujibur Rahman weigerde ondanks de
brede steun van zijn achterban hardnekkig de onafhankelijkheid uit te roepen en bleef liever zoeken
naar een compromis. Bovendien geloofde hij eenvoudigweg niet dat het West-Pakistaanse leger zou
ingrijpen, hoewel hij van de militaire activiteiten toch nauwkeurig op de hoogte werd gehouden.
In de periode van 15 tot en met 25 maart 1971 voerden de leiders van de Awami Liga in Dacca
gesprekken met Yahya Khan en Bhoetto. De aanvoer van troepen ging inmiddels onverminderd voort.
In de ochtend van 25 maart vertrokken de West-Pakistaanse leiders en 's avonds begon de
grootscheepse militaire operatie tegen vakbonden, kranten, intellectuelen, en de arbeiderswijken waar
de grootste aanhang van de Awami Liga woonde. In enkele dagen tijd vielen er duizenden doden. Half
april hadden de strijdkrachten alle belangrijke steden in Oost-Pakistan onder controle.
Het schokkende optreden van het West-Pakistaanse leger betekende de vernietiging van de
enige politieke kracht in Oost-Pakistan die wellicht in staat was geweest een massabeweging in het
gareel te houden. Al snel ontstond nu in Oost-Pakistan een guerrillabeweging, de 'Mukti Fauj' ofwel het
Bevrijdingsleger. Mujibur werd gevangen gezet in West-Pakistan en de overige leiders van de Awami
Liga waren naar India gevlucht. Zij richtten in Calcutta een regering in ballingschap op, die de volledige
steun kreeg van de Indiase regering.
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De lagere leiders van de Awami Liga waren dikwijls actief in de Bevrijdingsbeweging; de
splitsing tussen de jonge, radicale leiders en de oudere, gematigder voormannen was begonnen. De
ideologie van de partij stond daarbij eveneens op het spel. In september 1971 was de
guerrillabeweging al zo'n 150.000 man sterk en boekte aanzienlijke successen tegen de WestPakistaanse bezettingsmacht.
Het vooruitzicht van een onafhankelijk, radicaal (West-)Bengalen dat streefde naar hereniging
van héél Bengalen stond de Indiase regering van Indira Gandhi allerminst aan. De komst van steeds
meer Oost-Pakistaanse vluchtelingen werd bovendien een steeds groter economisch en politiek
probleem voor India. Inmiddels waren de onderhandelingen tussen de Awami-regering in ballingschap
en de regering van Indira Gandhi al begonnen.
De regering-Gandhi zag al spoedig in dat het West-Pakistaanse leger er niet in zou slagen OostPakistan aan zich te onderwerpen. Op 3 december 1971 begon de rechtstreekse militaire bemoeienis
van India met de strijd. Indiase troepen marcheerden richting Dacca. Liever bracht men de gematigde
'oude' leiders van de Awami Liga aan de macht dan het risico te lopen van een overwinning van de
'extremisten' van de Bevrijdingsbeweging, die een onafhankelijke nationale staat wilden vormen waar
ook het 'Indiase' deel van Bengalen toe moest gaan behoren.
De hierop volgende '14-daagse oorlog' eindigde in een zware nederlaag voor de Pakistaanse
strijdkrachten, niet in het minst dankzij de activiteiten van de guerrillabeweging en de bevolking van
Oost-Pakistan die het Indiase leger steunden. 93.000 Pakistaanse soldaten gaven zich op bevel van hun
commandant over. In Dacca werd de Awami Liga geïnstalleerd als regerende partij. Uit West-Pakistan
werd Mujibur Rahman vrijgelaten en bij z'n terugkeer nam hij de leiding van de regering op zich. De
onafhankelijke staat Bangla Desh was een berooid land van 70 miljoen inwoners, dat zelfs geen
bestuursapparaat meer kende. De voormalige West-Pakistaanse bestuurders waren vertrokken, de
militaire heersers verslagen. De twee-natie theorie van Jinnah waarop de staat Pakistan ideologisch
was gegrondvest, was door de ontwikkelingen sinds 1947 al flink aangetast en werd met de
gewelddadige opdeling van het land definitief ontkracht.

Pakistan: oost tegen west, west tegen oost

Sinds 1969 had Yahya Khan dringende oproepen aan de regering Nixon gericht, de wapenleveranties
aan Pakistan te hervatten. De omvangrijke Sovjet wapenhulp aan India zou de militaire balans in de
regio Zuid-Azië drastisch verstoord hebben. Nixon stond welwillend tegenover deze verzoeken, en in
oktober 1970 werden de Amerikaanse wapenleveranties hervat. De betrekkingen tussen Pakistan en de
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Verenigde Staten werden daarmee bijgelegd. De wijd verbreide opvatting onder de West-Pakistaanse
bevolking dat de Verenigde Staten heimelijk de afscheidingsbeweging in Oost-Pakistan steunde werd er
enigszins door ontkracht. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en India daarentegen waren op
dat moment niet meer dan 'formeel' en 'correct'.
Directe concurrent voor invloed in en op Pakistan was de Chinese Volksrepubliek. In deze
periode was de rivaliteit tussen Moskou en Peking om de hegemonie binnen de communistische
wereld in volle gang. Vooral in Zuid- en Zuidoost-Azië streden de Sovjetunie en China om de 'gunst' van
de kleinere landen. India, hoewel nog altijd ongebonden, was een trouwe bondgenoot van de
Sovjetunie. De betrekkingen tussen de Sovjetunie en Islamabad daarentegen waren aanzienlijk minder
hartelijk geworden. Ook in dit licht beschouwd was de opening van de Amerikaans-Chinese
betrekkingen een meesterzet.
De Indiase regering, geleid door premier Indira Gandhi, had al in een vroeg stadium, voordat de
vluchtelingenstroom vanuit Oost-Pakistan naar India was begonnen, verklaard dat India de
meerderheid (de Awami Liga) in Oost-Pakistan zou steunen. De Sovjetunie volgde in het Indiase
voetspoor. Zodra de militaire activiteiten in Oost-Pakistan op 25 maart 1971 losbraken veroordeelde
Moskou het West-Pakistaanse optreden. Yahya Khan c.s. reageerden heftig. Volgens hen had de
Sovjetunie had geen enkel recht zich in de binnenlandse aangelegenheden van Pakistan te mengen.
Bovendien waren de recente Sovjetacties in Tsjechoslowakije en de Centraal-Aziatische republieken
evenmin schoolvoorbeelden van het respecteren van de mensenrechten geweest.
Uiteindelijk betekende de keuze van de Sovjetunie voor India en Bangladesh een verandering
in de Sovjet politiek ten opzichte van Zuid-Azië. Niet langer zocht Moskou evenwichtige betrekkingen
met beide landen; de relaties met Pakistan werden niet langer gecultiveerd. Ook de rol die Pakistan in
1971 als tussenstation speelde voor de toenadering tussen de Verenigde Staten en China werd door
Moskou zeer betreurd.
De regering Nixon zette de wapenleveranties aan Yahya Khan ook tijdens de militaire operaties
in Oost-Pakistan voort, ondanks krachtige binnenlandse protesten in de Verenigde Staten. Wel
probeerden Washington en de voornaamste Amerikaanse bondgenoot in de regio, de Sjah van Iran, te
bemiddelen in het conflict. Maar noch India noch de Sovjetunie waren voornemens een Amerikaans
diplomatiek succes in de regio te helpen bewerkstelligen.
De Chinese opstelling in het Pakistaanse conflict was niet uitgesproken pro-Yahya. Weliswaar
werden het 'reactionaire' India en de 'socialistisch-imperialistische' Sovjetunie vanwege hun inmenging
in de binnenlandse Pakistaanse aangelegenheden door Peking krachtig veroordeeld, maar openlijke
steun voor Yahya c.s. en afkeuring van de koers van de Awami Liga onder Mujibur Rahman, bleven uit.
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Bij monde van premier Chou En-Lai verklaarde Peking herhaaldelijk te hopen op een vreedzame
oplossing van het conflict tussen Oost- en West-Pakistan.
Bij de ingrijpende ontwikkelingen rondom de afscheiding van Oost-Pakistan waren zowel de
drie grote mogendheden als India nauw betrokken. De totstandkoming van een onafhankelijke
Bengaalse staat zorgde voor flinke verschuivingen in de regionale machtsverhoudingen. Het
zegevierende India en bondgenoot de Sovjetunie zagen hun invloed versterkt, terwijl de Verenigde
Staten en China veel van hun aanzien en invloed verloren. De tegenstellingen binnen de heersende
groep Pakistaanse machthebbers nam onder de groeiende druk van het escalerende conflict hand over
hand toe. Dit leidde tot de aftocht van Yahya Khan, en het aantreden van een burgerregering in WestPakistan onder leiding van Zulfikar Ali Bhoetto.

West-Pakistan

De ernstige militaire nederlaag in Oost-Pakistan tegen aartsrivaal India had ingrijpende gevolgen op alle
niveaus binnen de West-Pakistaanse samenleving. Ten slotte vormden de strijdkrachten sinds oktober
1958 onafgebroken de politieke leiding van het land.
Vooral in de Punjab werd de populariteit van de PPP erdoor aangetast. Velen (42% van de
bevolking, goed voor 62 zetels) hadden er op Bhoetto gestemd. In plaats van stelling te nemen tegen
de avontuurlijke koers van de strijdkrachten in '71 werkte Bhoetto juist samen met het regime van
Yahya Khan, ook na de verkiezingsoverwinning van de PPP in West-Pakistan. Wellicht had de
vernederende militaire nederlaag van de West-Pakistaanse strijdkrachten en de politieke afscheiding
van Oost-Pakistan door een afwijzende opstelling van de PPP-leiding voorkomen kunnen worden, zo
meenden velen. Het gros van de militairen in het Pakistaanse leger was uit de Punjab afkomstig en juist
daar werd de vernedering door erfvijand India diep gevoeld. Overigens viel onder de diverse
bevolkingsgroepen van West-Pakistan nauwelijks enige uiting van solidariteit met het ellendige lot van
hun landgenoten in het oosten te bespeuren.
Binnen het West-Pakistaanse leger leidden onrust en zelfs opstandigheid jegens het regime tot
het vertrek van Yahya Khan c.s. De opstandige officieren wensten bovendien geen nieuw militair
regime te installeren. Zij verzochten de burgerpoliticus met de grootste aanhang in West-Pakistan,
Zulfikar Ali Bhoetto, de politieke leiding in het land over te nemen. Op 20 december 1971 ontving
Bhoetto uit handen van het opperbevel de nationale regeringsmacht. Als niet-militair werd hij
geïnstalleerd als 'Chief Martial Law Administrator', ofwel het hoogste gezag binnen de staat van beleg,
en president. Ironisch genoeg kregen via deze bloedige omweg zowel in Oost- als West-Pakistan de
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partijen die bij de verkiezingen overduidelijk de meerderheid hadden behaald uiteindelijk ook de
regeringsmacht.
Bhoetto zuiverde al snel na z'n aantreden de leden van het regime van Yahya Khan-regime
weg, en verving hen door aan hem loyale PPP-ers. Maar het oude karakter en de bestaande functies
van het leger binnen het landsbestuur bleven intact. Als nieuwe opperbevelhebber werd door Bhoetto
Tikka Khan benoemd, bij velen bekend staand als de 'slager van Dacca'. Als Punjabi kon hij de loyaliteit
van de bevolking van die provincie aan de nieuwe PPP-regering helpen versterken. De Punjab was van
de vier West-Pakistaanse provincies met 60% van de in 1971 in totaal 60 miljoen mensen tellende
bevolking verreweg de belangrijkste in het 'nieuwe' Pakistan. Als voormalig gouverneur-generaal van
Oost-Pakistan betekende de aanstelling van Tikka Khan een duidelijke waarschuwing aan het adres van
de nationalisten en hun partijen, die actief waren in de NWFP en Beloetsjistan. In die beide provincies
vormde de PPP in de provinciale parlementen een kleine minderheid, de Nationale Awami Partij
daarentegen had er een meerderheid.
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11. De regering-Zulfikar Ali Bhoetto

Met het aantreden van Bhoetto als staatshoofd begint ook de geschiedenis van de staat Pakistan zoals
wij die heden ten dage kennen. Hij werd door de in diskrediet geraakte en gedemoraliseerde militaire
leiding uit New York teruggeroepen, waar hij voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
juist een dramatische redevoering tégen de opdeling van Pakistan had gehouden.
De economie van het land lag aan duigen. Prijzen en werkeloosheid waren enorm
toegenomen; de oorlog had miljoenen dollars (miljarden roepies) gekost. De broodnodige inkomsten
uit de buitenlandse handel, die voor de helft had bestaan uit jute-exporten vanuit Oost-Pakistan, waren
verdwenen. De nieuwe regering wist het sterk aangetaste moreel van de samenleving met tal van
welluidende beloftes en de terugkeer van het parlementaire democratische systeem, enigszins te
herstellen. Aanvankelijk kon zijn regering dan ook rekenen op veel bijval. Maar naarmate Bhoetto
onder de voortdurende staat van beleg steeds vaker per decreet wetten ging afkondigen werd het
aandeel van het nationale parlement in 's lands bestuur gereduceerd. De kritiek op zijn autocratische
manier van regeren nam toe. De hoge verwachtingen die bij het aantreden van de regering-Bhoetto
waren gewekt werden in de loop der jaren geenszins bewaarheid. Van de veelvuldig en luidkeels
aangekondigde sociale en economische revolutie was nauwelijks sprake.

Nationalisaties

Van het door Bhoetto beloofde radicale landhervormingsprogramma kwam in de praktijk nauwelijks
iets terecht. De aloude bezitsverhoudingen in de Punjab en Sind bleven vrijwel ongewijzigd
voortbestaan. Niet zo verwonderlijk, gezien de achtergronden van de nieuwe leider, de samenstelling
in vooral Sind van diens aanhang en de doelstellingen van de PPP. Tenslotte moest het wegvallen van
de inkomsten uit de export van produktieve gewassen vanuit Oost-Pakistan nu door de produktie
daarvan in West-Pakistan worden gecompenseerd. Ondanks de nationalisatie van graan-, rijst- en
katoenverwerkende industrieën, op zichzelf verreikende maatregelen, bleef de greep van de
grootgrondbezittende families op de agrarische verhoudingen vrijwel ongewijzigd. Het tegenwicht dat
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de aanwezigheid van Oost-Pakistan had geboden tegen de al te grote politieke overheersing door
Punjabi-belangen in het landsbestuur, was verdwenen.
De nationalisatie van banken, verzekeringsmaatschappijen en een aantal (31) grote industriële
ondernemingen bracht geen verbetering in het niveau van de algemene levensstandaard van het
overgrote deel van de Pakistaanse bevolking, integendeel. Veel investeerders belegden hun kapitaal nu
in het buitenland (in de Golfstaten, bijvoorbeeld), liever dan het risico van nationalisatie te lopen. Al
met al namen de industriële produktie en werkgelegenheid in Pakistan in de jaren zeventig eerder af
dan, zoals was beloofd, toe.
Mèt het verstrijken van de tijd doorgrondde de Pakistaanse bevolking dan ook steeds beter de
ware betekenis van de retoriek van de nieuwe president. Zijn bestuur werd voortdurend 'persoonlijker'.
Bhoetto leidde z'n partij en het land als een waar feodaal heerser; alsof het zijn eigendommen waren.
De pers bleef na het aantreden van Bhoetto ondanks beloftes in tegenovergestelde richting ook na de
verkiezingen aan banden gelegd. Politici en journalisten die zich kritisch-onafhankelijk jegens zijn
politieke leiderschap opstelden werden veelvuldig ontslagen of gevangen gezet. Stakingen in de
fabrieken die nu in het bezit van de staat waren werden meer dan eens gewelddadig aangepakt, dit
ondanks de talloze verzekeringen van Bhoetto dat hij de belangen van de arbeiders vertegenwoordigde.
Ook PPP-ers die zich tegen de autoritaire stijl van de leider verzetten werden zonder pardon
aan de kant geschoven. Om de groeiende oppositie buiten de PPP in de gaten te houden en uit te
schakelen richtte Bhoetto de 'Federal Security Force' op. Dit staatsapparaat in dienst van de PPP-leiding
controleerde het politieke leven van Pakistan en werd geleid door oud-politiemensen die dikwijls
bekend stonden als corrupt en sadistisch.

Oorlog in Beloetsjistan

De aansluiting van het dun bevolkte maar strategisch belangrijke Beloetsjistan (het ligt nabij de
monding van de perzische Golf) bij Pakistan was in 1947 van groot belang geweest. De Khan van Kalat
en de leiders van Las Bela en Makran echter konden alleen gewapenderhand tot aansluiting van hun
territorium bij de staat Pakistan worden gedwongen - met alle toekomstige binnenlands-politieke
problemen vandien.
De verkiezingen van 1970 had aan de PPP een meerderheid in het West-Pakistaanse parlement
verschaft. Echter, in de provincies Beloetsjistan en de Pasjtoense NWFP was 91 respectievelijk 80% (!)
van de stemmen naar andere partijen gegaan. Hier was de Nationale Awami Partij (NAP) de grootste
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partij. Na zijn benoeming tot president van Pakistan benoemde Bhoetto in beide provincies
gouverneurs die afkomstig waren uit de NAP. De NAP werd voorts toegestaan in Beloetsjistan en de
NWFP provinciale coalitieregeringen te vormen met andere partijen dan de PPP. In de Nationale
Vergadering vormde de NAP de grootste oppositiepartij tegen de PPP. Evenals voorheen liep de
politieke scheidslijn, geografisch gezien, dwars door het land.
Deze situatie van relatieve politieke machteloosheid van de PPP in beide provincies stond
Bhoetto allerminst aan. De PPP-leider schiep inmiddels veel genoegen in de titel die in de pers aan hem
werd gegeven, 'Quaid-i-Awam', ofwel Leider van het Volk.
Begin 1973 werd de NAP-gouverneur van Beloetsjistan, Ghaus Bux Bizenjo, door Bhoetto op
dubieuze gronden ontslagen. De Beloetsjistaanse bevolking vormde op dat moment met zo'n 2 1/2
miljoen mensen slechts enkele procenten van de totale Pakistaanse bevolking. Zij bewoonden echter
40% van het West-Pakistaanse grondgebied en zagen het door henzelf gekozen provinciale bestuur in
toenemende mate door de federale PPP-regering gedwarsboomd. Dit overigens ook op herhaalde
aandrang van de Sjah van Iran, die de gevolgen voor zijn land van de steeds sterkere roep om
provinciale autonomie in het Pakistaanse deel van Beloetsjistan vreesde. Een aanzienlijke minderheid
van Beloetsjen woont in het zuiden van Iran.
De meest invloedrijke (stam-)leider was in Beloetsjistan in 1947 de Khan van Kalat (Mir Ahmed
Yar Khan). Hij was gekant geweest tegen de aansluiting van zijn gebied bij de nieuwe staat Pakistan. Hij
claimde het recht een eigen, onafhankelijke staat te kunnen vormen, mede op grond van het verdrag
dat in 1876 met de Britten was gesloten. Daarin stond ondermeer dat Beloetsjistan een onafhankelijke
status behield, ook onder Britse bezetting. De Khan verklaarde zijn territorium vierentwintig uur na de
uitroeping van de staat Pakistan eveneens tot onafhankelijke staat. Een jaar later werd Kalat door
Pakistaanse troepen bezet, en de Khan zag zich gedwongen de toetreding tot Pakistan alsnog te
aanvaarden. De nationalistische leider Bizenjo bekritiseerde reeds in december 1947 de grondvesten,
dat wil zeggen de twee-naties theorie, waarop de Pakistaanse staat was gebouwd. Zijn argumenten
tegen een moslim-staat waren duidelijk: "...als het feit op zich dat we moslims zijn ons verplicht tot
aansluiting bij Pakistan, dan zouden Afghanistan en Iran zich ook moeten aansluiten bij Pakistan".
In 1954 verzetten de Beloetsjen zich vervolgens heftig tegen de voorgenomen 'One Unit' wet aanvankelijk tevergeefs. In 1958 vormde de aanhoudende onrust in de provincie één van de welkome
aanleidingen voor Ayub Khan c.s. om de macht over te nemen. Bij de verkiezingen in december 1970
stemden de Beloetsjen massaal op de NAP, waaruit eens te meer bleek dat de Beloetsjen zichzelf niet
als Pakistani beschouwden. Onder het voorwendsel dat de Beloetsjistaanse leiders een complot met
Irak hadden gesmeed om, mèt de vorming van een onafhankelijk Beloetsjistan, de staten Iran en
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Pakistan ernstig te verzwakken, werden gouverneur Bizenjo, premier Ataullah Mengal en de NAPvoorzitter in Beloetsjistan Bux Marri in opdracht van Bhoetto in april 1973 gearresteerd.
Omkopingspogingen van de NAP-leden in de provinciale vergadering door de PPP met Iraans geld
(Bhoetto had 200 miljoen dollar van de Sjah toegezegd gekregen) mislukten faliekant. Binnen enkele
maanden was de burgeroorlog tussen Beloetsjistaanse nationalisten en de federale troepen,
voornamelijk bestaande uit Punjabi's, in volle gang. Twee jaar later werd de NAP verboden en de leider
in de Nationale Vergadering van de partij, Wali Khan, werd gearresteerd op de beschuldiging erop uit te
zijn de staat Pakistan te ontbinden.
De ongelijke strijd tussen Pakistaanse legereenheden en het Beloetsjistaanse verzet duurde
van 1973 tot in 1977. De vele slachtoffers onder de guerrillas en de burgerbevolking, het bestaan van
martelcentra, en de dikwijls moeizame operaties van het Pakistaanse leger maakten van het conflict
een nationaal vraagstuk. Vooral in de NWFP stond men sympathiek tegenover de ook daar zo
herkenbare nationalistische doelstellingen van de Beloetsjen. Ten slotte leefde ook in die provincie bij
grote delen van de bevolking lange tijd het ideaal van een onafhankelijk Pasjtoenistan. In de provincie
Sind, maar zeker in de Punjab, werd de strijd in stille afwachting gevolgd.
Uiteindelijk delfde de nationalistische beweging in Beloetsjistan het onderspit. Het Pakistaanse
leger was andermaal een onmisbare kracht gebleken bij het instandhouden van de complexe
Pakistaanse staat. Spoedig zouden de strijdkrachten Bhoetto hardhandig helpen herinneren aan hun
nieuwe prominentie.

Coalitie van oppositiepartijen

De Pakistan National Alliance (PNA), opgericht in 1977 in slechts enkele dagen tijd met de bedoeling om
de regering-Bhoetto ten val te brengen bestond uit vrijwel alle oppositiepartijen. De meeste ervan
waren rechts georiënteerde religieuze partijen. Dominerend in deze bonte coalitie waren de Nationale
Awami Partij, de Moslim Liga en de Jama'at-i-Islami. Bhoetto had op 7 februari 1977 algemene
verkiezingen verordend, geheel conform de regels van de in 1973 door alle partijen aangenomen
grondwet. Eens in de vijf jaar moesten algemene verkiezingen worden gehouden. Blijkbaar realiseerde
Bhoetto zich onvoldoende hoezeer zijn populariteit sinds zijn machtsovername was aangetast. Zowel in
de steden, waar de middenklasse en de arbeidersklasse zich door de PPP-regering in de kou gezet
voelde, als op het platteland waar veel bezitslozen op hem gestemd hadden, had de PPP-leider veel
sympathie verloren.
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De resultaten van de nationale verkiezingen van 7 maart 1977 werden door PPP-medewerkers
vervalst. Later gaven PNA-oppositieleiders toe dat, ook indien de verkiezingsuitslag niet was vervalst,
de PPP waarschijnlijk de verkiezingen toch gewonnen zou hebben. Nu riepen de PNA-leiders op tot een
boycot van de provinciale verkiezingen, die twee dagen later moesten worden gehouden. Deze boycot
was in de steden een succes. Vervolgens startte de hierdoor aangemoedigde oppositie een campagne
voor de invoering van de 'Nizam-i-Moestafa', een politiek systeem gebaseerd op de principes van de
islam. Belangrijker echter was de eis van de PNA dat de uitslag van de frauduleuze nationale verkiezingen moest worden geannuleerd, en dat alsnog nieuwe nationale verkiezingen dienden te worden
gehouden.
De regering-Bhoetto trachtte deze brede politieke beweging, gesteund door moellas en een
steeds groter deel van de Pakistaanse bevolking, in te dammen middels het beproefde recept van
concessies en repressie. Deze aanpak werkte echter averechts. De ongeregeldheden in de Punjab
namen toe, en Bhoetto zag zich genoodzaakt het leger opnieuw in te zetten. Het was echter iets heel
anders om militairen in de Punjab tegen de eigen bevolking te laten optreden, dan tegen separatisten
en guerrillabewegingen in Oost-Pakistan of Beloetsjistan.
Bhoetto liet de gevangen gezette leiders van de PNA weer vrij, en begon onderhandelingen
met hen. De oppositie eiste nog steeds nieuwe verkiezingen, ondanks de verzekering van Bhoetto dat
de fraude maar op kleine schaal zou hebben plaatsgevonden.
Er kwam daadwerkelijk een overeenkomst tot stand tussen de PPP en de PNA. Nieuwe
nationale verkiezingen zouden in niet meer dan acht kieskringen plaatsvinden en er zouden opnieuw,
eerder nog door de PNA geboycotte, provinciale verkiezingen worden gehouden. Beide verkiezingen
zouden binnen 90 dagen worden georganiseerd. De meeste leiders van de PNA stemden in met het
akkoord waarmee de PPP-leiding vrijwel alle belangrijke eisen van de oppositie had ingewilligd. Maar
een meerderheid was in dit geval niet genoeg. Consensus was de voorgeschreven regel binnen de PNA,
en die werd verstoord door de resolute afwijzing van de overeenkomst door de leider van de
splinterpartij Tehrik-i-Istiqlal, luchtmachtmaarschalk Asghar Khan. Asghar Khan vertrouwde Bhoetto
voor geen cent, en had eerder al vanuit de gevangenis aan de bevelhebbers van de luchtmacht, marine
en landmacht geschreven dat er vooral géén zaken met Bhoetto c.s. behoorden te worden gedaan. Het
centraal comité van de PNA tekende bijgevolg de overeenkomst niet. De politieke crisis waarin het land
zich bevond werd aangescherpt.
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Buitenlandse politiek (1971-1977)

Pakistan was militair onmachtig tegenover India gebleken. Na de afscheiding van Oost-Pakistan kon er
helemaal geen sprake meer zijn van enige balans tussen beide landen. Deze militaire realiteit was
onontkoombaar. Bhoetto ondertekende in 1972 dan ook met weinig bezwaar in de plaats Simla een
vredesakkoord met India. Daarmee erkende hij het overheersende belang van New Delhi in de regio.
Ruim 90.000 militairen keerden uit Indiase krijgsgevangenschap terug naar West-Pakistan. Tegelijkertijd
maande hij de onderzoekers van het Pakistaanse nucleaire programma tot grote spoed bij de ontwikkeling van de technologie die de produktie van een Pakistaans nucleair wapen mogelijk moest maken. Dit
tot groot genoegen van de ernstig gedemoraliseerde militairen, die alleen in de ontwikkeling van de
'Pakistaanse bom' nog een middel zagen om zich tegen eventuele Indiase agressie teweer te stellen.
Die angst voor erfvijand India leek des te reëler toen India in 1974 een nucleaire explosie
veroorzaakte. De sinds Simla verbeterde betrekkingen tussen New Delhi en Islamabad werden opnieuw
onder druk gezet.
Ook de nieuwe internationale politieke status van het land vereiste een ander buitenlands
beleid. De betrekkingen met Iran en de Arabische landen werden onder de Bhoetto-regering van steeds
groter belang. In het bijzonder de gewapende opstand in Beloetsjistan leidde tot nauwe samenwerking
tussen het door de Verenigde Staten gesteunde bewind van de Sjah en Bhoetto. De moslimwereld had,
zeker sinds de oliecrisis van 1973, aanzienlijke middelen tot z'n beschikking. In naam van een
'islamitisch socialistische' politiek konden de banden met de Arabische landen door Bhoetto eenvoudig
worden aangetrokken.
De economie van Pakistan was door de kostbare burgeroorlog en het verlies van de inkomsten
uit het voormalige Oost-Pakistan sterk ontregeld. Sinds 1970 verschoof het zwaartepunt van de
Pakistaanse economie naar steeds intensievere commerciële betrekkingen met de Arabische
Golfstaten. Eén van de voornaamste exportprodukten van Pakistan werd al spoedig mankracht - voor
het verrichten van arbeid in de olie-industrie en de Arabische legers.

Afghanistan

De relaties met India waren, mèt de ondertekening van het vredesakkoord van Simla, niet langer de
grootste zorg voor de nieuwe Pakistaanse regering. Zelfs kwam er een toenadering tussen Bhoetto en
de leider van Bangladesh, Mujibur Rahman, tot stand tijdens de islamitische topconferentie in Lahore,
in februari 1974. Overigens waren alle belangrijke Golfstaten daar eveneens vertegenwoordigd, wat
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werd gezien als een groot internationaal politiek succes voor de Bhoetto-regering. Wie er niet aan
deelnam was de heerser van Afghanistan, Daoed.
De betrekkingen met de Afghaanse regering onder leiding van Daoed (van 1973 tot april 1978)
werden steeds gecompliceerder, mèt de toename van Sovjetinvloeden op diens bewind. Daoed sprak
zijn steun uit voor de strijd van alle minderheden, inclusief die in de Pakistaanse delen van
Pasjtoenistan en Beloetsjistan. Daarmee werden de aloude Afghaanse aanspraken op GrootPasjtoenistan nieuw leven ingeblazen.
Op het moment dat Daoed zich realiseerde hoe sterk de Sovjetinvloed op zijn land was
geworden zocht hij, daarin gesteund door de Sjah van Iran, toenadering tot Islamabad. Daoed en
Bhoetto bezochten elkaar vervolgens in 1976. Veel concrete afspraken leverde dit niet op, maar wèl de
nodige politieke wil om de betrekkingen te verbeteren.
In juli 1977 werd Bhoetto door Zia-ul-Haq afgezet - wat van weinig invloed was op de
betrekkingen met Afghanistan. In april 1978 maakte een bloedige communistische coup een einde aan
het Daoed-bewind - wat wèl verreikende invloed had op de betrekkingen tussen beide landen. In
februari 1979 volgde de verdrijving van de Sjah van Iran. In nog geen twee jaar tijd hadden zich in
Pakistan, Afghanistan en Iran geheel nieuwe, andersoortige regimes gevestigd.
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12. Het bewind van Zia-ul-Haq

Staatsgreep

Zia-ul-Haq werd in augustus 1924 geboren in de plaats Jullundur in het oostelijke deel van de Punjab. In
mei 1945 werd hij toegelaten tot het Brits-Indische leger. In de jaren zestig maakte hij diverse
promoties en in april 1975 tenslotte werd hij gepromoveerd tot luitenant-generaal. Op 1 maart 1976
benoemde Bhoetto de vrome islamiet Zia-ul-Haq, die hij pas in 1975 in Multan voor het eerst had
ontmoet, tot generaal en stafchef van het Pakistaanse leger. Een aantal andere hoge militairen met
oudere rechten werd zo door Bhoetto gepasseerd. Over de beweegredenen van Bhoetto om Zia te
benoemen deden, en doen, nog altijd vele speculaties en verhalen de ronde. Wilde Bhoetto met de
benoeming van Zia-ul-Haq de fundamentalistische oppositiepartij Jama'at-i-Islami, met wie de nieuwe
opperbevelhebber naar werd gezegd nauwe contacten onderhield, de wind uit de zeilen nemen?
Vroeg in de ochtend van 5 juli 1977 namen de Pakistaanse strijdkrachten de macht in het land
onder de codenaam 'Operation Fairplay' andermaal over. Aanvankelijk weigerde Bhoetto de verontrustende rapporten te geloven, maar een moeizaam tot stand gebracht telefoongesprek met Zia maakte
hem duidelijk dat de zaak ernstig was. Dat de verhoudingen tussen de PPP en de legerleiding in de ogen
van het Pakistaanse publiek anders lagen, bleek uit de breed uitgesponnen vermoedens dat Bhoetto en
de legertop het op een akkoordje hadden gegooid. Dit temeer omdat Zia in zijn eerste publieke
optreden plechtig beloofde in oktober van dat jaar alsnog algemene vrije verkiezingen te laten houden.
Het uitroepen van de noodtoestand zou om die reden weinig meer betekenen dan de definitieve
uitschakeling van de hardnekkige oppositie van de PNA.
In oppositiekringen dachten velen dat Bhoetto slechts een overeenkomst met de PNA had
gesloten om tijd te winnen. Vervolgens zou hij zich echter hebben bedacht en de hulp van het, naar
men aannam door hem gecontroleerde leger, ingeroepen. Velen werden blijkbaar om de tuin geleid
door de houding van de pas geïnstalleerde opperbevelhebber Zia-ul-Haq.
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Zia-ul-Haq: motieven

Het voornaamste argument dat Zia-ul-Haq aanvoerde voor de machtsovername door de militairen op 5
juli 1977 luidde, dat er vanwege de politieke chaos een burgeroorlog in het land dreigde los te branden.
Dat er twee dagen voor zijn machtsovername wel degelijk een compromis tussen de PPP en de PNA tot
stand was gebracht dat, ondanks de afwijzing door één van de deelnemende partijen van de PNA, een
duidelijke belofte in de vorm van een politieke regeling inhield voor de nabije toekomst, werd door Ziaul-Haq niet aangestipt.
In zijn op radio en televisie uitgezonden 'Address to the Nation' verkondigde Zia-ul-Haq dat alle
leidende politici van de PPP en de PNA waren aangehouden, en in 'protective custody' verkeerden.
Voorts beloofde Zia-ul-Haq dat er binnen 90 dagen nieuwe nationale verkiezingen zouden worden
gehouden en dat de militaire regering slechts een interim-regering was. De toekomst van Pakistan lag
in een democratisch stelsel en alleen onder een democratisch systeem kon het land voortbestaan,
aldus de opperbevelhebber.
Het leek er dus op dat de militairen dit keer slechts korte tijd aan de macht wilden blijven. Als
de politieke gemoederen en sociale onrust waren bekoeld, zouden zij na de verkiezingen van oktober
1977 weer aftreden, ongeacht de uitslag. Dit was ook één van de belangrijkste voorwaarden die het
Opperste Gerechtshof had verbonden aan de uiteindelijke aanvaarding van de rechtsgeldigheid van de
coup (op basis van de zogenoemde 'doctrine of necessity'). Er moest door het nieuwe militaire regime
een duidelijke garantie worden gegeven dat een democratische regeringsvorm zo spoedig mogelijk
weer zou worden ingevoerd. Met zijn beloftes van vrije verkiezingen vervulde Zia-ul-Haq deze
voorwaarde.

De eliminatie van Bhoetto

Er waren echter vroegtijdige aanwijzigingen dat er een andere toekomst daagde. Binnen zes weken na
de voltrekking van de coup kondigde Zia-ul-Haq de vorming van een Islamitische Ideologische Raad aan.
Al in z'n 'Address to the Nation' kondigde de generaal de noodzaak van de islamisering van het bestuur
en de samenleving van het land aan. Eind juli, drie weken na de coup, liet Zia-ul-Haq Bhoetto en de
andere PPP-leiders weer vrij. Onmiddellijk reisde Bhoetto naar Karachi, Lahore en andere steden, waar
grote mensenmenigtes hem toejuichten.
Kort na z'n vrijlating bereikte Bhoetto het bericht dat er een aanklacht wegens moord tegen
hem in voorbereiding was. De FIA ('Federal Investigation Agency') had daartoe al binnen een maand na
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de coup een onderzoek afgerond. Bhoetto werd medeplichtig geacht aan de moord op een politieke
tegenstander, voormalig parlementslid Nazir Ahmed. Voorts werd hij schuldig geacht aan de moord op
Nawab Mohammed Ahmad Khan, eveneens een politieke opponent. In totaal werden er maar liefst
acht aanklachten tegen hem ingediend. Vijf zaken zouden dienen in een 'special court'.
Het militaire regime was vastbesloten zich van Bhoetto te ontdoen. Bij een eventuele
terugkeer van Bhoetto als regeringsleider zou Zia-ul-Haq juist dat gevaar lopen. Op grond van artikel 6
van de grondwet van 1973 zou Zia-ul-Haq eenvoudig kunnen worden terechtgesteld wegens
hoogverraad. De steeds grotere massa's die voor en na Bhoetto's vrijlating voor de PPP
demonstreerden moeten de militaire leiding ernstig verontrust hebben.
Op 3 september 1977, twee weken voor het begin van de verkiezingscampagne, werd Bhoetto
opnieuw gearresteerd. Een jaar later was de aanklacht tegen Bhoetto vrijwel rond. Inmiddels stelde Ziaul-Haq de verkiezingen uit, volgens de generaal was dit de 'wens van de publieke opinie'. Het
Hooggerechtshof van de provincie Punjab veroordeelde Bhoetto ter dood en dit vonnis werd
overgenomen door het nationale Opperste Gerechtshof. De zeven rechters ervan waren onderling
sterk verdeeld; de vier Punjabi-rechters stemden vóór, de drie niet-Punjabi rechters tegen de
doodstraf.
Vlak voor de uitvoering van het vonnis, op 4 april 1979, beloofde Zia-ul-Haq op 23 maart voor
de laatste maal vrije algemene verkiezingen, te houden op 17 november 1979. Kort na de dood van
Bhoetto werden de opnieuw beloofde verkiezingen andermaal afgelast, en alle politieke partijen
verboden.
Sinds zijn aantreden op 5 juli 1977 had Zia-ul-Haq een lange weg afgelegd; in de periode 19771979 had het voorlopige karakter van het militaire bewind en de herhaalde beloftes van verkiezingen
centraal gestaan. Na de eliminatie van Bhoetto begon er een periode waarin het leger zich een nieuwe
rol aanmat, te weten die van hoeder van de ideologie van een theocratische staat.

De oorlog in Afghanistan

Eind 1979 vielen Sovjettroepen buurland Afghanistan binnen, waar een marxistisch georiënteerd
regime door een islamitische volksopstand dreigde te worden overspoeld. Dit feit veranderde de
geopolitieke positie van Pakistan volkomen. Het internationale politieke belang van Pakistan en de
betekenis ervan als frontlijnstaat tegen de (veronderstelde) Sovjet-bedreiging van Zuid-Azië nam enorm
toe. De Sovjetinvasie bracht het militaire bewind van Zia-ul-Haq niet alleen economische, militaire en
financiële hulp van Westerse en Arabische landen en China, maar ook diplomatieke steun. Eerder had
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de val van de Pahlavi-dynastie in Iran en de komst van de anti-westerse ayatollah Khomeini het regime
in Islamabad al in de kaart gespeeld. De bezetting van Afghanistan maakte van Pakistan nu de
voornaamste westerse, in casu Amerikaanse bondgenoot in Zuid-Azië.
Westerse landen die eerder weinig ingenomen waren met het Zia-ul-Haq regime en de
ophanging van Bhoetto hadden veroordeeld, zagen zich nu tot nauwe samenwerking met het militaire
regime in Islamabad genoodzaakt. Het was duidelijk niet de tijd om te hameren op het herstel van de
democratie, of om krachtig te protesteren tegen de nucleaire politiek van Pakistan. Zia-ul-Haq betitelde
de Sovjetinval in Afghanistan dan ook als 'een geschenk van Allah'. De Amerikaanse hulp aan Pakistan
bijvoorbeeld, eerder in 1979 door president Carter stopgezet, werd onder president Reagan in 1980 in
veelvoud opnieuw gegeven.

De periode 1979-1983: islamisering

Elke vorm van politieke oppositie in Pakistan werd nu onder de voortdurende staat van beleg
onderdrukt. Politieke activiteiten van welke aard ook konden worden bestraft met zeven jaar
gevangenisstraf en twintig zweepslagen. Vanaf juli 1977 werden er steeds meer militaire rechtbanken
geïnstalleerd, die de rol van de civiele gerechtshoven overnamen, en vooral sinds 1979 grotere
bevoegdheden kregen. De jaren 1979 - 1983 waren een tijd van ernstige binnenlandse repressie, en
werden gekenmerkt door de opbouw van een militair-theocratisch regime.
In februari 1979 kondigde Zia-ul-Haq zijn islamitisch hervormingsprogramma (de 'Nizam-imustafa') aan. Het moest van Pakistan een "waarlijk islamitisch land" maken. Sindsdien speelde het
islamiseringsproces een voorname rol in het politieke leven van Pakistan, en in de media werden de
hervormingen bijna dagelijks besproken. Op papier waren de hervormingen zeer omvangrijk en
zouden, indien zij allen daadwerkelijk volledig waren doorgevoerd, zeker een ware omwenteling op tal
van terreinen hebben betekend.
Er moesten islamitische banken komen en de 'riba' (rente) moest worden afgeschaft. Ook
moesten de verplichte 'zakat' (letterlijk 'aalmoes', hier een belasting waarvan de opbrengst bestemd
was voor de armen) en de 'ushr' (een islamitische landbelasting) ingevoerd worden. Voorts moesten
opleidingscentra worden opgezet waar men islamitische economie kon studeren. De militaire interimregering produceerde al vrij snel een economisch vijfjarenplan voor de periode 1978-1983. Opvallend
daarin was het herstel van de rol van de particuliere sector in de Pakistaanse economie, die onder de
regering-Bhoetto veel macht had verloren. De denationalisatie van rijst- en graanverwerkende
industrieën werd aangekondigd.
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Ook het strafrecht moest worden geïslamiseerd. Op dit terrein werden de voorgestelde
hervormingen nog het meest verreikend doorgevoerd. Op de eerste plaats moest daartoe de sjarie'a de
hoogste wet van het land worden. Het meest bekend werden echter de 'hadd' straffen, onder welke
verordening diefstal met handamputatie of openbare ophanging, en overspel met steniging, kon
worden bestraft. Deze wetgeving veroorzaakte zowel in westerse landen als in Pakistan zelf grote
commotie. Ten tijde van het militaire bewind van Zia-ul-Haq zijn dergelijke straffen echter nooit
voltrokken.

De jaren 1983-1988: consolidatie

In 1983 had het regime Zia-ul-Haq de politieke rivalen zowel binnen als buiten de strijdkrachten onder
controle. Politieke partijen waren verboden, de civiele rechtbanken machteloos. Enkele complotten
binnen de strijdkrachten tegen Zia-ul-Haq c.s. (in maart 1980 en begin 1983) waren verijdeld. Het
militaire regime had weten te overleven, maar het sociale en het daarmee gepaard gaande legitieme
isolement waarin het zich bevond, niet weten te doorbreken. Vrijwel alle burgerpolitici van weleer
hadden zich tegen het regime gekeerd, terwijl de Pakistaanse bevolking in apathie leek te verzinken.
Indachtig de lessen die konden worden getrokken uit de smadelijke aftocht van de eveneens
zeer impopulaire militaire leider Ayub Khan in 1969 ten gevolge van een algehele volksopstand ging Ziaul-Haq op zoek naar een bredere onderbouwing van zijn militaire bewind. Daarmee zou het regime
idealiter aan de kunnen macht blijven mèt de steun van grote delen van de Pakistaanse bevolking. Op
12 augustus 1983 kondigde Zia-ul-Haq grotere mogelijkheden tot deelname aan het landsbestuur voor
burgers aan. Zij mochten in nationale verkiezingen hun vertegenwoordigers voor de Nationale
Vergadering aanwijzen.
Elf politieke oppositiepartijen, sinds februari 1981 verenigd in de Movement for the
Restauration of Democracy (MRD), zagen de bui duidelijk hangen. Als Zia-ul-Haq slaagde in zijn opzet
zou het bewind wel eens langdurig aan de macht kunnen blijven. Zij begonnen een nationale
protestbeweging en eisten vrije, nationale verkiezingen. De MRD vond vooral veel aanhang in de
provincie Sind; in de Punjab was de bevolking minder enthousiast.
Dit hing direct samen met de leidende positie van de PPP binnen de MRD-coalitie. Inmiddels
werd de PPP geleid door de weduwe van Bhoetto, Nusrat, en haar naaste medewerkers. De partij had
de meeste aanhang in de provincie Sind. Bovendien waren in Sind meerdere etnisch-nationalistische
partijen en groeperingen actief tegen het regime. Ook religieuze leiders schaarden zich in Sind achter
de MRD. In de stad Karachi daarentegen, waar 7 van de in totaal 11 miljoen Sindi's woonden, kreeg de
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MRD maar weinigen de straat op. De bevolking van Karachi bestond voor slechts 15% uit
oorspronkelijke Sindi's. Het Sindi nationalisme vond in Karachi dan ook een magere voedingsbodem.
Daarbij waren de nationalisten eveneens onderling verdeeld. Uiteindelijk boekte de MRD nauwelijks
succes. Er kwamen geen vrije verkiezingen, en het militaire regime bleef eenvoudig aan de macht.

Referendum, verkiezingen, burgerregering

De verkiezingen die Zia-ul-Haq in februari 1985 toestond moesten resulteren in de totstandbrenging
van een de Pakistaanse samenleving breder vertegenwoordigend parlement, maar het werd daarmee
nog geen daadwerkelijk representatief nationaal parlement. Politieke partijen bleven verboden en ook
optochten en demonstraties mochten niet worden gehouden. De campagnes werden gevoerd door
zorgvuldig geselecteerde individuele kandidaten, die hun electorale aanhang voornamelijk
recruteerden op basis van de traditionele gezags- en machtsstructuren in de Pakistaanse samenleving.
Zo werd de weg heropend voor deelname van grootgrondbezitters en industriëlen aan de regering.
Dit bleek overduidelijk uit de samenstelling van de "gekozen" Nationale Vergadering (de
'majlis-i-shura') in 1985: van de 238 zetels werden er 157 bezet door landeigenaren en stamleiders en
54 door zakenlieden. Deze groeperingen waren echter van oudsher al sterk oververtegenwoordigd in
het nationale parlement. Verrassender was de grote opkomst bij de verkiezingen, die met 52% hoog
was. De MRD boycotte de verkiezingen met weinig succes. Veel MRD-leiders waren bovendien
gearresteerd of onder huisarrest geplaatst.
Eerder, in een nationale volksraadpleging gehouden in december 1984, had Zia-ul-Haq zich
voor nog eens tenminste vijf jaar verzekerd van het presidentschap. In dit wonderlijke referendum
werd aan de bevolking van Pakistan de vraag voorgelegd of zij instemde met het proces van
islamisering zoals dat door de militaire regering in 1979 was begonnen. Mocht de bevolking "ja"
zeggen, dan betekende dat automatisch dat president Zia-ul-Haq nog eens vijf jaar, tot in 1990, aan de
macht zou blijven. De bevolking zei ja, in weerwil van de toen wèl grotendeels verlaten stemhokjes ten
gevolge van de oppositionele boycot. Zo had Zia-ul-Haq zich ruim voor de verkiezingen van een
blijvende machtspositie verzekerd.
Wie zich toch nog illusies maakte over enig herstel van de democratie werd reeds een week na
de verkiezingen door Zia-ul-Haq persoonlijk uit de droom geholpen. Zonder enige raadpleging van de
wetgevende Nationale Vergadering kondigde de dictator per 'presidential order' een aantal ingrijpende
amendementen op de grondwet van 1973 aan. Deze 'Revival of the Constitutional Order' amendeerde

73 www.immigvanheugten.nl

67 van de 280 artikelen van de grondwet. Dit achtste amendement rechtvaardigde formeel de
praktische macht die al in handen was van de president. Hij verkreeg ondermeer het grondwettelijke
recht het parlement en de regering zonder toestemming van de premier (de regeringsleider met een
meerderheid in het parlement) te ontbinden. Een sterke uitvoerende presidentiële macht, een zwakke
wetgevende vergadering en een volgzaam juridisch apparaat waren het door Zia gewenste resultaat.
Op 23 maart 1985 werd Zia-ul-Haq beëdigd als gekozen president, en vond tevens de eerste
vergadering van het nieuwe parlement plaats. Premier Mohammed Junejo Khan, door president Zia-ulHaq aangewezen en aangesteld, verkreeg later de unanieme goedkeuring van het volgzame parlement
voor zijn benoeming. Eerst op 30 december 1985 werd de staat van beleg opgeheven die sinds juli 1977
onafgebroken van kracht was geweest. De stap van een militaire naar een burgerregering leek definitief
gezet.

Ontslag van de regering-Junejo

Van de aan zichzelf toegekende grondwettelijke macht maakte Zia-ul-Haq gebruik toen hij op 29 mei
1988 de burgerregering van Junejo aan de kant zette. Volgens Zia-ul-Haq vorderde de islamisering van
het land onder diens leiding te langzaam, en was er sprake van toenemende corruptie. In werkelijkheid
trachtte de regering-Junejo geleidelijk aan een onafhankelijker politieke koers te volgen dan de
militaire leiders aanstond, hoewel men eerder het inmiddels fameuze 'Achtste amendement' op de
grondwet zonder slag of stoot had goedgekeurd.
Het 'eigenzinnige' optreden van de regering-Junejo bleek vooral inzake de inmiddels afgesloten
akkoorden van Genève, die ondermeer een regeling moesten garanderen voor de volledige
terugtrekking van de Sovjettroepen uit naburig Afghanistan. Dit akkoord werd door de regering-Junejo
ondertekend, naar verluidt zeer tegen de zin van Zia-ul-Haq en diens collega's. Ook de sinds het begin
van de jaren tachtig groeiende onrust in de provincie Sind, waartegen de regering-Junejo maar weinig
bleek te kunnen uitrichten, zinde de militaire leiding allerminst. Nieuwe algemene verkiezingen werden
aangekondigd, waar opnieuw geen politieke partijen aan mee zouden mogen doen.

PPP onder Benazir Bhoetto

De PPP was na de staatsgreep in 1977 tegen haar oprichter en leider Zulfikar Ali Bhoetto lange tijd
verboden, en veel partijleden belandden voor korte of langere tijd in de gevangenis. Na de opheffing
van de staat van beleg maakte Zulfikar's dochter Mohtarma Benazir in april '86 haar rentree in de
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Pakistaanse politiek. Bij haar terugkeer werd ze door enorme menigtes toegejuicht en in mei 1986 werd
zij samen met haar moeder Begum Nusrat Bhoetto tot medevoorzitter van de partij gekozen. Al snel
voerde ze een reorganisatie door, waarbij ze op verzet stuitte van een aantal oudgedienden. Dat waren
dikwijls PPP-leden van het eerste uur, die weliswaar Zulfikar Ali Bhoetto hadden gesteund maar niet
overweg konden met zijn dochter en haar "autoritaire neigingen". Zo stond Benazir Bhoetto geen
verkiezingen binnen de partij toe. Een aantal vooraanstaande PPP-leiders stapte vervolgens op.
Benazir gaf belangrijke posten in de partij aan relatief jonge mensen. De meesten hadden een
soortgelijke achtergrond als zijzelf - goed geschoold in het buitenland en dankzij grootgrondbezit of
succes in de zakenwereld rijk geworden - of ze kwamen voort uit leidende posities in vakbonden en
studentenbewegingen. Onder Benazir Bhoetto schoof de PPP van links naar het politieke centrum. De
socialistische en populistische retoriek waar haar vader zich veelvuldig van bediende behoorde tot het
verleden. Zij concentreerde zich op het mobiliseren en organiseren van de grote onvrede die tegen het
bewind van Ul Haq en de heersende corruptie was gegroeid. In het verkiezingsprogramma werd steeds
de noodzaak benadrukt de banden tussen partijkader en kiezersvolk te herstellen. Het PPP
verkiezingsprogramma bevatte echter maar weinig concrete punten.
In februari 1988 was de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan in gang gezet. Het
was te voorzien dat daarmee ook het internationale belang van Pakistan als frontlijnstaat tegen het
oprukkende communisme zou afnemen. Mèt de aankondiging en introductie van zijn perestrojka- en
glasnost-politiek, had Gorbatsjov, de nieuwe partijleider van de Sovjetunie sinds maart 1985, al de
indruk gewekt dat het met dat oprukkende communisme niet langer zo'n vaart meer zou lopen. Vooral
deze ontwikkelingen noodzaakten Zia-ul-Haq zijn regime met andere middelen te gaan onderbouwen.
Midden in de voltrekking van dit politieke veranderingsproces verongelukte de Pakistaanse president.
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13. Einde van de dictatuur

De verkiezingen van 1988

Volkomen onverwacht kwam een einde aan het tijdperk Zia-ul-Haq. Op 17 augustus 1988 kwamen de
president en vrijwel de gehele Pakistaanse legertop om het leven toen het vliegtuig waarin zij zich
bevonden, de PakOne, neerstortte. Onmiddellijk werd de noodtoestand afgekondigd. Zoals vastgelegd
in de grondwet werd de voorzitter van de Senaat, de 73-jarige Ghulam Ishaq Khan, aangesteld tot
waarnemend president.
Deze liet weten dat de nationale en provinciale verkiezingen op 16 respectievelijk 19 november
door zouden gaan - dit in weerwil van de druk die een aantal door Zia genstalleerde ministers
uitoefende om ze uit te stellen en opnieuw de staat van beleg in te voeren. Ishaq Khan gaf voorts te
kennen de uitspraak van het Hooggerechtshof inzake een petitie die de PPP had ingediend te zullen
respecteren. De PPP verzocht in de petitie alsnog toestemming voor politieke partijen om mee te doen
aan de komende verkiezingen. Op 2 oktober bepaalde het Hooggerechtshof dat dit inderdaad het geval
diende te zijn.
Inmiddels had ook de nieuwe stafchef van het leger, generaal Mirza Aslam Beg, een week na
de dood van Zia-ul-Haq publiekelijk gepleit voor een gekozen regering, samengesteld uit burgerpolitici.
Daarbij ging de stafchef er ongetwijfeld vanuit dat het leger achter de schermen zijn machtspositie toch
wel zou behouden.
De verkiezingsstrijd voor de Nationale Vergadering zou al met al voor het eerst sinds 1977 weer
worden gestreden door politieke partijen. Deze waren geen van allen zonder kleerscheuren uit de
periode Ul Haq gekomen. Tijdens de staat van beleg, die duurde van juli 1977 tot en met december
1985, waren politieke partijen verboden, maar ook in de jaren daarna werden politieke bijeenkomsten
slechts beperkt toegestaan. Het proces van versplintering was hierdoor versterkt. De grotere partijen
hingen als los zand aan elkaar en vooral de islamitische partijtjes werden talrijk, oneens als zij het
onderling waren over het 'islamitische' karakter van het regime-Ul Haq.

IDA
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Op voorhand was duidelijk dat de verkiezingsstrijd vooral zou gaan tussen de PPP en de IDA (Islamic
Democratic Alliance - in het Oerdoe IJI, een afkorting van Islami Jamhoori Ittehad). De IDA onder leiding
van Mian Mohammed Nawaz Sharif was een samenwerkingsverband van negen meest kleine
conservatieve en religieuze partijen. De IDA was in oktober 1988 op de eerste plaats tot stand gebracht
om de "on-islamitische" PPP van een verkiezingsoverwinning en in het verlengde daarvan van de
regeringsmacht, te weerhouden. De belangrijkste partijen binnen dit verband waren de Moslim Liga
(onder leiding van oud-premier Junejo), de nieuwe partij van oud-PPP-leider Ghulam Mustafa Jatoi en
de Jama'at-i-Islami. Nawaz Sharif was sinds de nationalisatie van ondernemingen van hemzelf en zijn
familie door de regering Zulfikar Ali Bhoetto een verklaard politiek tegenstander van de PPP en de
familie Bhoetto.
Junejo en de Jama'at hadden het goed kunnen vinden met Zia-ul-Haq en hadden hem geruime
tijd gesteund. Hun verkiezingsprogramma's waren gebaseerd op conservatieve islamitische beginselen,
en deden een beroep op etnische solidariteit. De Jama'at-i-Islami bijvoorbeeld ijverde voor een verbod
op geboortenbeperking en wilde hoger voortgezet onderwijs uitsluitend toegankelijk maken voor
jongens. Misdaad en corruptie wilde de partij tegengaan door een stringente toepassing van openbare
lijfstraffen.

PPP opnieuw aan de macht

De PPP werd naar verwachting de grootste nationale partij, en op 1 december werd Benazir Bhoetto
door Ishaq Khan tot premier benoemd. De nieuwe PPP-regering die op 1 december 1988 onder leiding
van Benazir Bhoetto aantrad ontmoette om zeer uiteenlopende redenen een brede internationale golf
van sympathie. Een gekozen burgerregering aan de macht in het islamitische Pakistan, nog wel geleid
door een vrouw - dat gaf de nodige hoop voor de toekomst van het land. Maar de PPP had niet de
absolute meerderheid in de Nationale Vergadering behaald. Zelfs samen met coalitiepartner Mohajir
Quami Mahaz (MQM) vormde de PPP een minderheidsregering. Op de PPP werd 38,52 procent van de
stemmen uitgebracht. Hiermee won de partij 93 van de 207 direct verkiesbare zetels in een Nationale
Vergadering die in totaal 237 zetels telt. De IDA won weliswaar 30,16 procent van de stemmen maar
kreeg slechts 55 zetels in de Nationale Vergadering. De naar grootte derde partij werd de MQM met 13
zetels.
Het behaalde percentage stemmen wordt in Pakistan niet direct weerspiegeld in het aantal
parlementaire afgevaardigden. Kandidaten die in hun kiesdistrict een eenvoudige meerderheid behalen
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komen in het parlement in Islamabad, de overige uitgebrachte stemmen hebben geen betekenis meer.
Onder het districtenstelsel tellen zij uiteraard wèl mee in het percentage van de stemmen wat een
partij heeft weten te behalen.
Uit nadere beschouwing van de verkiezingsresultaten blijkt dat de PPP en de IDA in de
provincie Punjab een nek-aan-nek race hielden. In het thuisland van Benazir Bhoetto, de provincie Sind,
behaalde de PPP evenwel een forse overwinning op de IDA (31 tegen 0 zetels). De al met al
tegenvallende verkiezingsoverwinning van de PPP op 16 november 1988 was derhalve voor een groot
deel gebaseerd op de resultaten in de provincie Sind.
De PPP was voor het verkrijgen van een eenvoudige parlementaire meerderheid aangewezen
op de steun van een aantal onafhankelijke parlementariërs. Het ontbrak de regering-Bhoetto echter
gedurende haar gehele regeringsperiode aan de tweederde meerderheid die vereist was om
wetsvoorstellen die wijziging van de grondwet betekenden door te voeren. De provinciale verkiezingen
van 19 november hadden er toe geleid dat de PPP slechts in twee van de vier provincies, in Sind en in
de NWFP, mede in de regering zat. Het bleek een groot nadeel te zijn dat dit was niet het geval was in
de Punjab, waar IDA-leider Nawaz Sharif premier was geworden. Voor het eerst in de geschiedenis van
Pakistan had de nationale regering te maken met een krachtige oppositionele regering in de
belangrijkste provincie.

Zia's grondwet

Een groot probleem voor de regering-Bhoetto was het onveranderd functioneren van de door Zia-ulHaq gewijzigde grondwet. Hij had de Nationale Vergadering die in februari 1985 was gekozen
gedwongen akkoord te gaan met een aantal ingrijpende wijzigingen in de grondwet van Zulfikar Ali
Bhoetto uit 1973. De president verkreeg op grond van dit zogenoemde Achtste Amendement de
bevoegdheid de premier te benoemen en ook benoemde hij sindsdien rechters en een aantal
topambtenaren, evenals de gouverneurs van de provincies aan wie de provinciale parlementen
ondergeschikt zijn.
In 1985 werd ook een 'wetsontwerp voor immuniteit' aangenomen. Het bepaalde dat tijdens
de staat van beleg en alle in het kader daarvan genomen maatregelen waren "uitgevaardigd door een
bevoegd gezag en kunnen daarom niet door enige rechtbank op welke grond dan ook ter discussie
worden gesteld". De regering-Bhoetto beschikte zoals opgemerkt niet over de vereiste tweederde
meerderheid om deze grondwetswijzigingen ongedaan te maken. Samenwerking met de IDA in feite de
enige mogelijkheid om Pakistan weer bestuurbaar te maken. Maar oppositieleider Nawaz Sharif had
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verkondigd dat hij een regering onder leiding van Bhoetto niet de kans zou geven om daadwerkelijk te
regeren. Een poging van de PPP om via het Hooggerechtshof de wijzigingen in de grondwet van 1973
ongedaan te maken mislukte. Op 23 oktober 1989 verklaarde het Hooggerechtshof zich onbevoegd in
deze.
Omdat de grondwet van 1985 ongewijzigd bleef kreeg de op 12 december 1988 tot president
gekozen Ishaq Khan voor een ambtstermijn van vijf jaar, dezelfde vergaande bevoegdheden waarover
Zia-ul-Haq had beschikt. Het gevolg was dat de president en de premier herhaaldelijk met elkaar in
conflict raakten. Zelfs hielden Bhoetto en Ishaq Khan gedurende vier maanden geen formele
besprekingen. Aan de vooravond van een door de IDA-oppositie ingediende motie van wantrouwen
besloten ze echter tot een ontmoeting. Ze wisten vervolgens tot een vergelijk te komen. Voor Bhoetto
gold dat ze zich bewust was geworden van haar grote politieke kwetsbaarheid. De MQM had zich kort
tevoren uit de regeringscoalitie teruggetrokken en zich aangesloten bij de IDA. Tezamen vormden zij de
zogenoemde Combined Opposition Party (COP). De president op zijn beurt zocht waarschijnlijk
toenadering omdat hij geen binnenlandse politieke crisis wenste in tijden dat de betrekkingen met
India aanzienlijk verslechterden.
Het Federale Sjarie'at Gerechtshof bleef na de dood van Zia-ul-Haq in functie evenals het
Sjarie'at Hof van Beroep van het Opperste Gerechtshof. De Islamitische Ideologische Raad is eveneens
blijven bestaan, zowel onder de regering-Bhoetto als onder de regering-Sharif. De betekenis van deze
instellingen is echter altijd beperkt gebleven. Van alle islamiseringsplannen is onder Zia-ul-Haq weinig
terecht gekomen. Wat voor het verdere verloop van de Pakistaanse geschiedenis vooral van belang zou
blijken was het feit dat hij dergelijke maatregelen heeft voorgesteld.

Centraal gezag contra provinciale autonomie

Sinds 1947 is een fundamenteel probleem van de federale staat Pakistan dat het land nationale
samenhang ontbeert. In het huidige Pakistan bestaan er grote spanningen tussen Punjabi's, Pasjtoenen,
Beloetsjen, Sindi's en mohajirs. De laatsten, moslim-immigranten uit het Indiase deel van Brits-Indië,
hebben geen eigen grondgebied. Zia-ul-Haq trachtte de etnische tegenstellingen teniet te doen met
een islamiseringspolitiek. Zijn politiek leidde echter niet tot het gewenste resultaat, integendeel: de
bestaande verdeeldheden werden er slechts door versterkt. Binnen de islam bestaan tal van
uiteenlopende opvattingen. Natuurlijk is er het onderscheid tussen soennieten en sji'ieten. Beide
richtingen zijn weer onderverdeeld in orthodoxe, de fundamentalistische en gematigde stromingen.
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Veel Pakistani konden zich dan ook niet vinden in de op zich gematigde interpretatie van Zia-ul-Haq als
zijnde de enig juiste van de islam.
De vraag hoe autonoom de provinciale besturen zich ten opzichte van de nationale federatieve
overheid dienen te verhouden is evenmin beantwoord. In de grondwet van 1973 en in "Zia's grondwet"
uit 1985 wordt de relatie tussen federale regering en de vier provincies nader beschreven. De laatsten
kregen een grote mate van autonomie toebedeeld. De federale regering dient slechts een beperkt
aantal zaken als defensie en de buitenlandse betrekkingen te behartigen. Op de overige terreinen, zoals
onderwijs, gezondheidszorg, industriële ontwikkeling en infrastructuur dienen de verschillende
overheden samen te werken. Het grootste probleem tot op heden is en blijft dat noch de vorm waarin
deze samenwerking moest worden gegoten noch de bevoegdheden van de deelnemende overheden
ooit tot in detail werden vastgesteld.

Geweld in Sind

De belangrijkste binnenlandse bedreiging voor de regering-Bhoetto werd gevormd door het
voortdurende geweld in de provincie Sind. Na de opdeling van Brits-Indië trokken grote groepen
moslims vanuit India naar Pakistan, vooral naar de steden Karachi en Hyderabad in Sind. De Oerdoe
sprekende immigranten (mohajirs) hadden vaak betere opleidingen genoten dan de plaatselijke
bevolking en kwamen terecht in leidinggevende functies. Hierdoor begonnen de Sindi's zich
achtergesteld te voelen. Door Zulfikar Ali Bhoetto werd in de jaren zeventig getracht het evenwicht te
herstellen door de Sindi's voorrang te geven bij plaatsing op de universiteiten. Ook stelde hij het Sindhi
als voertaal verplicht. Hierdoor voelden de mohajirs zich op hun beurt achtergesteld en zij
organiseerden zich in de MQM. Deze politieke partij eiste erkenning van de mohajirs als aparte
bevolkingsgroep die recht heeft op een eigen provincie. Karachi zou afgescheiden moeten worden van
de rest van Sind. Dit heeft weer geleid tot nationalistische bewegingen onder de Sindi's.
Sinds de oorlog in Afghanistan en de daarmee gepaard gaande opkomst van een grote zwarte
markt voor wapens en drugs in Pakistan is het conflict in Sind gescaleerd. Regelmatig raakten de
zwaargewapende jeugdbewegingen van PPP en MQM met elkaar slaags. In dit klimaat tierde de
misdaad welig en ontvoeringen van rijke industriëlen en grootgrondbezitters waren aan de orde van de
dag. De politie kon hiertegen maar weinig uitrichten, naar algemeen werd aangenomen omdat zij zelf
corrupt was.
Onder de regering van Benazir Bhoetto kwam het eind jaren tachtig opnieuw tot uitbarstingen
van geweld. Zij zag zich gedwongen het leger in te zetten. Opperbevelhebber Mirza Aslam Beg, zelf een
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mohajir, wilde volledig de vrije hand bij het herstellen van de orde in Sind en wel door in de provincie
de staat van beleg uit te roepen. Hij verkreeg daartoe echter geen toestemming van de regeringBhoetto, bevreesd als zij was voor de mogelijke gevolgen van een te grote machtsconcentratie in
handen van het leger.

Economische problemen

De problemen voor de regering-Bhoetto hadden wellicht minder zwaar gewogen indien zij de
beschikking had gehad over meer financiële armslag, maar deze ontbrak. In dit opzicht bestond Zia-ulHaq's erfenis uit een buitenlandse schuld van ruim 14 miljard dollar en een structureel zwakke
economie.
Toch beleefde Pakistan onder Zia-ul-Haq een voortgaande economische groei van maar liefst 6
à 7 procent jaarlijks. Ondanks de hoge bevolkingsgroei met 3 procent nam het inkomen per hoofd van
de bevolking derhalve aanzienlijk toe, in de periode 1983-1988 was dat zelfs 4 procent per jaar. De
inkomensverdeling daarentegen werd zo mogelijk nog ongelijker, zowel in de steden als op het
platteland.
Een groot deel van de economische groei ten tijde van Zia-ul-Haq vond plaats dankzij de
toestroom van geld van buitenaf. De inval van de Sovjetunie in buurland Afghanistan zorgde sinds 1980
voor een enorme toename van de ontwikkelingshulp. Buitenlandse leningen moesten daarnaast de
grootste gaten in de overheidsrekening dichten. Pakistan verwierf onder het Ul Haq-bewind bovendien
de dubieuze status van 's werelds grootste exporteur van herone.
Onder Zia werd rond 40 procent van het overheidsbudget aan defensie besteed. Een bijna even
groot deel ging naar aflossingen en rentebetalingen. Ook onder de regering-Bhoetto werd zo in het
begrotingsjaar 1989-1990 ruim 80 procent van de overheidsuitgaven opgeslokt. De weinige roepies die
er overbleven waren bestemd voor ontwikkelingsprojecten en produktiesubsidies. Gezondheidszorg en
onderwijs, al van zeer laag niveau, fungeerden opnieuw als sluitpost op de begroting.

De oorlog in Afghanistan

De regering-Bhoetto werd direct geconfronteerd met ernstige problemen op buitenlands-politiek
terrein. Eind 1988 waren de Sovjettroepen op de terugtocht uit buurland Afghanistan. De geheime
dienst van het Pakistaanse leger, de ISI (Inter Services Intelligence), raakte daarentegen in korte tijd
steeds intensiever betrokken bij de operaties van de Afghaanse verzetsbewegingen. De ISI vormde de
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pro-Ul Haq groepering binnen het leger bij uitstek. De dienst werd dan ook beschouwd als een serieuze
bedreiging voor de overlevingskansen van de nieuwe PPP-regering, vooral als deze mocht besluiten de
ISI financieel of personeel aan te pakken.
Anderzijds had de PPP die sinds 1986 geleid door Benazir en Nusrat Bhoetto, de officiële
partijkoers met betrekking tot de strijdende Afghaanse partijen gewijzigd. Voordien wilde de PPP,
indien eenmaal aan het bewind, nog alle Afghaanse verzetsorganisaties en de ruim drieëneenhalf
miljoen vluchtelingen het land uitzetten, om vervolgens de grenzen te sluiten. In die tijd maakte de PPP
nog deel uit van de MRD (Movement for the Restauration of Democracy). De MRD opereerde
ondermeer vanuit Kaboel tegen het Ul Haq-regime. Vanaf 1986 nam de PPP onder leiding van Benazir
Bhoetto tegenover de Afghaanse kwestie een aanzienlijk gematigder standpunt in. De politiek van Ziaul-Haq werd zo aardig benaderd.
Sinds de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan die voltooid in februari 1989 is het
rustiger geworden aan Pakistan's westelijke grens. Toen de regeringen van Benazir Bhoetto en kort
daarna die van George Bush aantraden was Afghanistan niet alleen vrijwel verlaten door de
Sovjeteenheden, maar verkeerde ook het communistische systeem in de Sovjetunie zelf in staat van
ontbinding. Het overheersende belang wat de kwestie-Afghanistan tijdens het bewind van generaal Ul
Haq had, nam na 1989 duidelijk af. Men kon zelfs voorzichtig gaan denken aan de mogelijke terugkeer
van de drieëneenhalf miljoen Afghaanse vluchtelingen die in Pakistan verbleven. In de loop van 1989
slaagde de regering-Bhoetto er mede daardoor in de ISI als bedreigende politieke factor terug te
dringen. De jammerlijk mislukte pogingen van het Afghaanse verzet om met steun van de ISI een stad
van enig belang in Afghanistan te heroveren op het Nadjiboellah-regime droegen daar aanzienlijk toe
bij. De regering wist het hoofd van de ISI Hamid Gul te vervangen door haar "eigen" man Shamsur
Rahman Kallu - overigens pas na een langdurig competentiegeschil tussen de premier en de president.

De Pakistaanse bom

Het nucleaire onderzoekprogramma van Pakistan onder de leiding van de Pakistan Atomic Energy
Commission was sinds 1958 daadwerkelijk gaande, maar sprak lange tijd het gros der Pakistani
nauwelijks aan. In 1972 had president Zulfikar Ali Bhoetto opdracht gegeven om met grote spoed een
eigen Pakistaanse atoombom te produceren. De militairen, ernstig gedemoraliseerd en in diskrediet
geraakt na de nederlaag tegen India en de afscheiding van Oost-Pakistan, wensten uiteraard evenmin
als Bhoetto een vierde oorlog met India. Maar indien deze om welke reden dan ook onvermijdelijk zou
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zijn moest het nucleaire programma Pakistan in staat stellen een nieuwe smadelijke nederlaag te
voorkomen.
Kort na de derde oorlog met Pakistan bracht India in 1974 een atoombom tot ontploffing.
Volgens een communiqué van de Indiase regering gebeurde dat uitsluitend met "vreedzame
bedoelingen". De publieke consternatie in Pakistan was niettemin groot en de Pakistaanse regering
protesteerde krachtig bij de Indiase regering. Zeker sinds 1974 kan geen enkele Pakistaanse regering
het zich permitteren om eenzijdig ondertekening van het non-proliferatieverdrag te overwegen. Samen
met India of helemaal niet, luidt sindsdien het parool in Islamabad.
Onder het bewind van Zia-ul-Haq werd het nucleaire onderzoekprogramma onverminderd
voortgezet. Daarbij speelde de invasie van de Sovjetunie in Afghanistan eind 1979 het militaire bewind
in Islamabad in de kaart. De nieuwe status van frontlijnstaat leidde tot hervatting van de eerder door
de regering-Carter opgeschorte Amerikaanse steun aan Pakistan en verschafte de dictatuur de
benodigde speelruimte om door te gaan met de opbouw van een nucleaire capaciteit. Het SymingtonGlenn amendement wat alle Amerikaanse militaire en economische hulp aan landen die
verrijkingsinstallaties voor nucleaire brandstof bouwen uitdrukkelijk verbiedt, werd door de regeringReagan genegeerd.
In december 1988 kwamen Benazir Bhoetto en Rajiv Gandhi overeen elkaars nucleaire
installaties niet aan te vallen. Dit verdrag werd algemeen verwelkomd als de eerste stap naar een
kernwapenvrije regio. De regering-Bush staakte echter met ingang van 1 oktober 1990 alle militaire en
economische hulp aan Pakistan. Pas als de Pakistaanse regering bereid zou zijn haar nucleaire
installaties door een internationale commissie te laten controleren en onomstotelijk was vastgesteld
dat het land geen atoomwapens bezat wilde Washington over hervatting van de hulp praten.
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14. Nawaz Sharif: de eerste meerderheidsregering

Afzetting van Benazir Bhoetto

De binnenlands-politieke positie waarin de PPP-regering in 1990 zich bevond was allesbehalve
benijdenswaardig. Hoewel Bhoetto enkele internationaal-politieke en economische successen wist te
boeken, in het bijzonder het verbeteren van de betrekkingen met India na nieuwe spanningen rondom
de Kasjmir, werd de PPP-regering bitter weinig speelruimte geboden op binnenlands politiek terrein.
De door de premier van de provincie Punjab Nawaz Sharif gedwarsboomde nationale regering bleek
niet in staat enige nationale wetgeving van belang te produceren.
Toen de coalitiepartner van de PPP de Mohajir Quami Mahaz (MQM, 13 zetels) er in 1989 de
brui aan gaf en zich bij de oppositiecoalitie IDA aansloot, en ook de etnische en sociale spanningen in
Sind zich in steeds dramatischer vorm begonnen te ontladen, was het lot van de regering onder leiding
van Benazir Bhoetto snel beslist. Daarbij kwam dat ook de Amerikaanse regering, aanvankelijk
enthousiast over het aantreden van een gekozen burgerregering, teleurgesteld was geraakt over de
weinige activiteiten en geringe dynamiek die de PPP-regering ten toon spreidde.
Op 6 augustus 1990 maakte president Ishaq Khan het ontslag van de regering-Bhoetto en de
ontbinding van het nationale en de vier provinciale parlementen bekend en kondigde nieuwe
verkiezingen aan. President Ghulam Ishaq Khan noemde voor zijn besluit, vier dagen na het begin van
de Golfcrisis, de volgende redenen: corruptie van regeringsambtenaren, een overheid die
verantwoordelijk is voor de toename van het etnisch geweld en de stijgende werkeloosheid. Ishaq Khan
concludeerde hieruit dat de PPP-regering "niet langer het vertrouwen van de meerderheid van de
bevolking genoot".
Enige dagen nadien verklaarde de president tegenover buitenlandse diplomaten dat hij in
werkelijkheid tot het ontslag van de regering had besloten "to prevent extra-constitutional actions and
to preserve democracy". Met andere woorden, om een militaire staatsgreep te voorkomen. Benazir
Bhoetto zou zich de woede van opperbevelhebber Aslam Beg met wie zij al grote problemen kende
over de aanpak van de toestand in Sind, op de hals hebben gehaald toen zij zich ging bemoeien met de
benoemingen van enkele hogere officieren. Aslam Beg verkondigde sinds het ontslag van de regering
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Bhoetto diverse malen nadrukkelijk in het openbaar dat het leger "daar blijft en zal blijven waar het
hoort, in de kazernes".
Het gevolg was dat er op 24 oktober 1990 voor de derde keer in de Pakistaanse geschiedenis
vrije verkiezingen op partijpolitieke basis plaatsvonden. In vergelijking met de uitslag van 1988 verloor
de PPP 1,7 procent van de stemmen, terwijl de IDA 6,6 procent won. Nu behaalde de IDA 36,8 procent
van de stemmen. De IDA werkte ditmaal veelvuldig samen met onafhankelijke kandidaten. De
verschuiving in procenten was niet buitengewoon maar de gevolgen voor de zetelverdeling in de
Nationale Vergadering waren spectaculair. De PPP won slechts 45 zetels, de IDA daarentegen maar
liefst 105. Dit grote verschil in zetelaantal komt op de eerste plaats voort uit het systeem van
afvaardiging. De verkiezingen werden ditmaal beslist in de Punjab, waar de IDA 92 van de 115 daar
beschikbare zetels voor de Nationale Vergadering won, tegen de PPP slechts 14.
Ook de provinciale verkiezingen die drie dagen later plaatsvonden verliepen ronduit rampzalig
voor de PPP. Slechts in de thuisbasis Sind bleef de partij nog enigszins overeind. De zware nederlagen
die de PPP in beide verkiezingsrondes leed reduceerden de rol van de partij van Benazir Bhoetto tot die
van een zwakke oppositiegroepering. Voor het eerst sinds 1971 kreeg Pakistan weer een gekozen
regering met werkelijke macht. Zowel de nationale als de vier provinciale regeringen werden (mede)
gevormd door de IDA. Speculaties over wat de legerleiding zou doen bij een nieuwe overwinning van
Bhoetto's partij in de verkiezingen van 24 en 27 oktober 1990 werden overbodig gemaakt door de forse
nederlaag die de PPP leed. De kans dat de militairen het politieke proces voorlopig met rust zouden
laten werd daarmee aanzienlijk vergroot.

De regering-Sharif (1990-1993)

Op 6 november 1990 werd Mian Mohammed Nawaz Sharif door president Ghulam Ishaq Khan
geïnstalleerd als premier van Pakistan. Nawaz Sharif was in 1949 geboren in Lahore en werd daar ook
geschoold. Hij was sinds 1984 premier van de Punjab. Voordien was Sharif onder Zia-ul-Haq minister
van financiën in de provinciale regering van de Punjab geweest. Hij werd bij de nationale en provinciale
verkiezingen van 1988 herkozen als premier van de Punjab.
In november 1990 gebeurde het voor de eerste maal dat een (succesvol) zakenman in Pakistan
het premierschap verwierf. De post was tot dan toe in handen geweest van leden van
grootgrondbezittende families als de Junejo's en de Bhoetto's. Het was eveneens de eerste keer in de
politieke geschiedenis van Pakistan dat de nationale regeringsleider èn de premier van de provincie
Punjab uit de Punjab zelf afkomstig waren.
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In zijn 'Address to Nation' op 7 november 1990 verklaarde Sharif Pakistan voor te willen
bereiden op het binnengaan van de 21ste eeuw. Nationale politieke verzoening was in deze toespraak
het voornaamste thema. De nieuwe premier waarschuwde het machtige bureaucratische apparaat dat
er spoedig een einde zou komen aan absenteïsme en nepotisme. Kort na z'n aantreden lanceerde de
regering-Sharif een ambitieus privatiserings- en dereguleringsprogramma. Banken en industrieën in
staatsbezit werden in de verkoop gedaan. De regering van Benazir Bhoetto (1988-1990) was daar
overigens al mee begonnen. De particuliere sector moest volgens Sharif het voornaamste onderdeel
van de nationale economie gaan vormen. Eerder onder de regering van Zulfikar Ali Bhoetto (19711977) genationaliseerde industrieën zouden weer geprivatiseerd worden. De overheidsuitgaven aan de
publieke sector van de economie moesten worden teruggedrongen.
Sinds het aantreden van de regering-Sharif veranderden de internationale omstandigheden
ingrijpend. Dat was van verreikende invloed op zowel de binnen- als de buitenlandse politiek van de
nieuwe regering. De voornaamste gebeurtenis was uiteraard de ontbinding van de Sovjetunie kort na
de mislukte coup tegen president Gorbatsjov in augustus 1991. In Centraal-Azië ontstond een vijftal
onafhankelijke, nieuwe islamitische staten: Turkmenië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en
Kazachstan. Pakistan werkt sindsdien aan het verbeteren van de economische betrekkingen met deze
staten, deels in samenwerking met Iran en Turkije. Ook deze landen zoeken uitbreiding van hun
economische en politieke reikwijdte in de voormalige Sovjetrepublieken. Afghanistan en Azerbeidzjan
zijn sinds 1992 eveneens opgenomen in de Economic Cooperation Organisation (ECO), een regionaal
economisch samenwerkingsverband.
Tegelijkertijd betekende de islamitische wetgeving die de regering-Sharif vooral onder druk van
coalitiepartner Jama'at-i-Islami in de IDA in 1991 invoerde geen verandering in de economische
oriëntatie van Pakistan op de westerse wereld. Dat bleek niet alleen uit enkele bepalingen in die
wetgeving op zich, het bleek tevens uit de economische liberalisering en de uitgebreide denationalisatiepolitiek die de regering-Sharif sinds 1991 voerde. Wie nog twijfelde aan de Pakistaanse
gretigheid om orders en investeringen uit westerse landen binnen te halen hoefde in 1993 slechts naar
de wervende reclames van de Pakistaanse overheid op het Amerikaanse televisiestation CNN te kijken.
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Buitenlandse problemen

Aan buitenlandse problemen had de regering-Sharif geen gebrek. In oktober 1990 werd de
Amerikaanse steun aan Pakistan door de regering-Bush stopgezet, officieel vanwege de Pakistaanse
stappen op weg naar de ontwikkeling van een nucleair wapen. Eind 1992 stelde de Amerikaanse
regering Pakistan zelfs onder curatele. Gedurende een half jaar zou worden nagegaan of Pakistan geen
terroristische bewegingen steunde, in het bijzonder die in het Indiase deel van Kasjmir. Indien dat wel
het geval was zou Washington elke vorm van militaire steun aan Islamabad staken.
Deze kritische Amerikaanse opstelling jegens Pakistan had meer te maken met de
veranderende Amerikaanse politiek ten aanzien van India dan met nieuwe informatie over de
Pakistaanse betrokkenheid bij de ongeregeldheden in Indiaas Kasjmir. Na de snelle en volledige
desintegratie van de Sovjetunie en vooral sinds het aantreden van de regering-Rao in Delhi is India in
economisch en militair opzicht een potentiële Amerikaanse partner in de regio Zuid-Azië. Evenals
Pakistan moet ook India in staat worden geacht de huidige turbulente ontwikkelingen in Centraal-Azië
en in Afghanistan te kunnen beïnvloeden, dat wil zeggen temperen.
Na de aftocht van de Russen uit buurland Afghanistan duurde het tot april 1992 voordat ook
hun zetbaas Nadjiboellah eindelijk kon worden verdreven. Sindsdien is de strijd tussen de diverse
Afghaanse verzetsgroepen om de macht in Kaboel eerst in volle hevigheid losgebarsten. Dit leidde tot
grote zorg bij de Pakistaanse regering. De herhaaldelijk oplaaiende Afghaanse burgeroorlog vormt een
onoverkomelijk obstakel voor de beoogde ontwikkeling van een hecht regionaal economisch
samenwerkingsverband tussen de landen van Zuid- en Centraal-Azië.

Binnenlandse problemen

Vanaf 1992 werden de binnenlands-politieke problemen voor de regering-Sharif en zijn IDA-partij snel
groter. De bonte coalitie van negen grotere en kleine partijen waaruit de IDA bestond begon in 1992
uiteen te vallen. De National People's Party (NPP) onder leiding van ex-PPP leider Ghulam Mustafa Jatoi
verliet als eerste de regeringscoalitie, niet veel later gevolgd door de Jama'at-i-Islami (JI) geleid door
Qazi Hussain Ahmad en de Mohajir Qaumi Movement (MQM) van Altaf Hussain.
In de provincie Sind bleven etnisch geweld, roofpartijen en ontvoeringen aan de orde van de
dag. In mei 1992 werd het leger ingezet met de opdracht om in zes maanden tijd het industriële
hartland van Pakistan weer enige vorm van orde en gezag te bezorgen. Daarin slaagden de
legereenheden wonderwel maar de voltooiing van de rigoureuze schoonmaakactie strandde op verzet
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van de MQM. De twaalf parlementariërs van de MQM in Islamabad verlieten hun zetels en de 23
MQM-leden van de provinciale regering van Sind namen en bloc ontslag.
De regering-Sharif behield nog een parlementaire meerderheid maar de tweederde
meerderheid was verloren gegaan. De IDA bestond nu voornamelijk uit de Moslim Liga (ML) en de
Awami National Party (ANP), partijen die elkaar sinds lange tijd nogal vijandig gezind zijn. De
verzwakking van de IDA zou zich begin 1993 wreken bij de pogingen van Sharif om de uitgebreide
grondwettelijke bevoegdheden van president Ishaq Khan zoals die vastlagen in het 'Achtste
amendement', in te dammen. Een grondwetswijziging vereist in Pakistan een tweederde meerderheid.
President Ishaq Khan besloot in april 1993 de regering Sharif naar huis te sturen zoals hij dat in
augustus 1990 eerder had gedaan met de regering onder leiding van Benazir Bhoetto. De president
noemde dezelfde redenen als in augustus 1990 voor zijn besluit. Nawaz Sharif vocht echter het ontslag
van zijn regering met succes aan bij het Hooggerechtshof en werd hersteld in zijn functie van premier
van Pakistan. De politieke en economische crisis in het land nam zienderogen toe.
Na intensief overleg tussen de president, de premier en opperbevelhebber Waheed kwam op
18 juli 1993 in een televisie-uitzending de verrassende mededeling van Sharif dat hij alsnog opstapte.
Even later kondigde ook president Ishaq Khan de Pakistanen zijn onmiddellijke aftreden aan. Een
interim-regering onder leiding van de niet-partijgebonden premier Qureshi bestuurde het land totdat
nieuwe algemene verkiezingen een nieuwe premier hadden opgeleverd.
De nationale verkiezingen werden volgens plan gehouden op 6 oktober, die in de vier
provincies vonden drie dagen later op 9 oktober plaats. Het leidde tot de triomfantelijke terugkeer van
Benazir Bhoetto als premier van Pakistan. Zij werd op 19 oktober 1993 door waarnemend president
Sajjad ingezworen.
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Toeristische informatie
Algemeen
In Pakistan bestaan er wel zéér uiteenlopende culturen en landschappen zodat reizigers met geheel
verschillende wensen er kunnen vinden wat zij zoeken. Men zou zich in het westen van Pakistan (de
North West Frontier Province en Beloetsjistan) kunnen wanen in de culturele sfeer van het MiddenOosten, in het oosten daarentegen (de Punjab en Sind) overheersen de sociaal-culturele kenmerken
van het Indische subcontinent.
Het is zeer de vraag wat 'de islamitische staat Pakistan' tot nu toe bijeen heeft gehouden: de
alom aanwezige islam of enigerlei vorm van Pakistaans nationalisme. In het land wonen Mohajirs,
Bihari's, Punjabi's, Pasjtoenen, Sindi's, Kasjmiri's en tal van andere etnische groeperingen. Zij zijn vrijwel
allen moslim maar in de praktijk loopt hun geloofsbelijdenis nogal uiteen. De Pasjtoenen uit de North
West Frontier Province bijvoorbeeld volgen op hun specifieke, zeer eigenzinnige wijze, de meeste
voorschriften van de koran heel wat letterlijker na dan de 'liberale' Punjabi's. In de provincie Sind
overheersen de Sufi-tradities; de pirs (heilige mannen) genieten er meer aanzien dan moellahs (de
reguliere geestelijken). De volksislam is hier dan ook van overheersend belang.
Een steeds weerkerende vraag van westerlingen is die naar de positie van de vrouw in een
islamitisch land als Pakistan. Overheersend is de opvatting dat de vrouw zwakker is dan de man. Dat
betekent dat zij door de man dient te worden beschermd, wat aan mannen zowel privileges als
verplichtingen verschaft. Over het algemeen is het gebruikelijk dat Pakistaanse vrouwen het lichaam
geheel bedekken. In de provincie Punjab betekent dat in de praktijk echter iets heel anders dan bijvoorbeeld in de North West Frontier Province en Beloetsjistan. In die twee provincies nemen vrouwen geen
deel aan het openbare leven. Als zij toch in het openbaar verschijnen zijn zij gekleed in een (vaak
zwarte) 'burka', een gewaad dat haar van top tot teen aan nieuwsgierige blikken onttrekt. Bovendien
wordt zij dan ter bescherming vergezeld door een lid van het mannelijk geslacht. Vrouwen in de Punjab
leven onder minder strikte omstandigheden. Zij kunnen wèl zonder mannelijke begeleiding naar de
bazaar gaan, en behoeven ook geen burka te dragen. Een 'dupata', een sjaal die het haar bedekt (die in
het openbaar ook door premier Benazir Bhoetto wordt gedragen), volstaat. In de provincie Sind ten
slotte leiden vrouwen het meest losse bestaan van alle Pakistaanse vrouwen. Het is voor westerse
vrouwen raadzaam zich enigszins aan de klederdracht van het land aan te passen. Het dragen van een
dupata is wellicht niet zo noodzakelijk, maar al te ontblote lichaamsdelen kunnen makkelijk als
aanstootgevend worden beschouwd.
Ruwweg vallen de attracties die Pakistan te bieden heeft in twee grote delen uiteen. In de
gebergtes in het noorden wordt veelvuldig aan 'trekking' gedaan. Dit is de meest populaire en meest
bekende toeristische activiteit. Een tweede categorie bestaat uit wat kan worden genoemd 'steden en
cultuur'. In plaats van te voet door de bergen trekken betekent dit vooral veel meer reizen per
(particuliere) bus, vliegtuig of auto.
Enkele reisbureaus in Nederland bieden een totaalpakket aan waarin onderdelen van beide
bovengenoemde categorieën in meerdere of mindere mate zijn opgenomen. Een rondreis door
Pakistan begint bijvoorbeeld in Karachi: vervolgens gaat men per vliegtuig naar Islamabad en
vandaaruit per bus over de fameuze en onlangs vernieuwde 'Grand Trunk' road naar Lahore. Ter
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afsluiting trekt men per jeep nog enige tijd de bergen in het noorden in. De 'Grand Trunk' of 'GT'
verbindt nog altijd het Indiase Calcutta met het Afghaanse Kaboel maar is al geruime tijd slechts
beperkt bruikbaar. Beide steden vormen gezien de binnenlands-politieke ontwikkelingen geen veilige
startplaatsen voor een trektocht door de verschillende landen van de regio.
De beste periode om Pakistan te bezoeken hangt samen met het reisdoel. Degenen die naar de
vlakten in zuid- en midden Pakistan willen kunnen dat het beste in de winter- en lentemaanden doen.
De gunstigste maanden voor een bezoek aan de berggebieden zijn april, mei en juni, en oktober.
Bergtrektochten ('trekking') zijn mogelijk tot in oktober, soms zelfs tot in november. De herfst is een
bijzonder fraai seizoen om het berggebied door te trekken. De rest van het land kan men het beste
bezoeken van oktober tot juni.
In het mondingsgebied van de Indus in de provincie Sind, en in de zomer verder alleen in
Centraal- en Noord Punjab en in de noordelijke regio's, vallen moessonregens. De moessonperiode ligt
tussen juli en september. Er valt dan 38 tot 50 cm. regen in de vlaktes en anderhalf tot twee meter in
de gebergtes. In de rest van het land is er weinig neerslag. In 75% van Pakistan valt minder dan 250
millimeter per jaar. Het uiterste noorden, westen en zuiden van het land zijn daarom grotendeels
woestijngebied waar uitgebreide irrigatie noodzakelijk is voor de landbouw. De warmste maanden zijn
juni en juli. In de noordelijke valleien wordt het makkelijk 35 tot 40 graden.
De winterperiode loopt van november tot maart. De temperaturen dalen overdag dan tot zo'n
twintig graden. Alleen in de berggebieden in het noorden kan het zeer koud worden.
Eten en drinken
De Pakistaanse keuken is minstens zo veelzijdig als het veelsoortige karakter van de bevolking van het
land. De maaltijden worden uit velerlei soorten vlees- en visgerechten, groenteschotels en kruiden
vervaardigd. De samenstelling ervan hangt goeddeels af van de regio waarin men verblijft. Voor
visschotels moet men in de provincie Sind (Karachi) zijn; in de North West Frontier Province staan vlees
en aardappels vooraan op het menu. Hier noemen we de bekendste gerechten en ingredinten uit de
Pakistaanse keuken. Wie westers eten wenst kan daarvoor meestal terecht in de internationale hotels
in heel Pakistan.
Vleesgerechten (kebabs) van lams- of geitevlees worden in vele soorten bereid. Kebabs zijn
altijd zorgvuldig gekruid met bijvoorbeeld koreander, komijn, granaatappelzaden of saffraan. Knoflook
en uien zijn voor de kebabs eveneens onmisbare ingredinten, en ook gember en paprika's ontbreken
zelden. Kebabs worden bereid op barbecue-rekken of in wokachtige kommen. Dal is een kruidige
(oranje-gele) linzen- of groenteschotel. Tikka kan bestaan uit vlees, vis of kip, maar zal altijd in een
gekruide yoghurt-saus geserveerd worden. Bij deze gerechten worden diverse soorten brood
geserveerd; chapati, nan en paratha zijn slechts de bekendste varianten. In zuidelijk Pakistan wordt ook
veelvuldig rijst bij de maaltijd gegeven.
De Pakistaanse keuken is minder heet dan de Indiase. Mochten de kruiden u desalniettemin
doen ontvlammen, gebruik dan bij voorkeur yoghurt of melk als 'blusmiddel'. Water helpt nauwelijks,
en zal bovendien in de kleinere plaatsen en dorpen niet gebotteld en uit de bron verkrijgbaar zijn. Het
beste is om het brood of de rijst bij de maaltijd geregeld te nuttigen. Zie er indien mogelijk op toe dat
uw voedsel vers is en ter plaatse wordt bereid. Hetzelfde geldt voor fruit. Straatverkopers bieden
behalve de bekende frisdranken (Cola, etc.) allerlei vruchtesappen aan, maar het is beter vers fruit te
kopen. Alcohol mag niet worden geïmporteerd in Pakistan. Wie desondanks alcoholische drank wil
gebruiken kan dat op aanvraag in een hotel verkrijgen. De drank moet dan wel op de hotelkamer
worden gedronken.
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Feestdagen
*23 maart: Pakistandag. Ter herinnering aan de Pakistanresolutie van 1940
*12 februari-14 maart 1994: ramadan. Periode van dertig dagen, die elk jaar op verschillende data valt.
Transport is in deze periode een probleem. Het is raadzaam tussen zonsopgang en zonsondergang
niet in het openbaar te roken, te eten of te drinken. Dit zou men kunnen ervaren als beledigend voor
de profeet * 14 maart 1994: Ied al fitr. Islamitische feestdag het die einde van de ramadan markeert.
Deze valt altijd op verschillende data. De winkels zijn dan gesloten
*1 mei: Meifeestdag. Internationale dag van de arbeid
*21 mei: Ied al-adha. Het Grote Offerfeest
*1 juli: 'Bankholiday'. Alleen de banken zijn gesloten, de winkels zijn geopend
*2 & 3 juli: Eid-al-Azah. Markeert het eind van de 'haddj'van Mohammed, de pelgrimstocht, naar
Mecca. Het is raadzaam op deze dag niet te vliegen. De luchthavens zijn dan overvol met pelgrims
waardoor er grote kans op vertragingen bestaat
*1 & 2 augustus: Asjoera ofwel 'de tiende dag' van moeharram, de eerste maand van het islamitische
jaar. De dood van Imam Hoessain, een rouwperiode voor sji'ieten. Massale processies in de steden.
Het is raadzaam om bij dergelijke processies, zeker in de steden Peshawar en Skardu, uit de buurt te
blijven
*14 augustus: Onafhankelijkheidsdag
*6 september: Dag van de Defensie. Gedenkdag naar aanleiding van de Indiaas-Pakistaanse oorlog van
1965
*11 september: sterfdag Qaid-i-Azam (Jinnah)
*1 oktober: Eid-i-milat-un-nabi. Verjaardag van de profeet (vrede zij met hem)
*9 november: Iqbal-dag. Geboortedag van de geestelijke vader van Pakistan Mohammed Iqbal
*25 december: Kerstmis èn geboortedag Quaid-i-Azam
*31 december: 'Bankholiday'. Alleen de banken zijn gesloten, de winkels zijn geopend.
Reizen naar Pakistan
Karachi en Islamabad/Rawalpindi hebben de belangrijkste internationale luchthavens van Pakistan.
Karachi is zelfs een van de belangrijkste luchthavens van heel Zuid-Azië waar vele
luchtvaartmaatschappijen van alle continenten heen vliegen, waaronder KLM en British Airways.
Vliegverbindingen vormen de meest gebruikte methode van transport naar Pakistan.
Zee- en landverbindingen zijn aan grote beperkingen onderhevig. De meeste wegen zijn niet
het hele jaar door begaanbaar. Bovendien vormt de politieke situatie in de buurlanden Iran en vooral
Afghanistan een probleem voor het toeristenverkeer. Spoorwegverbindingen zijn in feite alleen vanuit
India te benutten als de politieke situatie en de feitelijke staat waarin de spoorlijnen verkeren dat
tenminste toestaan. De watersnood van september 1992 heeft een aantal verbindingen voor korte of
langere tijd buiten werking gesteld. Het is raadzaam van tevoren inlichtingen in te winnen of bepaalde
reisdoelen vanuit de buurlanden wel over de weg of per spoor bereikbaar zijn.
Met eigen auto naar Pakistan reizen kan voor een periode van maximaal drie maanden. Vereist
is een zogenoemde Carnet de passage en Douanne en een verklaring van de eigenaar van het voertuig
dat hij/zij de auto niet in Pakistan zal verkopen. De imponerende Karakoram-route vanuit China is
geopend van mei tot en met november, dagelijks tussen 11.00 uur en 16.00 uur. Ieder jaar opnieuw
worden delen van de route in de wintermaanden door natuurkrachten vernield en door
mensenhanden weer hersteld.
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Reizen in Pakistan
Pakistan International Airlines (PIA) kent een uitgebreid binnenlands netwerk. Het land heeft zo'n
dertig luchthavens. Vliegen is een snelle en verhoudingsgewijze goedkope manier van reizen in Pakistan
met onderweg dikwijls spectaculaire uitzichten. Alle plaatsen van belang naast Rawalpindi/Islamabad
en Karachi worden aangedaan: Hyderabad, Moenjodaro, Sukkur, Multan, Lahore, Gilgit, Skardu, Chitral,
Saidu Sharif (in Swat), en Quetta. Reserveringen voor binnenlandse vluchten kunnen worden gemaakt
bij de PIA-kantoren in deze plaatsen, doorgaans bevinden deze zich op de luchthavens.
Het spoorwegennet verbindt Karachi met alle belangrijke steden in het land. Veel treinen zijn
nog stoomtreinen. Reserveringen voor eerste en tweede klas zitplaatsen en slaapcoupés kunnen
worden geboekt bij alle spoorwegstations. Het is dringend gewenst deze boekingen ruim voor de
beoogde reisdatum te maken. Bijzonder aanbevolen is een reis met de roemruchte 'Khyber Mail', het
traject wat loopt van Karachi naar Peshawar.

De vier provincies
Een reis naar en een (trek-) tocht door Pakistan zal vaak beginnen in de provincie Punjab. Islamabad en
vooral Lahore zijn hier de voornaamste trekpleisters. Vervolgens komt Sind aan de orde. Velen
beginnen een bezoek aan Pakistan via Karachi. In de North West Frontier Province is de oude stad
Peshawar zeer de moeite van een bezoek waard. In Beloetsjistan tenslotte ligt Quetta, relatief ver
verwijderd van alle andere Pakistaanse steden maar per binnenlandse PIA-lijnvlucht bereikbaar.
Punjab
De betekenis van de naam van de provincie, 'Vijfstromenland' ('punj' of, in andere transcriptie, 'panj'
betekent vijf; 'aab' betekent wateren of stromen) geeft tevens de voornaamste karakteristiek van deze
dichtbevolkte provincie (bijna zeventig miljoen van de 117 miljoen Pakistani woont hier) aan. De vijf
bedoelde rivieren zijn de Sutlej, Beas, Ravi, Chenab en de Jhelum. Dit zijn de belangrijkste zijrivieren van
de Indus die ervoor hebben gezorgd dat de Punjab een zeer vruchtbare, relatief rijke provincie kon
worden. Naast een gevarieerde agrarische produktie zijn er tal van industrieën in de Punjab ontstaan,
voornamelijk in en nabij de steden. De familie Sharif bijvoorbeeld heeft in korte tijd fortuin weten te
maken met industriële activiteiten. Met recht en reden kan dit het kerngebied van de moderne staat
Pakistan worden genoemd.
Daar was wel grootschalig menselijk ingrijpen voor nodig. Zolang de natuur onbelemmerd z'n
gang kon gaan overstroomden de rivieren regelmatig grote delen van het gebied. Dat is op
verschillende kaarten goed zichtbaar aan de steeds veranderde loop van de rivieren. Door de eeuwen
heen zijn ze soms tientallen kilometers van koers veranderd. Het is ook goed zichtbaar in het landschap
zèlf waar geïrrigeerde gebieden vrij plotseling ophouden en overgaan in zanderig woestijngebied. Door
de eeuwen heen zijn stedelijke samenlevingen opgekomen in steeds andere delen van de Punjab die
vroeg of laat mèt de rivier weer verdwenen of juist overspoeld werden. Bijgevolg zijn er
verhoudingsgewijze weinig oude stedelijke centra te vinden in deze provincie. Ook tegenwoordig
treden de rivieren buiten hun oevers wat tot regelrechte watersnoodrampen leidt in het hele land. De
jongste grote overstroming in Pakistan vond plaats in september 1992.
Uiteraard moeten de steden Rawalpindi (ofwel Pindi), Islamabad en Lahore worden bezocht.
De nieuwe hoofdstad van Pakistan, Islamabad, is qua opzet en zeer ruime uitleg vergelijkbaar met
Brasilia. Ayub Khan vond eind jaren vijftig deze plek de beste. Lahore als nieuwe hoofdstad was een
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alternatief maar lag gevaarlijk dicht bij India. Bovendien lag de nieuw te bouwen stad vrijwel in beide
provincies Punjab en North West Frontier Province. Rechtgetrokken straten en grote doorlopende
verkeersverbindingen bepalen het uiterlijk en de sfeer van de nieuwe hoofdstad (sinds 1959) van
Pakistan. Bussen, taxi's of huurauto's zijn onmisbare attributen als men Islamabad uitgebreid wil
bekijken. Overigens begon de bouw van Islamabad eerst in 1961 en heden ten dage is men nog lang
niet uitgebouwd. Rawalpindi daarentegen is niet alleen veel ouder en 'af' maar ook aanzienlijk kleiner
en 'rommeliger'. In Rawalpindi vindt men weinig monumenten maar de bazaars zijn de moeite waard.
De reis van Islamabad/Rawalpindi naar Lahore is niet alleen comfortabel maar tevens een
vrijwel verplicht onderdeel van elke langere Pakistanreis. Onderweg komt de reiziger langs, en in,
Taxila; eeuwen zoniet millenia oud. Maar ook zijn er tal van forten en dorpen, boeddhistische
nederzettingen en kloosters, teveel om in dit korte bestek op te noemen. Een ruime keuze aan
bezoekmogelijkheden.
Lahore is de hoofdstad van Punjab. De stad is letterlijk volgebouwd met bezienswaardige
zaken. Alle periodes en aspecten van de geschiedenis van het subcontinent èn van de staat Pakistan
hebben hier wel op de een of andere manier vorm gekregen. Er zijn bouwwerken uit de vroege
Mogolperiode (16e eeuw), Sikh gebouwen, en veel bouwwerken uit de Britse periode. Naast de forten
en moskeeën zijn er de bazaars - vooral die in het oude stadscentrum met z'n smalle straatjes is
schilderachtig. In de bazaars kan men letterlijk alle goederen en diensten verkrijgen die men wenst.
Mannen kunnen zich er bijvoorbeeld laten scheren - waarbij het zeer raadzaam is eerst het scheermes
zorgvuldig op z'n scherpte te beoordelen.
Verder naar het zuiden van Punjab ligt de plaats Multan. Hier komen de rivieren dicht bij
elkaar. Multan is een zeer oude plaats, wellicht nog gevestigd in de periode van de Indusdalcultuur
(4000-ca.1800 v.C.). Van 712 tot 1818 werd de stad door moslimheersers bestuurd. Bijzonder zijn hier
enkele graftombes van soefi's, die dateren van vóór de Mogolperiode. Verder naar het zuiden
trekkende vanuit Multan komt men in de Cholistan-woestijn die tot in India doorloopt. Er zijn
honderden opgravingen te vinden uit de Indusdalcultuur - de beroemdste is uiteraard Moenjodaro.
Sind
Het aanzien van de provincie Sind wordt volledig bepaald door de rivier Indus die even ten noorden van
de plaats Sukkur de provincie binnenkomt. Tussen Karachi en de grens met India in ligt een kustgebied
wat geheel door de breed uitwaaierende Indusmonding in beslag wordt genomen, de moerasachtige
Indusdelta. In de tijd van de Indusdalcultuur was de watertoevloed van de Indus veel groter en
bovendien niet zoals tegenwoordig redelijk beheersbaar gemaakt. In die tijd was Sind dicht bebost,
voornamelijk met tamarisken, een kleine struikachtige boomsoort. Daarvan is zelfs nog wel wat over
maar het overgrote deel van de bodem wordt tegenwoordig gebruikt voor agrarische produktie.
Tientallen irrigatiekanalen doorsnijden de Thar-woestijn richting Indiase grens. Graan, katoen en fruit
zijn hier veel geteelde gewassen. In de resterende 'bush' in het oosten van Sind vinden de beruchte
'dacoits' bendes regelmatig hun toevlucht.
Sind werd door de millenia heen door vele verschillende dynastieën bestuurd. Boeddhisten en
hindoes hadden er hun gezag voor kortere of langere tijd gevestigd. Banhbore, op zo'n 80 kilometer ten
oosten van Karachi gelegen, wordt geacht de plaats te zijn waar in 711 de Arabieren o.l.v. generaal
Mohammed Bin Qasim voet aan land zetten. Het kalifaat der Ommayaden was de eerste moslimse
dynastie en er zouden er nog vele volgen. Na lange eeuwen van tal van dynastieke verwikkelingen werd
Sind in 1592 door de Mogolvorst Akbar bij diens rijk ingelijfd. De Mogolkeizers verrijkten ook Sind met
tal van grootse monumenten en moskeeën. Tussen 1839 en 1843 streden inheemse Sindi-heersers
(Talpur Mirs, afkomstig uit Beloetsjistan) met de Britse bezetter maar moesten het onderspit delven.
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Sindsdien begon de ontwikkeling van irrigatiewerken en de aanleg van wegen en spoorwegen, eerst
goed.
Etnisch en religieus is Sind makkelijk de 'bontste' provincie van Pakistan. Van de ca. 24 miljoen
Sindi's zijn er slechts 4 miljoen daadwerkelijk afkomstig uit Sind. De autochtone bevolking woont vooral
langs de Indus, de allochtonen vinden we vooral in de steden Hyderabad en Karachi.
De plaats Sukkur is voornamelijk bekend geworden vanwege de grote dam die hier in de Indus
is gelegd, de Sukkur-barrage. Van hieruit lopen tal van irrigatiekanalen. Voorts zijn er ook in Sukkur
weer enkele fraaie moskeeën en forten te vinden. Sukkur is zowel vanuit Lahore als Multan per spoor
en over de weg bereikbaar. Van Sukkur kijken we verder in zuidelijke richting, naar de stad Hyderabad.
De moderne stad Larkana is de thuisplaats van de familie Bhoetto - hoewel Benazir Bhoetto ook in
Karachi een fortachtig onderkomen heeft. De kortste weg is die over de autosnelweg door
woestijngebied. Het meest interessante transportmiddel is echter de trein, waarmee ondermeer
Moenjodaro wordt aangedaan.
Hyderabad ligt op ongeveer 180 kilometer van Karachi en is één van de grootste steden van
Pakistan. Er zijn verschillende industrieën tot ontwikkeling gekomen. In Hyderabad staan niet al te veel
oude gebouwen, de stad is in z'n huidige vorm nog tamelijk jong. Zo'n tweehonderd jaar geleden
veranderde de loop van de Indus. De toenmalige hoofdstad van Sind, Khudabad, lag sindsdien niet
langer meer direct aan de rivier. Reden voor de heerser in 1786 om Hyderabad te bouwen - wèl aan de
rivier. Tot 1843 bleef Hyderabad de hoofdstad van Sind. De militaire nederlaag tegen de Britten
betekende eveneens het einde van die status.
De havenstad Karachi is de grootste stad van Pakistan. Begin jaren negentig telde het ongeveer
11 miljoen inwoners (schatting 1992). Van 1947 tot 1959 was het de hoofdstad van Pakistan. In 1818
woonden er in het vissersdorp Karachi ca. 13.000 mensen... Het dorp lag toen nog geïsoleerd in Sind en
werd aan alle kanten omgeven door honderden kilometers woestijn en de Arabische Zee. In 1839
arriveerde een Brits schip, en Karachi werd zonder slag of stoot aan de toekomstige heersers van het
Indische subcontinent overgegeven. Rond 1900 was Karachi al een van de grootste en best
geoutilleerde havens ter wereld. De Britse organisatie- en bouwwoede hebben de grondslagen gelegd
voor de explosieve groei van de stad. De eerste wereldoorlog betekende een nieuwe, krachtige impuls.
Geen wonder dat men Karachi ook wel de 'koopliedenstad' noemt. De stad bleef, en blijft, immigranten
aantrekken. De mohajirs (Oerdoe sprekende moslims uit India) en bihari's (Oerdoe sprekende moslims,
sinds 1971 komende uit voormalig Oost-Pakistan) zijn de jongste nieuwkomelingen.
Uiteraard staan er in Karachi nauwelijks bouwsels die ouder zijn dan enkele tientallen jaren.
Het mausoleum van de in Karachi geboren Jinnah is zelfs een van de oudere monumenten. Alleen de
bazaars hebben de tand des tijds moeiteloos weerstaan. Maar daarvoor moet men Karachi ook niet
bezoeken. Eerder is het hier beter dan waar ook in Pakistan mogelijk om aan den lijve de sfeer van
onafgebroken activiteiten in een moderne Aziatische metropool te ervaren. Naast armenwijken als
Orangi-county zijn er ook villawijken. Clifton (aan zee) is wel de meest bekende vanwege de
aanwezigheid van het 'huis' van de Bhoetto's en, voor hen, onderandere van de Jinnah's. Overigens zal
men Orangi-county in tegenstelling tot de wijk Clifton niet veelvuldig in reisgidsen aantreffen. Het
moge duidelijk zijn dat een grondig bezoek aan Karachi dagen, zo niet weken, zal nemen.
Beloetsjistan
Deze enorme provincie beslaat ongeveer 42% van heel Pakistan en bestaat goeddeels uit rotsachtig
woestijngebied. De hoofdstad Quetta met meer dan 100.000 inwoners is de enige stad van gewicht. De
rest van de vier miljoen Beloetsjen woont in tal van kleinere steden en dorpen. De zeer lage
economische ontwikkeling van de streek (er is nauwelijks een infrastructuur van betekenis) zorgt er
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samen met de zomerse droogte en hoge temperaturen ('s winters daarentegen is het in het grootste
deel van Beloetsjistan ongemeen koud) voor dat er (nog) geen toerisme van belang tot ontwikkeling is
gekomen in Beloetsjistan. De provincie kent niet als de rest van Pakistan een moessonperiode. De
centraal gelegen Makran bergketens met toppen tot zo'n 2900 meter) en het Suleiman gebergte (ten
noorden van Sind, met toppen tot en met ca. 3500 meter) houden de Centraal-Aziatische
klimaatinvloeden tegen.
De oorlog die verschillende Pakistaanse leiders tegen de Beloetsjen voerden en de oorlog in
buurland Afghanistan die eind jaren zeventig begon, hebben de provincie er niet makkelijker
toegankelijk op gemaakt. Zoals bekend grenst Beloetsjistan direct aan Afghanistan en Iran.
Ook hier brachten vanaf het jaar 711 de Arabische legers de islam. Maar de geografische en
fysieke omstandigheden maakten op z'n best een beperkte controle over het gebied mogelijk. Vandaar
dat lokale stammenleiders in Beloetsjistan eeuwenlang oppermachtig waren. De geschiedenis van de
provincie wordt gekenmerkt door strijd. Strijd tegen vreemde overheersers, afkomstig uit zowel Iran,
Afghanistan, India, Groot-Brittannië als Pakistan. In 1955 werden na het gedwongen aftreden van de
laatste Khan van Kalat de grenzen van Beloetsjistan afgeschaft. In 1958 werden de nieuwe grenzen
definitief vastgesteld. In dat jaar verkocht de sultan van Oman de plaats Gwadar en omstreken aan de
regering van Pakistan. Sinds de jaren vijftig is aardgas uit Beloetsjistan de belangrijkste 'eigen' dat wil
zeggen niet geïmporteerde brandstof van Pakistan.
North West Frontier Province
De NWFP wordt sinds mensenheugenis bewoond door Pasjtoense stammen. Dwars door het
Pasjtoense woongebied heen loopt de internationale grens (de oude Durandlinie) van Pakistan en
Afghanistan. Britten noemen de Pasjtoenen hardnekkig 'Pathans', wat letterlijk in het Nederlanders
vertaald Pathanen is geworden. Formeel maakt de NWFP deel uit van Pakistan maar de Pakistaanse
wetgeving wordt in de stammengebieden als niet van kracht zijnde beschouwd.
Het gebied is zeer droog en bergachtig en kent in zomer en winter extreem hoge respectievelijk
extreem lage temperaturen. Evenals in Beloetsjistan liggen hier roemruchte passen (Khyber, Kohat,
Malakand) die allen naar Afghanistan leiden. In dit deel van het subcontinent hebben vele vreemde
overheersers en Pasjtoense stammen elkaar door de eeuwen heen fanatiek bestreden - wat meestal
resulteerde in een overwinning voor de stammen. Een hele, vaak nogal romantisch gekleurde Britse
literatuur is rondom de NWFP en de vermaarde woestheid van enkele Pasjtoense stammen ontstaan.
Zij laten zich evenmin eenvoudig tellen. Hun aantal in de NWFP wordt geschat tussen de 12 en 18
miljoen. In Afghanistan woonden tot in de jaren tachtig zes à acht miljoen Pasjtoenen, dat wil zeggen
dat zij ongeveer de helft van de gehele Afghaanse bevolking vormden.
Zeker is dat het hier handelt om een zeer eigenzinnig, trots slag mensen. Hun eigen erecode de
Pasjtoenwali is vooral van kracht in Afghanistan en gaat dikwijls vóór islamitische voorschriften.
Bloedwraak ('badal') bijvoorbeeld màg niet van de koran maar is desondanks een wijdverbreide, zeer
levendige traditie in de stammensamenlevingen. De generaties durende conflicten gaan doorgaans om
'zar, zan, zamin', ofwel goud, vrouwen, en grond. Een bekend en illustratief verhaal staat in het boek
van James Spain, getiteld The way of the Pathans (Londen, 1962). Hij vertelt het verhaal van een
schooljongen die een dag van school wegbleef zonder enig bericht. Bij terugkeer werd hem naar de
reden van zijn afwezigheid gevraagd. Het bleek dat hij een 'familieplicht' had vervuld, dat wil zeggen
een mannelijk lid van de familie van de tegenpartij had vermoord. Hij was aan de beurt aangezien zijn
vader en oudere broers inmiddels uit de weg waren geruimd. Laten we echter de andere kant van de
Pasjtoenwali niet uit het oog verliezen. De belangrijkste wet bijvoorbeeld is die van gastvrijheid
('melmastia'), zelfs als dat betekent dat je een vijand onderdak voor de nacht moet verschaffen.
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De hoofdstad van de NWFP is Peshawar ofwel Shehr. Alle buitenlandse heersers van enig
belang hebben kortere of langere tijd in Peshawar doorgebracht. De stad is legendarisch in heel Azië. In
deze miljoenenstad wemelt het van de verschillende soorten mensen uit binnen- en buitenland.
Aangezien het ook nabij de Afghaanse grens ligt krioelt het er van de spionnen. Voor tal van Afghaanse
verzetsgroepen vormde Peshawar tijdens de oorlog met de Sovjetbezetter (1979-1989) het
hoofdkwartier. Sinds z'n stichting meer dan tweeduizend jaar geleden heeft de stad vele benamingen
gekend. De Mogolheerser Akbar is verantwoordelijk voor de naam Peshawar hetgeen 'de plaats aan de
grens' betekent. Peshawar heeft enkele bijzondere bazaars. Bijzonder, omdat men er moeiteloos
wapens en verdovende middelen (hasjish, herone) kan kopen. De Pasjtoenen zijn altijd zeer bedreven
geweest in het vervaardigen van wapens en de Sovjetbezetting van Afghanistan heeft de hoeveelheid
en kwaliteit van de beschikbare wapens en drugs drastisch vermenigvuldigd.
Northern Areas en Kasjmir
Wat nauwelijks aan de orde is gesteld zijn de 'Northern Areas' en de Kasjmir. Hier liggen de
hooggebergtes. Pakistan kent meer dan honderd bergen die hoger reiken dan 7000 meter. De
bekendste is wellicht de K2, met zijn 8611 meter na de Mount Everest de hoogste berg ter wereld.
De Gilgit-vallei wordt omgeven door de immense bergketens van de Karakoram en de
Himalaya en is wereldberoemd om z'n natuurlijke schoonheid. De Nanga Parbad (8123 meter) en de
eveneens door sneeuw bedekte Rakaposhi vormen de hoogste toppen. De Rakaposhi is de enige berg
ter wereld die zonder enige onderbreking opstijgt van rivierniveau tot aan de top. De Skardu-vallei in
Azad Jammu & Kasjmir ligt temidden van de zeer hoge Karakoramketens. De Hunza-vallei, Chitral-vallei,
Kalash-vallei en Swat-vallei zijn stuk voor stuk van een oogstrelende schoonheid. De Kaghan-vallei is
toegankelijk via de route Rawalpindi - Abbottabad.
Weinig aandacht is hier geschonken aan de mogelijkheden van 'trekking' in de hooggebergtes.
Dit zijn echter streken en manieren van reizen die een zorgvuldige en daarmee onvermijdelijk zeer
persoonlijke voorbereiding vereisen. De mogelijkheden van 'trekking' in dit gebied zijn aan seizoenen
gebonden. Bovendien zijn de Kasjmir en de Northern Areas lang niet altijd eenvoudig toegankelijk wat
direct samenhangt met de politieke en niet te vergeten militaire verwikkelingen tussen Pakistan en
India rond de Kasjmir-kwestie. In het bijzonder voor reizen als deze geldt dat men zich ruim vantevoren
van de actuele situatie in de regio op de hoogte dient te stellen, evenals van de vereiste adressen,
papieren en stempels.
Basisgegevens
* Oppervlakte: 796.095 km² (ruim 19 x Nederland)
* Munteenheid: roepie, onderverdeeld in 100 paise
* Tijdsverschil: vier uur later dan in Nederland
* Benodigde reisdocumenten: geldig paspoort, visum
* Vaccinaties:
*aangeraden worden inentingen tegen tyfus en DTP
*malariatabletten (gebruik beginnen voor het vertrek, eindigen ruim na terugkomst; vooral voor
bezoekers die niet de bergen intrekken)
*eventueel waterzuiveringstabletten (Puritab, iodine)
* Hotels: te vinden in alle grotere steden en bij toeristische attracties
* Gebedsdag: vrijdag (alle winkels, banken en kantoren gesloten)
* Heetste periode van het jaar: de maanden juni en juli
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* Fotograferen: in verband met het scherpe licht in de zomermaanden is het gebruik van een dagfilter
zeer aan te bevelen. Een alternatief is het 's morgens vroeg of even voor zonsondergang fotograferen
Adressen:
Pakistaanse Ambassade
Amaliastraat 8
2514 JC Den Haag
Tel. 070-648948 / 648949
Pakistan International Airways
Leidsestraat 17
1017 NT Amsterdam
Tel. 020-6264715
Nederlandse Ambassade
Nr. 5 61st Street
Shalimar 6 (3)
Islamabad
Tel. 822631 / 825279 / 822887
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Chronologisch overzicht
-ca. 3000 - 1500 voor C.: ontwikkeling en hoogtepunt van de Induscultuur
-na 1500 voor C.: Aryaanse koningen heersen in de Punjab
-327 - 326 voor C.: verovering stroomgebied Indus door Alexander de Grote
-rond 320 voor C.: begin Mauryaanse dynastie in het noordwesten van het subcontinent
-273 - 232 voor C.: bloeiperiode boeddhisme onder koning Ashoka in het noordwesten
-232 voor C.: Bactriërs in het noordwesten
-ca. 50 voor C.: vestiging van Parthen en Scythen
-ca. 50 na C.: Koesjanen-rijk, koning Kanishka
-ca. 250: het Gupta-rijk, invallen van de Hunnen
-622: Hidjra: de tocht van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina, begin van de islamitische
jaartelling
-632 - 661: periode van de vier rechtgeaarde kaliefen
-661 - 750: dynastie der Omayyaden in Damascus; tijdperk van de grote Arabische veroveringen
-711: Mohammed Ibn al-Qasim verovert het laaggelegen deel van het Indusdal tot aan Multan
-750 - 1258: kalifaat der Abbasieden in Baghdad
-rond 900: rijk der Ismailis in Multan
-998 - 1030: heerschappij Mahmoed van Ghazna; 17 veroveringstochten naar India, verovering van de
Punjab
-1051: de Hindoe dynastie van Lahore door de Ghaznawieden omver geworpen
-1071: dood van de mysticus Hujwiri Data Ganj Bakhsh in Lahore
-1168: Lahore door de Ghorieden veroverd en geplunderd
-1192 - 1290: Qoetboeddin Aybak heerser in Delhi, begin van de dynastie der koning-slaven. Intensieve
activiteiten mystieke orden in India. Verovering van Bengalen.
-1290 - 1320: Khalji sultanaat van Delhi
-1320 - 1399: Toeghloek - dynastie in Delhi
-1333: Samma - dynastie in Sind
-1339: Kasjmir onder moslimse heersers gebracht
-1347: dynastie der Bahmaniden in de Dekan (zuiden India)
-1398-1399: inval van de Timoeriden in noordwest India
-1414 - 1451: dynastie der Sayyiden in Delhi
-1451 - 1526: Lodi-dynastie van Delhi
-1526: de Timoeride heerser Babar wint de slag bij Panipat en vestigt het Mogolse rijk
-1530: dood van Babar
-1530 - 1540: heerschappij zoon Babar, Hoemayoen
-1555: terugkeer van Hoemayoen
-1556 - 1605: heerschappij van Mogolkeizer Akbar (geboren 1542); Gujrat, Bengalen, Kasjmir,
Beloetsjistan, Sind binnen het Mogolrijk
-1600: stichting van de Britse Oost-Indische Compagnie
-1605 - 1627: Dzjehangir Mogolkeizer
-1627 - 1658: Sjah Dzjehan Mogolkeizer
-1659: troonopvolger Dara Sjoeko door zijn broer Aurangzeb omgebracht
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-1659 - 1707: Aurangzeb Mogolkeizer. Het rijk wordt uitgebreid tot in Zuid-India (Dekan), en bereikt z'n
grootste omvang. Militaire organisatie van de Sikhs. Opstand van de Hindoes
-1707: de strijd om de troonsopvolging en ineenstorting van het Mogolrijk
-1739: plundering van Delhi door Nadir Shah van Perzië
-1747: eerste inval van Ahmed Shah Durrani in India. Vestiging Engelse en Franse bruggehoofden in
India
-1757: overwinning van de Britten in de slag bij Plassey, Bengalen. De Sikhs heersers in de Punjab
-1761: Ahmed Shah Durrani overwint bij Panipat de Sikhs o.l.v. Mahratta
-1789: Lahore hoofdstad van de Sikhs, geleid door Ranjit Singh
-1831: dood van de hervormer Sayyid Ahmed van Bareilly; moslimse vrijheidsbewegingen in Bengalen,
hervormingsbewegingen van de Hindoes in Bengalen
-1835: plan van Macauley; afschaffen Perzisch als ambtelijke taal, invoering van het Engels
-1843: Britse belegering van de heerser van Talpur bij Miani; annexatie van Sind
-1849: de Punjab onder Brits gezag gebracht
-1857: de grote muiterij van Indische troepen. Deportatie van de laatste, hoogbejaarde Mogolkeizer
Bahadoer Sjah Zafar II naar Rangoon, Burma. Daar in 1862 overleden
-1858: ontbinding van de Britse Oost-Indische Compagnie. Overname van het bestuur over het
subcontinent door Britse parlement en kroon
-1875: stichting van het Engels-Indische college Aligarh door Sir Sayyed Ahmed Khan
-1877: koningin Victoria neemt de titel 'keizerin van India' aan
-1885: oprichting van de All India Congress Party
-1905: opdeling van Bengalen op gemeenschapsbasis door onderkoning Lord Curzon
-1906: oprichting van de Moslim Liga in Dacca
-1911: herroeping van de opdeling van Bengalen
-1916:
-Lucknow-overeenkomst gesloten tussen de Congres-partij en de Moslim Liga inzake de vorm, basis
en organisatie van de verkiezingen
-verklaring van Montague; eerste stappen naar onafhankelijkheid Brits-Indië
-1919:
- introductie Montague / Chelmsford hervormingsplannen
-eerste burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne Gandhi
-Amritsar massamoord op bevel generaal Dyer
-Government of India Act
-1920: Kalifaat beweging actief; steun van Gandhi
-1922: tweede campagne Gandhi; verdeeldheid Congres-partij
-1927: Simon-commissie; het probleem van de gescheiden vertegenwoordigingen van hindoes en
moslims in de regeringen
-1930: Sir Mohammed Iqbal (1873-1938) geeft verklaring uit over de te vormen zelfstandige
islamitische staat in het noordwesten van het subcontinent op een bijeenkomst van de Moslim Liga
in Allahabad
-1930: 1e Ronde Tafel conferentie in Londen
-1931: 2e Ronde Tafel conferentie in Londen; deelname Gandhi
-1935: nieuwe 'Government of India Act'; grondwet, hoge mate van autonomie voor de provinciën
-1937: provinciale verkiezingen India; in zeven provincies Congres-partij regeringen
-1939:
-september: onderkoning verklaart India in oorlog met Duitsland
-oktober: provinciale regeringen Congres-partij nemen ontslag
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-1940: 23 maart: proclamatie van de Pakistan resolutie door de Moslim Liga in Lahore
-1941: oprichting van de Jama'at-i-Islami
-1942: hervormingsvoorstellen door Sir Stafford Cripps verworpen
-1945: Simla-gesprekken tussen Gandhi en M.A. Jinnah
-1947:
-19 april: plan verdeling aangenomen
-14 augustus: verdeling subcontinent in India en Pakistan. Bevolking West-Pakistan: 32 miljoen mensen
-15 augustus: M.A. Jinnah gouverneur-generaal, Liaqat Ali Khan eerste premier
-27 oktober: Indiase troepen trekken Kasjmir binnen
-november: het prinsdom Khairpur kiest voor aansluiting bij Pakistan
-1948:
-30 januari: dood van Mahatma Gandhi
-april: Kalat sluit zich aan bij Pakistan
-Bezetting van Hyderabad/Dekan, Kasjmir en Junagadh door Indiase troepen. Het Kasjmir conflict
voorgelegd aan de Verenigde Naties
-11 september: overlijden Quaid-i-Azam Jinnah
-1949:
- 1 januari: staakt-het-vuren van kracht in Kasjmir
-demarcatielijn in Kasjmir. Admiraal Nimitz als vertegenwoordiger van de Verenigde Naties
benoemd tot toezichthouder op te houden plebisciet
-7 maart: resolutie over de verwerkelijking van een islamitische staat
-1950:
-erkenning van de Volksrepubliek China
-24 augustus: bemiddeling VN-bemiddelaar Owen Dixon inzake Kasjmir-geschil mislukt
-1951:
-29 mei: Kasjmir-geschil voor Veiligheidsraad VN; onderhandelingen zonder resultaat
-24 juni: uitslag volkstelling februari 1951 bekend gemaakt: totale bevolking oost en west 75,6
miljoen. Oost: 42,1 miljoen. Karachi: 1,11 miljoen. Punjab: 20,63 miljoen. NWFP: 5,69 miljoen.
Sind: 4,9 miljoen. Beloetsjistan: 1,17 miljoen
-16 oktober: minister-president Liaqat Ali Khan in Rawalpindi tijdens massabijeenkomst vermoord
-17 oktober: Khwaja Nazimuddin tot opvolger van Liaqat Ali Khan gekozen door ministerraad
-19 oktober: Malik Ghulam Muhammad wordt derde gouverneur van Pakistan
-1953:
-februari/maart: onrust in Punjab
-17 april: Muhammad Ali vormt nieuwe regering
-29 juli: Jawaharlal Nehru in Karachi; gesprekken over Kasjmir-kwestie
-20 augustus: premier Muhammad Ali bezoekt Nehru in New Delhi; communiqué over bijleggen
Kasjmir-kwestie d.m.v. volksstemming in Kasjmir
-3 november: Pakistan formeel Islamitische Republiek Pakistan gedoopt
-1954:
-17 mei: defensieverdrag met de Verenigde Staten; Pakistan lid van SEATO
-13 augustus: oprichting Pakistan Airlines
-1955:
-2 mei: generaal-gouverneur Ghulam Mohammed verordent per decreet de eerder door hem
aangekondigde vorming van een nieuwe wetgevende nationale vergadering
-11 augustus: nieuwe regering samengesteld door Chaudry Mohammed Ali
-23 september: formele toetreding Pakistan tot Baghdad-Pact
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-6 oktober: Iskander Mirza wordt vierde gouverneur van Pakistan
-17 oktober: samenvoeging onder de 'One Unit Act' van de drie provincies en zes staten tot één
eenheid, de provincie West-Pakistan
-1956:
-5 maart: aanneming grondwet door wetgevende vergadering. De president moet een moslim zijn;
Pakistan moet voortaan een islamitische republiek zijn. Pakistan blijft deel uitmaken van de
Commonwealth
-23 maart: uitroeping van Pakistan tot islamitische republiek. Generaal-majoor Iskander Mirza legt
als eerste Pakistaanse leider de ambtseed af. Nieuwe grondwet van kracht na aanname door het
parlement
-24 april: Dr. Khan Sahib vestigt de National Awami partij
-26 mei: eerste vijfjarenplan voor economische ontwikkeling (1956-1960)
-1957:
-29 januari: inlijving door India bezette deel van de Kasjmir bij India ondanks resolutie van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die een definitief besluit inzake Kasjmir van een
volksstemming afhankelijk maakt
-11 oktober: aftreden van premier Suhrawardy
-10 december: Veiligheidsraad VN komt met nieuwe Kasjmir-resolutie. De Indiase afgevaardigde
Krishna Menon betitelt de resolutie als 'onaanvaardbaar' voor India
-16 december: vorming nieuwe regering door Malik Firoz Khan Noon (Republikeinse Partij)
-1958:
-premier Khan Sahib van West-Pakistan vermoord
-30 april: arrestatie van Sjeik Abdoellah van Kasjmir door de Indiase regering
-president Iskander Mirza stelt parlement buiten werking en verbiedt politieke partijen
-8 oktober: machtsovername door Pakistaanse leger o.l.v. veldmaarschalk Ayub Khan. Staat van
beleg uitgeroepen, grondwet buiten werking gesteld
-27 oktober: Ayub Khan vervangt Iskander Mirza als president
-1959:
-invoering 'basic democracies' systeem
-3 september: overleg Ayub en Nehru in New Delhi
-1960:
-Islamabad als nieuwe hoofdstad Pakistan voorgesteld (tot die tijd voorlopig Rawalpindi)
-7 januari: veranderingen in samenstelling regering door Ayub Khan (Chief Martial Law
Administrator)
-17 februari: beëdiging president Ayub Khan en instelling grondwetscommissie
-1961:
-1 januari: invoering decimale stelsel
-3 maart: bevolking Oost- en West-Pakistan: 92,8 miljoen
-1 september: verbreking diplomatieke betrekkingen Afghanistan en Pakistan
-1962:
-1 maart: nieuwe grondwet Pakistan uitgeroepen
-6 mei: verkiezingen voor het nieuwe nationale parlement
-8 juni: beëdiging Ayub op basis nieuwe grondwet. Samenstelling en presentatie nieuwe regering
-14 juli: politieke partijen weer toegestaan
-23 augustus: grenzen tussen China en Pakistan vastgelegd
-1 december: gesprekken India - Pakistan over heropenen overleg over Kasjmir-conflict
-1963:
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-Swat onder bestuur Pakistan
-18 maart: Indiaas protest in Veiligheidsraad tegen grensverdrag China - Pakistan
-31 mei: herstel diplomatieke betrekkingen met Afghanistan
-5 juni: Ayub wordt lid van de Moslim Liga
-1964:
-5 juli: conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van Turkije, Iran en Pakistan in Ankara over
economische, technische en culturele samenwerking
-20-21 juli: topconferentie in Istanbul Shah Reza Pahlevi, president Gürsel en Ayub Khan. RCD-pact
(Regional Cooperative Development)
-1965:
-Ayub Khan wint presidentsverkiezingen (tegenkandidate Fatima Jinnah, weduwe van Quaid-i-Azam)
-22 maart: verkiezingen voor nationale parlement
-23 mei: economische raad keurt derde vijfjarenplan goed (1965-1970)
-30 juni: regeling conflict om Ran van Kutch
-6 september: oorlog tussen India en Pakistan om Kasjmir
-23 september: einde van de 17-daagse oorlog
-7 december: bemiddeling Sovjetunie, conferentie van Tasjkent
-14-15 december: bezoek Ayub aan Washington, president Johnson
-1966:
-10 januari: ontmoeting Ayub en Shastri in Tasjkent met Sovjetpremier Andrei Kosygin
-11 januari: premier Shastri overlijdt in Tasjkent
-29 januari: overeenkomst wederzijdse terugtrekking troepen Pakistan - India in Lahore
-7 mei: overeenkomst Afghanistan - Pakistan over aanleg spoorlijn tussen Spin Boldak (Afghanistan)
en Chaman (Pakistan)
-19 juni: Zulfikar Ali Bhoetto treedt af als minister van Buitenlandse Zaken
-23 juni: invoering metrieke stelsel
-1967:
-12 april: militaire hulp Verenigde Staten aan Pakistan begonnen; Pakistaanse protesten tegen
militaire hulp VS aan India
-1 december: oprichting Pakistan People's Party (PPP)
-1968:
-19 februari: definitieve regeling conflict tussen India en Pakistan om Ran van Kutsch door bindende
beslissing van rechtbank
-17 - 21 april: bezoek van de voorzitter van de ministerraad van de Sovjetunie, Kosygin; levering
Sovjetwapens aan Pakistan
-6 juni: Pakistan treedt uit CENTO en SEATO
-13 november: Z.A. Bhoetto wordt tot voorzitter van de nieuwe PPP gekozen
-26 december: RCD topconferentie: Reza Shah Pahlevi, Suleiman Demirel, Ayub Khan, in Karachi
-28 december: economisch verdrag met Volksrepubliek China
-1969:
-25 maart: binnenlands politieke crisis; gedwongen aftreden Ayub Khan, machtsovername door
strijdkrachten. Generaal Yahya Khan nieuwe president; uitroeping staat van beleg
-4 augustus: burgerregering geïnstalleerd
-25 augustus: heropening zijderoute Noord-Pakistan (in 1949 door China gesloten)
-27 - 28 december: RCD conferentie in Teheran
-1970:
-5 januari: Ayub Khan treedt af als voorzitter Moslim Liga
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-18 juni: afschaffing One Unit Act; herstel van de vijf provincies in Oost- en West-Pakistan
-30 - 31 oktober: vrije verkiezingen in Azad Kasjmir; eerste gekozen president wordt Sardar Abdoel
Qayyum
-7 december: algemene verkiezingen in Pakistan; overwinning PPP in westen, Awami Liga in oosten
-mislukken gesprekken in Dacca tussen Yahya Khan en Mujibur Rahman; begin militaire acties
-1971:
-december: Indiase leger valt Oost-Pakistan binnen
-capitulatie Pakistaanse leger
-1972:
-Bangladesh onafhankelijk; neemt nieuwe grondwet aan
-maart: Simla-overeenkomst tussen de regeringsleiders van India en Pakistan. De kwestie Kasjmir zal
bilateraal en uitsluitend met vreedzame middelen worden opgelost
-1973:
-verkiezingen Bangladesh; grote meerderheid Awami Liga o.l.v. Mujibur Rahman
-invoering grondwet van Bhoetto
-1977:
-7 maart: nationale verkiezingen. Protesten van de PNA tegen de uitslag in verband met fraude
-april: toenemende onlusten, repressie PNA door de regering-Bhoetto
-1 juli: laatste ontmoeting Bhoetto-PNA, geen definitieve overeenkomst inzake nieuwe verkiezingen.
Nieuwe ontmoeting vastgelegd voor 5 juli
-5 juli: regering Zulfikar Ali Bhoetto door opperbevelhebber Zia-ul-Haq ontbonden. Invoering staat
van beleg. Belofte van Ul Haq de voor oktober 1977 aangekondigde verkiezingen gewoon te
laten doorgaan
-1978:
-27 april: in Afghanistan komt na een bloedige staatsgreep tegen Daoed de communistische, op
Moskou georiënteerde 'Democratische Volkspartij van Afghanistan' (DVPA) aan de macht
-oktober: de eerste opstanden in Afghanistan tegen hervormingsmaatregelen van de DVPA
-1979:
-januari: een sji'ietisch bewind onder leiding van imam Khomeini neemt in Teheran, Iran, de macht
over
-4 april: Zulfikar Ali Bhoetto door ophanging omgekomen
-november: politieke partijen verboden
-24 december: begin invasie van Afghanistan door Sovjettroepen
- 1983:
-Achtste amendement op de grondwet doorgevoerd. Sindsdien staat de Pakistaanse grondwet
bekend als 'Zia's grondwet'. Aanzienlijke versterking van de positie van de president, ten koste
van de bevoegdheden van vooral de premier
- 1984:
-april: India en Pakistan voeren militaire versterkingen aan naar de Saltoro bergketen in de
demarcatiezone in de Kasjmir. Sindsdien liggen daar troepen van beide landen tegenover elkaar.
Het naar verhouding hoge aantal slachtoffers wordt voornamelijk veroorzaakt door de extreme
kou en ziektes
- 1985:
-installatie van een burgerregering door het militaire bewind; premier wordt Mohammed Khan
Junejo. De regering-Junejo ratificeert de geamendeerde grondwet.
-30 december: opheffing staat van beleg
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- 1986:
-terugkeer Benazir Bhoetto uit ballingschap. Zij neemt samen met haar moeder Nusrat Bhoetto de
leiding over van de PPP en begint de reorganisatie en wederopbouw van de partij
-1988:
-14 april: akkoord van Genève tussen Pakistan en Afghanistan. De Sovjetunie en de Verenigde
Staten treden op als 'garanderende' mogendheden. Regeling van de terugtrekking van de
Sovjettroepen uit Afghanistan
-mei: regering-Junejo door Zia-ul-Haq ontbonden
-17 augustus: PakOne verongelukt; vrijwel hele Pakistaanse legertop omgekomen, onder hen president
en opperbevelhebber Zia-ul-Haq
-oktober: oprichting IDA (Islamic Democratic Alliance), leider Mian Mohammed Nawaz Sharif
-16 november: algemene nationale verkiezingen; overwinning voor PPP o.l.v. Benazir Bhoetto (39% van
alle stemmen)
-19 november: provinciale verkiezingen. Oppositieleider Nawaz Sharif wordt premier van de
provincie Punjab
-1 december: Benazir Bhoetto door Ghulam Ishaq Khan geïnstalleerd als premier. Opheffing van de
noodtoestand.
-12 december: Ishaq Khan gekozen tot president; termijn vijf jaar. Nieuwe voorzitter van de Senaat
werd Wasim Sajjad Jan van de IDA
- 1989:
-15 februari: voltooiing terugtrekking Sovjettroepen uit Afghanistan onder leiding van bevelhebber
Gromov
-februari: vorming Afghaanse interim-regering in Peshawar
-1 november: motie van wantrouwen tegen de regering-Bhoetto, gesteund door ondermeer
voormalig coalitiepartner MQM
-1990:
-7 en 8 maart: mislukte couppoging tegen de Afghaanse president Nadjiboellah
-2 augustus: begin vijandelijkheden tussen Iraq en de Alliantie, de Golfoorlog
-6 augustus: president Ghulam Ishaq Khan ontbindt de regering-Bhoetto en het nationale
parlement; uitroeping noodtoestand
-oktober: opschorting van alle Amerikaanse hulp (564 miljoen dollar voor 1991) aan Pakistan voor
onbepaalde tijd. Aanleiding vormde het nucleaire onderzoeksprogramma van Pakistan.
-24 oktober: nationale verkiezingen in Pakistan
- 1991:
-januari: Pakistaanse bevolking: 113 miljoen
-16 augustus: president Ishaq Khan vervangt opperbevelhebber Aslam Beg door Asif Nawaz
-18-21 augustus: coup in de Sovjetunie tegen partijleider en president van de Sovjetunie Gorbatsjov
-13 september: overeenkomst tussen de Sovjetunie en de Verenigde Staten, om met ingang van 1
januari 1992 alle militaire steun aan de strijdende partijen in Afghanistan te staken
- 1992:
-1 januari: einde alle militaire steun door de Sovjetunie en de Verenigde Staten aan de strijdende
partijen in Afghanistan
-30 januari: Pakistaanse regeringsverklaring: alle wapenleveranties aan Afghaanse verzetsgroepen
worden onmiddellijk beëindigd
-16 april: president Nadjiboellah van Afghanistan afgezet
-augustus: premier Nawaz Sharif kondigt 'islamitisch' wetsvoorstel aan wat de koran en de soenna
tot de hoogste wet van het land moet maken
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-september: ernstige overstromingen in Punjab en Sind
-1993:
-12 januari: Ishaq Khan benoemt generaal Abdoel Wahid tot opvolger van de overleden
opperbevelhebber Asif Nawaz Janjua
-begin februari: Premier Sharif kondigt aan samen met Benazir Bhoetto de grondwet te willen gaan
wijzigen. Sindsdien bestaat er een kloof tussen de premier en de president
-5 maart: verklaring van minister van Justitie Ghafoor: de macht & bevoegdheid van de president
het parlement te ontbinden moet volgens alle partijen worden opgeheven
-alle uitvoerende macht moet aan de gekozen premier toekomen
-religieuze artikelen 8e amendement onveranderd laten
-premier Sharif heeft in de confrontatie met Ishaq Khan diens kracht en aanhang onderschat; geen
tweederde meerderheid voor afschaffen grootste delen 8e amendement
-eind maart: Sharif leidt de afdeling Punjab van de Moslim Liga, maar wil het nationale leiderschap
van de Moslim Liga overnemen na overlijden van partijleider M.K. Junejo
-begin april: premier Sharif kondigt aan het 8e amendement van de grondwet af te willen schaffen
-anti-Sharif campagne door medewerkers en aanhangers van de president
-4 april: ontmoeting tussen Sharif en Ishaq
-11 april: weduwe van oud-opperbevelhebber Asif Nawaz beweert dat haar man werd vergiftigd
-18 april: Ishaq Khan ontbindt de regering Sharif op grond van corruptie, nepotisme, het schenden
en ondermijnen van de grondwet. Nieuwe nationale verkiezingen worden voor 14 juli
aangekondigd
-Balakh Sher Mazari aangesteld als interim-premier tot de verkiezingen van 14 juli
-Ishaq Khan: begin van de problemen met Nawaz Sharif n.a.v. benoeming generaal Asif Nawaz Janjua
(in oktober 1991) en diens opvolger Wahid (12 januari 1993); in februari na uitlatingen Sharif
over president en diens bevoegdheden geen weg terug meer
-interim-regering: deelname door leden van de PPP
-19 april: Sharif c.s. verzoeken het Hooggerechtshof van de Punjab het ontslag van zijn regering
ongrondwettelijk te verklaren
-25 april: weigering Ishaq Khan ook de provinciale vergaderingen te ontbinden, zoals gevraagd door
Benazir Bhoetto
-27 april: Sharif vecht zijn afzetting aan voor het Hooggerechtshof
-26 mei: uitspraak Opperste gerechtshof; het ontslaan van de regering Sharif is niet rechtsgeldig.
Constitutionele en politieke crisis in het land
-27 mei: Sharif wordt na een afwezigheid van 39 dagen weer in zijn functie van premier hersteld
-groeiende tegenstellingen tussen de aanhang van de premier en de president; het leger stelt zich
neutraal op
-29 mei: provinciale vergaderingen op verzoek van de premiers ervan ontbonden
-31 mei: Sharif zet tijdens een vergadering van het nationale parlement een comité op wat met de
oppositie moet onderhandelen over de toekomst van het 8e amendement
-30 juni: federale para-militaire eenheid de 'Rangers' door de regering-Sharif verzocht het bestuur in
Punjab over te nemen. Ingreep door hoofdkwartier leger; geen Rangers naar Punjab
-1 juli: vergadering hoge legerleiders; bezoek van opperbevelhebber Wahid aan Sharif
-2 juli: ultimatum legerleiding aan Sharif; houdt algemene verkiezingen
-Sharif: wil zijn termijn als premier (nog twee jaar) gewoon uitdienen
-11 juli: dreiging Benazir Bhoetto met een mars op Islamabad tenzij er algemene verkiezingen
worden gehouden. Een soortgelijke mars was een half jaar eerder uitgelopen op bloedige rellen
-16 juli: Wahid haalt Benazir Bhoetto over van de mars af te zien
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-17 en 18 juli: Ishaq Khan en Sharif door Wahid bewogen tot gelijktijdige ontslagname; ontbinding
nationale en provinciale vergaderingen, weg vrij voor algemene verkiezingen
-compromis o.l.v. opperbevelhebber Abdoel Wahid bereikt. Er komt een einde aan zes maanden
machtsstrijd, verkiezingen vastgesteld voor 6 en 9 oktober (nationaal en in de vier provincies)
-de nieuwe interim-premier wordt Moeen Qureshi, een voormalig vice-president van de
Wereldbank die uit Singapore wordt overgevlogen
-18 juli: premier Sharif ontbindt de nationale vergadering en neemt ontslag
-Ishaq Khan zweert Qureshi in en neemt eveneens ontslag
-voorzitter van de senaat Wasim Sajjad wordt interim-president; na de algemene verkiezingen zal een
nieuwe president worden gekozen
-20 juli: nieuwe federale interim-regering o.l.v. Qureshi; nieuwe interimregeringen in alle vier de
provincies
-19 augustus: Qureshi kondigt een ingrijpend economisch en politiek programma aan
-de ondergrondse economie Pakistan heeft een omvang van circa de helft van het officiële GDP van 50
miljard dollar p.a.
-volledige steun van het leger aan de interim-regering geleid door Qureshi; aanpakken politieke chaos
en economische problemen
-alle maatregelen interim-regering zullen vier maanden na de algemene verkiezingen niet langer van
kracht zijn, tenzij ze door de nieuw gekozen regering worden bekrachtigd
-6 oktober: algemene nationale verkiezingen. Van de 217 beschikbare zetels gaan er 86 naar de PPP,
72 naar de Moslim Liga; volgens onafhankelijke waarnemers en diplomaten waren het de
eerlijkste verkiezingen in 23 jaar
-lage opkomst (ca. 40%), verkiezingen door MQM geboycot
-het PIF (Pakistan Islamic Front, geleid door de Jama'at), voorheen deel uitmakend van de IDAcoalitie, behaalt slechts drie zetels
-9 oktober: provinciale verkiezingen
-Punjab: PPP en bondgenoten halen 112 van de 240 zetels; PML o.l.v. Sharif 106 zetels. In de Punjab
komt een coalitieregering o.l.v. PPP; steun aan PPP van afgescheiden ML-groep, goed voor
18 zetels
-Sind: PPP 56 van de 109 zetels, PML 35 zetels; geen boycot door MQM
-NWFP: PML 35 van de 80 zetels
-Beloetsjistan: onafhankelijken meer stemmen dan PPP en PML
-totaal aantal zetels alle provincies: 460 zetels, waarvan 14 voor het PIF
-19 oktober: Benazir Bhoetto opnieuw geïnstalleerd als premier door waarnemend president Sajjad
-13 november: PPP-er en vertrouweling Benazir Bhoetto Sardar Farooq Ahmed Khan Leghari tot
president gekozen
-Leghari: afschaffen van het 8e amendement heeft prioriteit. Als president zal hij niet langer lid van
de PPP blijven.
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I. INAUGURELE REDE VAN M.A. JINNAH ALS EERSTE PRESIDENT VOOR DE
WETGEVENDE VERGADERING VAN PAKISTAN OP 11 AUGUSTUS 1947
I cordially thank you, with the utmost sincerity, for the honour you have conferred upon me--the
greatest honour that is possible for this Sovereign Assembly to confer--by electing me as your first
President. I also thank those leaders that have spoken in appreciation of my services and their personal
references to me. I sincerely hope that with your support and your co-operation we shall make this
Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has two main functions to
perform. The first is the very onerous and responsible task of framing our future Constitution of
Pakistan and the second of functioning as a full and complete Sovereign body as the Federal Legislature
of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the Federal
Legislature of Pakistan. You know really that not only we ourselves are wondering but, I think, the
whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan
of creating and establishing two independent Sovereign Dominions in this sub-continent. As it is, it has
been unprecedented; there is no parallel in the history of the world. This mighty sub-continent with all
kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled. And what is
very important with regard to it is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of
the greatest possible character.
Dealing with our first function in this Assembly, I cannot make any well-considered pronouncement
at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. The first and the foremost thing that I
would like to emphasise is this: remember that you are now a Sovereign Legislative body and you have
got all the powers. It, therefore, places on you the gravest responsibility as to how you should take your
decisions. That first observation that I would like to make is this: You will no doubt agree with me that
the first duty of a Government is to maintain law and order, so that the life, property and religious
beliefs of its subjects are fully protected by the State.
The second thing that occurs to me is this: One of the biggest curses from which India is suffering--I
do not say that other countries are free from it, but, I think, our condition is much worse--is bribery and
corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand and I hope that you will
take adequate measures as soon as it is possible for this Assembly to do so.
Black-marketing is another curse. Well, I know that black-marketeers are frequently caught and
punished. Judicial sentences are passed or sometimes fines only are imposed. Now you have to tackle
this monster which today is a colossal crime against society, in our distressed conditions, when we
constantly face shortage of food and other essential commodities of life. A citizen who does blackmarketing commits, I think, a greater crime than the biggest and most grievous of crimes. These blackmarketeers are really knowing, intelligent and ordinarily responsible people, and when they indulge in
black-marketing, I think they ought to be very severely punished, because they undermine the entire
system of control and regulation of food-stuffs and essential commodities, and cause wholesale
starvation and want and even death.
The next thing that strikes me is this: Here again it is a legacy which has been passed on to us. Along
with many other things, good and bad, has arrived this great evil--the evil of nepotism and jobbery. This
evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of
jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. Wherever I will find
that such a practise is in vogue, or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance
it.
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I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the
Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of
everyone of us to loyally abide by it and honourably act according to the agreement which is now final
and binding on all. But you must remember as I have said, that this mighty revolution that has taken
place is unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two
communities wherever one community is in majority and the other is in minority. But the question is,
whether it was possible or practicable to act otherwise then what has been done. A division had to take
place. On both sides, In Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with
it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution and I am sure future history will
its verdict in favour of it. And what is more it will proved by actual experience as we go on that that was
the only solution of India's constitutional problem. Any idea of a United India could never have worked
and in my judgment it would have led us to terrific disaster. Maybe that view is correct; maybe it is not;
that remains to be seen. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of
minorities being in one Dominion or the other. Now that was unavoidable. There is no other solution.
Now what shall we do? Now, if we want to make this great State of Pakistan happy and prosperous we
should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and
the poor. If you will work in co-operation, forgetting the past, burying the hatchet you are bound to
succeed. If you change your past and work together in a spirit that everyone of you, no matter what
relations he had with you in the past, no matter what is his colour, caste or creed, is first, second and
last a citizen of this State with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the
progress you will make.
I cannot emphasise it too much. We should begin to work in that spirit and in course of time all
these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim
community--because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on and
among the Hindus you have Brahmins, Vashnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on--will
vanish. Indeed if you ask me this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the
freedom and independence and but for this we would have been free peoples long ago. No power can
hold another nation, and specially a nation of 400 million souls in subjection; nobody could have
conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any
length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free; you are free to go
to your temples, you are free to go to your mosques or to any other places of worship in this State of
Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed--that has nothing to do with the business of
the State. As you know, history shows that in England conditions, some time ago, were much worse
than those prevailing in India today. The Roman Catholics and the Protestants persecuted each other.
Even now there are some States in existence where there are discriminations made and bars imposed
against a particular class. Thank God, we are not starting in those days. We are starting in the days
when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination
between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are
all citizens and equal citizens of one State. The people of England in course of time had to face the
realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them by the
government of their country and they went through that fire step by step. Today, you might say with
justice that Roman Catholics and Protestants do not exist; what exists now is that every man is a citizen,
an equal citizen of Great Britain and they are all members of the Nation.
Now, I think we should keep that in front of us as our ideal and you will find that in course of time
Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense,
because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.
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Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honour
you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fairplay without any, as is
put in the political language, prejudice or ill-will, in other words, partiality or favouritism. My guiding
principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest Nations of the world.
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II. HET ZESPUNTEN-PROGRAMMA VAN DE AWAMI LIGA
[uit het verkiezingsmanifest van de Awami Liga, 1970]
Pakistan shall be a Federation granting full autonomy on the basis of the six-point formula to each of
the federating units:
Point No. 1
The character of the government shall be federal and parliamentary, in which the election to the
federal legislature and to the legislatures of the federating units shall be direct and on the basis of
universal adult franchise. The representation in the federal legislature shall be on the basis of
population.
Point No. 2:
The federal government shall be responsible only for defence and foreign affairs and subject to the
conditions provided in (3) below, currency.
Point No. 3:
There shall be two separate currencies mutually or freely convertible in each wing for each region,
or in the alternative a single currency, subject to the establishment of a federal reserve system in which
there will be regional federal reserve banks which shall devise measures to prevent the transfer of
resources and flight of capital from one region to another.
Point No. 4:
Fiscal policy shall be the responsibility of the federating units. The federal government shall be
provided with requisite revenue resources for meeting the requirements of defence and foreign affairs,
which revenue resources would be automatically appropriable by the federal government in the
manner provided and on the basis of the ratio to be determined by the procedure laid down in the
constitution. Such constitutional provisions would ensure that federal government's revenue
requirements are met consistently with the objective of ensuring control over the fiscal policy by the
governments of the federating units.
Point No. 5:
Constitutional provisions shall be made to enable separate accounts to be maintained of the foreign
exchange earnings of each of the federating units, under the control of the respective governments of
the federating units. The foreign exchange requirements of the federal government shall be met by the
governments of the federating units on the basis of a ratio to be determined in accordance with the
procedure laid down in the constitution. The regional governments shall have power under the
constitution to negotiate foreign trade and aid within the framework of the foreign policy of the
country, which shall be the responsibility of the federal government.
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Point No. 6:
The government of the federating units shall be empowered to maintain a militia or para-military
force in order to contribute effectively towards national security.

Bron: Government of Pakistan White Paper, Election Manifesto of the Awami League 1970, Bangla
Desh Documents pp.66-82.
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III. ADDRESS TO NATION door Generaal Mohammed Zia-ul-Haq, Chief Martial
Law Administrator en Chief of the Army Staff, Rawalpindi, 5 juli 1977
Following is the English rendering of the address to the nation by General Mohammad Zia-ul-Haq,
Chief Martial Law Administrator and Chief of the Army Staff, on July 5, 1977 over the Radio and TV
networks:
Ladies and Gentlemen,
"Assalam-o-Alaikum"
I deem it a singular honour to address the great nation of this great country. I am grateful to God
Almighty for this. You must have learnt by now that the Government of Mr. Zulfikar Ali Bhutto has
ceased to exist and an Interim Government has been established in its place. This change-over which
began at about mid-night last night, was over by this morning. I am grateful to God Almighty that the
process of change-over has been accomplished smoothly and peacefully. All this action was executed
on my orders. During this period the former Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto and some of his
colleagues have been taken into protective custody. Likewise, all the prominent leaders of the Pakistan
National Alliance have also been taken into custody, except Begum Nasim Wali Khan.
The reactions so far received to this takeover have been very encouraging. A stream of
congratulatory messages has started pouring in from different places. I am grateful for this to my
nation as well to the buoyant and 'MOMIN' Armed Forces of Pakistan.
It is necessary to add here that some people have expressed misgivings that the army takeover has
been at the behest of someone. Could it be that General Zia-ul-Haq had secretly concerted with the
former Prime Minister? On this I can only say that truth can never remain unexposed. In fact, such an
air of distrust has been created during the past few months that even well-meaning people also got
bogged down in doubts and apprehensions.
You must have heard from the morning news bulletins that the Armed Forces of Pakistan have taken
over the administration of the country. The Army takeover is never a pleasant act because the Armed
Forces of Pakistan genuinely want that the administration of the country should remain in the hands of
the representatives of the people who are its real masters. The people exercise this right through their
elected representatives who are chosen in every democratic country through periodic elections.
The elections were held in our beloved homeland on March 7 last. The election results, however,
were rejected by one of the contending parties, namely the Pakistan National Alliances. They alleged
that the elections had been rigged on a large scale and demanded fresh elections. To press their
demand for re-elections, they launched a movement which assumed such dimensions that people even
started saying that democracy was not workable in Pakistan. But, I genuinely feel that the survival of
this country lies in democracy and democracy alone. It is mainly due to this belief that the Armed
Forces resisted the temptation to take over during the recent provocative circumstances in spite of
diverse massive political pressures. The Armed Forces have always desired and tried for for the political
solution to political problems. That is why the Armed Forces stressed on the then Government that
they should reach a compromise with their political rivals without any loss of time. The Government
needed time to hold these talks. The Armed Forces brought them this valuable period of time by
maintaining law and order in the country. The Armed Forces were subjected to criticism from certain
quarters for their role in aid of the civil administration, but we tolerated this criticism and ridicules in
the hope that it was a passing phase. We hoped that when this climate of agitational frenzy comes to
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an end, the nation would be able to appreciate the correct and constitutional role of the Armed Forces
and all fears would be allayed.
I have just given you a very broad-outline picture of the situation obtaining in the country. It must
be quite clear to you now that when the political leaders failed to steer the country of a crisis, it is an
inexcusable sin for the Armed Forces to sit as silent spectators. It is primarily, for this reason, that the
Army, perforce had to intervene to save the country.
I would like to point out here that I saw no prospects of a compromise between the People's Party
and the PNA, because of their mutual distrust and lack of faith. It was feared that the failure of the PNA
and the PPP to reach a compromise would throw the country into chaos and the country would be thus
plunged into a more serious crisis. This risk could not be taken in view of the larger interests of the
country. The Army had, therefor, to act as a result of which the Government of Mr. Bhutto has ceased
to exist; martial law has been imposed throughout the country; the national and provincial assemblies
have been dissolved and the provincial governors and ministers have been removed.
But the constitution has not been abrogated. Only the operation of certain parts of the constitution
has been held in abeyance. Mr. Faizal Elahi Chaudhary has very kindly consented to continue to
discharge his duties as President of Pakistan as heretofore under the same Constitution. I am grateful
to him for this. To assist him in the discharge of his national duties, a four-member Military Council has
been formed. The Council consists of the Chairman, Joint Chiefs of Staff, and Chiefs of Staff of the Army,
Navy and Air Force.
I will discharge the duties of the Chief of Army Staff and Chief Martial Law Administrator. Martial
Law Orders and Instructions, as and when required, will be issued under my orders.
I met Mr. Justice Yaqub Ali, Chief Justice of Pakistan this morning. I am grateful to him for his advice
and guidance on legal matters.
I want to make it absolutely clear that neither I have any political ambitions nor does the Army want
to be detracted from its profession of soldiering. I was obliged to step in to fill the vacuum created by
the Political leaders. I have accepted this challenge as a true soldier of Islam. My sole aim is to organise
free and fair elections which would be held in October this year. Soon after the polls, power will be
transferred to the elected representatives of the people. I give a solemn assurance that I will not
deviate from this schedule. During the next three months, my total attention will be concentrated on
the holding of elections and I would not like to dissipate my powers and energies as Chief Martial Law
Administrator on anything else.
It will not be out of place to mention here that I hold the judiciary of the country in high esteem. I
will do my best to refrain from doing anything that is likely to restrict the power of the Judiciary.
However, under unavoidable circumstances, if and when Martial Law Orders and Martial Law
Regulations are issued, they would not be challenged in any Court of Law.
I will soon announce the modalities and the detailed time-table for the holding of elections. I hope
and expect that all political parties will cooperate with me in this behalf. A good measure of tension has
been cerated in the country during the recent political confrontation. It had, therefore, become
imperative to allow some time to cool off human emotions. I have, therefore, banned all political
activities from today until further orders. Political activities, however, will be allowed before the polls.
My dear countrymen: I have expressed my real feelings and intentions, without the slightest
ambiguity. I have also taken you into confidence about my future plans. I seek guidance from God
Almighty and help and cooperation from my countrymen to achieve this noble mission. I also hope that
the Judiciary, the Administration and the common man will extend whole-hearted cooperation to me.
It would be my utmost endeavour to ensure that the Martial Law Administration not only treats the
people in a spirit of justice and equality but also makes them feel so. The Civil Administration, too, had
to play an important role in this behalf. I am, therefore, pleased to announce that the Chief Justices of
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the Provincial High Courts have, on my request, consented to become the Acting Governors of their
respective provinces. The officers in the Civil Administration, who may have any apprehensions about
their future, are hereby assured that no victimisation will take place.
However, if any public servant fails in the discharge of his duties, shows partiality or betrays the
confidence of the nation, he will be given exemplary punishment. Similarly, if any citizen disturbs law
and order in the country, he will also be severely dealt with.
So far as foreign relations are concerned, I want to make it absolutely clear that I will honour all the
agreements, commitments and contracts signed by the outgoing Government.
In the end, I would appeal to all the officers and men of the Armed Forces to discharge their duties
justly and impartially. I hope they will deal with every situation without showing any undue leniency. I
will also expect to forgive those who have ridiculed or harassed them in the past. This will be in the true
Islamic tradition. I call upon them to keep their own honour and that of their profession in mind while
discharging their duties. I am sure they will acquit themselves of their new responsibility honourably.
This will certainly enhance their prestige and position in the society.
I will now like to enumerate the following few points:
1)The Civil Courts will continue to discharge their duties as before;
2)The Federal Security Force will soon be reorganised;
3)Large-scale transfers of civil servants, which have been ordered recently, will be reviewed;
4)The composition of the Interim Government is as follows:
a)President Fazal Elahi Chaudhary will be the head of the State;
b)The important administrative matters will be dealt with by the Military Council mentioned
earlier;
c)The Chief Martial Law Administrator will be the Chief Executive;
d)Secretary General Defence, Mr. Ghulam Ishaq Khan, will
Federal Ministries and Departments;

coordinate the functioning of all

e)The Federal Secretaries will continue to head their respective Ministries and Departments;
f)The Chief Justices of the Provincial High Courts will be the Acting Governors of their respective
provinces;
g)The Provincial administration will be headed by the Provincial Martial Law Administrator, and
the Provincial Secretaries will continue to hold charge of their respective departments.
5)I sincerely desire:a)The civil administration to discharge its duties without any fear or apprehension,
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b)The Police to develop a spirit of selfless service,
c)The Press to live upto its claims as the advocate of "freedom of the press" without violating the
"code of conduct",
d)The nation to develop a sense of sanity and reasonableness,
e)The life, honour and property of every citizen to be safe'
f)Peace and tranquillity to prevail and "Goondaism" to come to an end, and,
g)Educational institutions not to become political arenas.
6)I want to assure you that the frontiers of Pakistan are fully guarded and the Armed Forces are there
to discharge their duties. Authorised traffic across the border is continuing.
7)To conclude, I must say that the spirit of Islam, demonstrated during the recent movement, was
commendable. It proves that Pakistan which was created in the name of Islam, will continue to
survive only if it sticks to Islam. That is why, I consider the introduction of Islamic system as an
essential pre-requisite for the country.
Pakistan Paindabad.
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Whereas, I, General M. Zia-ul-Haq, Chief of the Army Staff have proclaimed Martial Law
throughout Pakistan and assumed the office of Chief Martial Law Administrator, hereby order and
proclaim as follows:a.the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan shall remain in abeyance;
b.the National Assembly, the Senate and the Provincial Assemblies shall stand dissolved;
c.the Prime Minister, the Federal Ministers, Ministers of State, Advisers to the Prime Minister, the
Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly and the Provincial Assemblies, the
Chairman and Deputy Chairman of the Senate, the Provincial Governors, the Provincial Chief
Ministers and the Provincial Ministers shall cease to hold office;
d)the President of Pakistan shall continue in office; and
e)the whole of Pakistan will come under Martial Law.
General
Chief Martial Law Administrator
and Chief of the Army Staff
(M. ZIA-UL-HAQ)
Rawalpindi,
the 5th July, 1977.
Bron: Ministry of Information and Broadcasting, Directorate of Publications, Government of Pakistan,
Khursheed Printers, Islamabad.
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IV. ADDRESS TO NATION door Benazir Bhoetto.
'Supremacy of People and National Integration.' Address to Nation, Islamabad, December 2, 1988.
Bron: Mohtarma Benazir Bhutto, Speeches and Statements, 2 Dec. 1988-30 March, 1989, Volume I, p.19. Directorate of Films and Publications, Ministry of Information and Broadcasting, Government of
Pakistan, Islamabad 1990.

Congratulations. Congratulations to you on your success, on your victory. This is not the success of
the Pakistan People's Party alone. The election results are the success of the entire nation and I
felicitate you on this success.
You have today conferred a great honour on your sister and put a heavy load of responsibility on
her shoulders. I will do whatever is in my power to accomplish the task.
Pakistan People's Party workers, habituated as they are to making sacrifices, will assist the
government in this task. We will also seek the assistance of all those who took part in the struggle for
democracy and restoration of the 1973 Constitution. But the real source of our strength are the people.
We are from amongst you. Your suffering is our suffering. Your honour is our honour. Your
happiness is our happiness. We are proud of you.
You have elected a government which has support in all four provinces. As such, it is in a position
to look in an equal measure after the interests of the entire nation.
We are embarked on a journey undertaken by those who have their hearts set on a progressive
Pakistan, a democratic Pakistan and a Pakistan free from exploitation. Our journey began twenty years
ago when Shaheed Zulfikar Ali Bhutto founded a party for safeguarding the rights of the downtrodden
and deprived people of our country. In 1971, he saved the country when an earlier dictatorship broke it
into two. He gave power to the people and thereby saved the country.
Today, we have to go forward once again and strengthen our nation. The nation will gain strength
when the people become strong and the people will gain strength when we give full attention to their
needs.
Our message is the message of hope. Our message is the message of unity, peace, freedom and
progress.
Conditions today are, without a doubt, grave. We are face to face with a great challenge. But we
will not be daunted by challenges. It is true that the domestic policies followed during the past eleven
years-and-a-half were aimed at retaining personal ascendancy. These policies have inflicted a great
many wounds on our society, whose fabric has been torn to shreds by language, race and
communalism.
A short-sighted foreign policy has created unnecessary dangers around us. Economic policies
based on wrong thinking have resulted in ruining our wealth of natural and human resources, and our
entire financial system has gone near-bankrupt.
We are on the verge of a disaster. But a whole generation is ready to convert its aspirations into
constructive endeavours. Our sacrifices, our struggle, the flogging that we suffered and the way we
mocked death in the death-cells did not go in vain. These tribulations have firmed up our
determination. We will heal the wounds.
We will overcome difficulties through toleration and peace and amity. We will adopt the path of
love. We will end hunger and humilation. We will provide roofs over the heads of those without homes.
We will provide employment to the jobless. We will teach reading and writing to the unlettered. We
cannot tolerate abundance of wealth on the one hand and abject poverty on the other.
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It is our faith that Pakistan has been created to live forever, and it has all the ingredients
necessary to make the nation strong and prosperous. Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah reflected
the aspirations of the Muslim masses when he declared at the time of the establishment of Pakistan
that it would flourish as a modern State.
The working class had hoped that in the new State there would be social justice, that they would
be free from all kinds of exploitation, that they would get rid of the halter of feudalism, that they would
get new opportunities through a new social and economic order, and that the masses would be
partners in the governance of the country.
The history of Pakistan is the history of a fearless struggle waged by the masses against the highhandedness of the privileged ruling classes. During the past 40 years, they have suffered thrice at the
cruel hands of Martial Law, have seen four Constitutions being revoked or suspended and have fought
four wars.
The roots of this crisis are deep. It has been waged between the State and the masses. A sensitive
democratic government alone can create that urge in the masses which can remove imbalance in our
economic and political structure.
At this moment when the nation is beginning a new chapter and establishing its position in the
present history-making epoch, we are distinctly reminded of these words of Shaheed Zulfikar Ali
Bhutto. He had said:
"We who trust the masses must go to the masses. If this path is right the we must not, on any account,
become part of a situation which goes against the interests of the masses."
On this occasion, I will like to pay tribute to our masses and their fearless urges, to our martyrs
and to all those who sacrificed their freedom, their happiness, their livelihood and their family welfare
so that we may live in freedom, in democracy, in dignity, and enjoy a life full of hope. In human history,
there has hardly been any nation which has struggled so much for the restoration of democracy. Our
masses have suffered in quest of democracy, but they remained steadfast. They have proved to the
world that if a nation vows to achieve what it wants to achieve it will ultimately never be unsuccessful.
All of us want to live in such a Pakistan. It is a great honour for Pakistan People's Party that it has got an
opportunity to serve the masses from the pedestal of high responsibility.
We are sure that the fearless masses of our country will come forward and strengthen our hands.
These elections are a victory for our masses and our nation. They are also a victory for freedom, hope,
dignity, equality and justice. These elections have brought the message of death to poverty, enmity,
revenge and violence.'
I cannot, also, fail to praise people from all walks of life who have participated in this great
process of democracy. It should, by all counts, open the eyes of people who had misapprehension that
our masses neither deserve democracy nor they can give expression to it. Our fundamental creed is
that we will continuously strive for the eminence of the high Islamic principles of brotherhood, equality,
tolerance and patience. We will, Insha Allah, bring about an atmosphere of peace and amity in society
in order to unite the nation and infuse into it an urge for national dignity on the basis of justice and
equality. We will protect the life, property and honour of every citizen regardless of his religion, sect,
race or sex. We pray to Almighty Allah that He may bless us with the capacity to follow the straight
path.
We will strive to give to all citizens equal social status and to defend human rights in all its aspects
so that the 1973 Constitution and parliamentary form of government are revived in the country, the
feeling of deprivation is put an end to and the foundations of the State are made secure.
The people are our invaluable asset. We will lift our economy to the status of self-reliance by
making greater and still greater use of our national and human resources. We will, on no account, let
our human and natural resources go waste.
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We will end poverty by encouraging the middle class. We will provide for the welfare of the
masses through capital investment and transfer of technology.
We believe that provincial autonomy can be possible only when political and social authority is
vested in the masses. This way the masses will gain greater confidence which will, in turn, strengthen
the Federation.
We will adopt a new, vigorous way in connection with mutual relationship between the Centre
and the provinces so that the tussle born out of deprivation is overcome. This sense of deprivation has
become grave during the past eleven-and-a-half years and it has led to a feeling of alienation. We
believe not only in the traditional solution through transfer of power from the Centre to the provinces,
but are, also, committed to such transfer of power which may give to the masses a feeling of
participation at all levels. We will try to find out solutions to problems through a consensus of various
viewpoints instead of allowing one province to be at loggerheads with another province or with the
Centre.
Individual freedom is the basis of a democratic system. Our long struggle will, Insha Allah,
succeed. We will revoke all laws and rules which are against the freedom of the press in order that the
press in Pakistan is free. We will dissolve the National Press Trust. We will give autonomy to television
and radio so that they may fully serve the masses. Pakistan People's Party will ensure restoration of the
credibility of the media in order to gain the confidence of the masses and freely bring to them correct
information and provide healthy entertainment. The practice of press advice will be discontinued. We
are resolved to safeguard the rights, honour and dignity of working journalists and to better the
conditions of their work and of the laws in respect of their wages.
We will rehabilitate in a dignified manner those who had to undergo sufferings during the struggle
for restoration of democracy, and adequate compensation will be paid to them. We will build
monuments to commemorate the martyrs of democracy and light the eternal flames to perpetuate the
memories of those martyrs of democracy who paid the supreme sacrifice of their lives in order that the
nation's conscience may live.
At this stage, I will like to say something about political prisoners. Our lawyers have been in touch
with the Ministry of Law ever since the President of Pakistan last evening announced the nomination of
your sister as the parliamentary leader of the Pakistan People's Party. I hope that they will, as soon as
possible, arrive at some decision with regard to political prisoners. We have to consider every aspect of
the matter. I wish I could order immediate opening of the prison-gates. But we are told that the 8th
Amendment is an impediment in doing so. I will like to tell my brethren among political prisoners that
no impediments will be allowed to stand in my way and yours. Your liberty is of utmost importance to
the country. You have made sacrifices of your liberty and happiness for the sake of the country and we
will find a way by which you can break your fetters in a dignified manner and step out of the prisongates with your heads high. I hope that by the time I end my speech some decision would have been
reached between our representatives and the Law Ministry.
From tomorrow, the Law Ministry will be people's Law Ministry and this Ministry will take, as soon
as possible, within a few days, a positive decision about the political prisoners.
Pakistan people's party holds the view that it is the duty of the government to provide protection
to the people against oppression and exploitation. From now on, nobody will be able to exploit the
labourers. Forced labour and kharkari will not be allowed. We will review the present level of minimum
wages. We are bound to conform to laws framed by I.L.O. for the labour.
Minorities are our sacred trust. We pledge ourselves to safeguard all the minorities.
The production of cash agricultural crops has been badly affected by the floods. A shortfall of
three million tons of wheat has occurred. Our exports will also be affected. Uncertain conditions and
natural disasters have affected not only the agricultural sector but industrial production as well.
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We do not as yet know the conditions accepted by the previous government for heavy
borrowings from abroad. All the same, we would like to say that whatever handicaps the economy may
suffer, there is, in our reckoning, enough money in the country which, if used properly, can be
conducive to development. It is our faith that a better situation can come about if money is not wasted
on bribery and does not go into the coffers of wrong people but is spent on safeguarding the poor
people, the oppressed people and the weak section.
Pakistan People's Party attaches great importance to a highly trained, well-equipped and
committed defence forces. In our view the territorial integrity of the country and its defence is a sacred
trust.
It is our pledge that every citizen will be provided with modern medical facilities. For this purpose,
we will formulate a comprehensive health plan. We will, very soon, announce our policies for fulfilling
pledges given in our manifesto with regard to this sector.
Education is the basis of an enlightened society. The rate of illiteracy in the country is very high.
We want to open the doors of knowledge to our youths. We want that our educated youth should be
provided with jobs so that knowledge is not wasted in unemployment but is of advantage to the
country and the nation.
It will be our endeavour to raise the level of higher education to international standards. We will,
as soon as possible, establish a National Education Fund.
A few years ago, students' unions had been banned. If we look at our universities and colleges
today, the situation is that students carry arms along with books. One result of dictatorship has been
that lack of respect for law led the people to disregard the law. Since the Government was run at the
point of the gun, our youth got the notion that real power comes from the gun, not through the law.
Consequently, in our universities and colleges where our youth study there did not always exist
congenial atmosphere which fortifies the portals of education. We think that one reason for this is the
ban on students' unions. Ban on students' unions means ban on thought, on forbearance, on debate
and discussion. But when students' unions are allowed and students are able to politically put forth
their viewpoints and raise their voice about their problems then attention is gradually turned away
from guns. People's Party Government, therefore, forthwith revives students' unions, and, along with
this, it also withdraws restrictions on labour unions wherever they have been imposed and also revives
labour unions.
The Government will review all cases in which Government employees and labour have been
retrenched either on political grounds or on political vendetta, and, Insha Allah, here also justice will be
done to all.
It is imperative for conducting a successful foreign policy that the nation has a clear-cut ideal
before it on which the whole nation is agreed. We want regional peace found on the basis of equal
regard for justice and rights. We want to strengthen our relations with U.S.A. We want to have better
relations with the Soviet Union. We will further strengthen our traditional friendship with China. We
are conscious of our Islamic heritage, and we will support the interests and rights of the Third World,
including the objectives of our Palestinian brethren, which earlier on and even today as well as for all
times to come we deem it to be a just cause, our own cause. The Prime Minister of our neighbouring
country, India, is coming to Pakistan at the end of this month. I hope the two elected governments will
be able to lessen the tension existing between the two countries and establish their relations on the
basis of justice and equality.
We are proud of our womenfolk. They dauntlessly took part in the war of liberation. They
remained undeterred by bullets. They went to jails with infants in their arms. They were tortured in the
infamous Lahore Fort. But they did not lose heart. We will annul all such laws which impinge upon the
rights of women. They will have the right to work. They will be able to choose freely their means of
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livelihood. They will be provided with just and congenial conditions of work. They will be entitled to
equal pay for equal work. Besides these, they will also be granted paid maternity leave. We will
introduce reforms with regard to women in accordance with the present social and economic realities.
My brothers, elders and associates!
This long struggle was not an easy struggle for party workers, for the people and for our nation.
This struggle for the restoration of democracy has reached its goal through the power of the people.
The closing of the doors of Parliament and the tearing up of the Constitution as if it was an ordinary
book had created difficulties for the country. We hope that those times have ended. Life can change
very soon, but sometimes when struggle is put on for changing life it is felt that it is taking too long. At
such times, we need patience. During these eleven years we used to cheer up ourselves by saying that
patience has its sweet rewards. Each one of us should strive for the sake of truth.
In case Pakistan People's party or I make a mistake in the future, I will expect my brothers and
sisters to come forward and tell me about it. Right policies cannot be formulated without criticism,
without debate and without forbearance.
When you conferred this honour on me and I went inside the Parliament building to take oath of
office people gathered on the occasion raised this slogan:
"He lives. Bhutto lives on."
A person who serves his nation is never forgotten by the people. What is money? What is bribery?
We are proud of living in a Muslim country. We should derive our strength from our Faith. We should
serve our brothers and sisters. No power can checkmate us if we do not think in terms of what the
government can give us but think in terms of what we can give to it and keep the nation and the people
in front of us. I am your sister, I am with you and I will always be with you. This authority is not a big
thing. The biggest thing is that there is respect in the eyes of the people. Pakistan People's Party and I
will endeavour to serve you so that there always is respect for us in your eyes.
In the end, I will also like to pay my respect to President Ghulam Ishaq Khan and the Chief of the
Armed Forces for using all their powers for the restoration of democracy after the August 17 incident
and for taking the country to its democratic goal despite all pressures by the enemies of democracy to
postpone the elections. Now, it is the duty of all of us who live in Pakistan and love the country to work
and strive together so that everyone gets the opportunity to live in self-respect. Thank you.
Pakistan Zindabad!

126 www.immigvanheugten.nl

Nawaz Sharif's Address to the Nation

DOC-127

V. ADDRESS TO NATION door Nawaz Sharif. Prime Minister Islamic Republic of
Pakistan, Islamabad, 7 november 1990
In the name of Allah, the most Beneficent, the most Merciful

My dear countrymen,
Assalam-o-Alaikum,
We bow our head in deepest gratitude to God Almighty that with His beneficence and blessings,
the Pakistani nation, once again, has been able to go through the process of general election in an
orderly manner and has given proof of utmost wisdom by voting in favour of unity, solidarity, the
country's integrity, and national prestige.
I pay my tribute and that of the entire nation to the President, Mr. Ghulam Ishaq Khan, the former
caretaker Prime Minister, Mr. Ghulam Mustafa Jatoi, and the Chief Election Commissioner, Mr. Justice
Naeemuddin, for holding just and peaceful elections.
Through these elections, the people of Pakistan have endorsed the August 6 action of the
President, and, in complete freedom, chosen their representatives for the next five years. This triumph
of democracy is a victory of the people of Pakistan, as also of what Allama Iqbal and Quaid-i-Azam
stood for.
In fact, this verdict has revived the memory of the historic decision of 1946, when the Muslims of
the sub-continent, under the inspiring and intrepid leadership of Quaid-i-Azam, decided to support the
struggle of the Muslim League and the Pakistan Movement. This victory is a proclamation of the
determination of one hundred and ten million people to wipe out poverty, ignorance, immorality,
injustice, and corruption in Pakistan.
We have been in the thick of electioneering during the last few weeks. We went through all that is
associated with an election campaign. But it was all done to secure a better future. Different points of
view were aired, each other's programmes and policies were dissected, and personal characters and
political philosophies were evaluated. But that stage is over. There is no point now in going over the
same ground.
I have therefore taken oath of my office after putting the bitterness of elections behind me. My
heart is filled with love, hopes, and aspirations. It is my prayer that the Almighty may enable me to
serve the nation, without any considerations of friendship or enmity. I beseech you to pray for me
likewise. I need your prayers. May Allah enable me to treat every Pakistani with love and justice in the
discharge of my duties. No innocent person should suffer at my hands and no criminal against
humanity and the homeland escape my grip. The support of the people of all the four provinces which I
got with the blessings of Allah is a source of strength for me. These are great assets for a Prime Minister
who wants to serve his country.
I am beginning my task with these assets, which are not inconsiderable. The people of Pakistan
have given me an overwhelming mandate. If the mandate is so big, so are their expectations and the
difficulties we face. I have to honour the mandate, I have to try to come up to their expectations, and
to face the difficulties that beset the country. It is my prayer that Allah may enable me to pay back to
the nation many times over what I have received from it.
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In my eyes, you were all part of a democratic process, whether you voted for me or not, whether
you contributed to the success of my colleagues or not, whether you supported one party or the other.
To my mind, everyone of you played a praiseworthy role, because without the element of for and
against, the democratic process is not completed. Both the ruling party and the opposition are part and
parcel of the democratic system. They may look different but both are collectively one integral whole.
Like the red and white corpuscles of blood, they appear to be separate from one other but in reality
both contribute, sustain and keep alive and kicking one and the same body.
The objective for which each of us is playing his role in the democratic process is to make Pakistan
strong and the people prosperous. The nation has entrusted the responsibility of achieving these two
goals to me and my colleagues. We believe in the strength of our people. My goal is to serve Islam,
Pakistan, and the people. It is my conviction that Pakistan, gifted as it is with its people, its natural
resources, and geographical location, possesses immense potentialities and energy. But unfortunately
we have used this enough to disfigure our own face.
We have learnt what we achieve by flying at each other's throat on the basis of language, race,
and beliefs. We showed the torch to our own homes but could not receive enlightenment. We have not
been able to get rid of poverty altogether. We have not succeeded in realising our dream of making
Pakistan great. I appeal to my brothers who are engaged in fighting each other to begin, at my request,
an era of love and amity among themselves.
Both I and the majority of the people are convinced that unity, brotherhood, and love alone lead
to progress and prosperity. I am particularly addressing those who are hoodwinking the people by
pursuing politics of mutual hatred and confrontation. My advice to them would be to try the path of
understanding and accommodation. They would soon realise that they were not hoodwinking the
people but only themselves. People elect their representatives carefully. But if a successful candidate
deserts his party and goes over to another, it is not only a fraud nut a betrayal of the nation's trust.
I have before me a comprehensive plan for a glorious future. I really cannot decide which aspects
of it I should touch on presently. I have plans to make use of the unlimited resources of Pakistan. I wish
to prepare Pakistan for entering the 21st century. I am determined to pull the great, hardworking, and
honest people of my country out of the darkness of poverty and indigence. I wish to bring education
within the reach of all.
I do not want to see an orphan or widow in my homeland to go without clothing or to beg. It is a
part of my mission to ensure that the Zakat money reaches the deserving persons. Education, health,
employment, shelter, peace, and security are fundamental human rights. I wish every citizen to get
these rights. I wish our women be given all those rights which are granted to them by our religion. My
government will take special measures to ensure that women get their rights. I announce with pleasure
that we will very soon take steps to restore women seats in the National and Provincial Assemblies.
I realise that the problems of the youth are also legion. They do not have a favourable
environment during education. Most of them do not get an opportunity for education at all. Those who
are somehow able to receive it do not get employment. This situation has created an attitude of
despair in the minds of our new generation about life and their future. They see no ray of hope. They
have no hope left. Those who were to become the breadwinners for their families have instead fallen a
prey to the curse of drugs. We cannot see our young generation destroy itself like this.
We have to make a lot of effort to retrieve these future assets for joining the mainstream of life
and to participate in construction. We have to restore their confidence, and speed up national
reconstruction by stimulating them in the urge and the spirit for constructive action.
As a first step, we have decided that in future the only criterion for admission to all educational
institutions will be merit. No deserving person will be denied opportunity of employment in
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government service by giving preference to an undeserving person. Special quota will be fixed for
deserving orphans.
It is part of my policy to provide opportunities to the youth to stand on their own feet. Besides
training them in various trades, they will be advanced loans to start their own business.
No society can meet the demands of modern age without the talent of its people. Money and
power alone cannot solve the problems of progress, leadership, and creativity. In these fields, talent
provides the lead. My government intends taking immediate steps to accord talent and knowledge
their rightful place in the society. Teachers, lawyers, doctors, journalists, writers, poets, scientists,
researchers and technical experts will be provided maximum opportunities and freedom to carry on
their activities. It will be our efforts to ensure that no constructive thought that comes to anyone's
mind and no plan of common welfare that anybody thinks up goes waste.
You know today that those who swear by the welfare of the workers and farmers have done
nothing for them. I do not have slogans to offer but I have plans for the uplift of the workers and the
farmers. You have seen what I did for them when I was in the provincial government. I would spell out
the details of my plans shortly.
It is difficult to reach the goal of self-reliance, but it is not impossible. Several developing countries
have covered this journey quickly before our eyes. These nations not only made up the losses of war
but achieved rapid industrial progress. Take the case of South Korea. Its experts made full use of our
planning. What a pity really! We pointed the way to progress but ourselves lost the way. I cannot bring
back those valuable lost years but I will certainly find out the lost way, Godwilling.
The goal of our industrial policy is to lay the foundation of an industrial revolution. The basic
ingredient of this policy is that every factory should first ensure adequate return to the grower of raw
material and adequate wages to the worker. We will also provide incentives to investors. The greatest
gift they now have is freedom of action. There will be no restrictions on setting up of new industries.
The system of departmental sanctions is being done away with. Large-scale provision of infrastructure
is being planned on an emergency basis. Factories are not set up on the basis of policies alone.
Industries have certain needs. We will not be lacking in making available those facilities. Whatever
facilities are needed for speeding up industrialisation, we will provide them. My only demand from the
industrialists is that they should come up to the expectations of the nation.
The first priority in the field of industrialisation will be given to agro-based industries. These will
be set up in places where the raw material required by them is available. The government will give
every assistance in the establishment of these industries so that the rural population gets employment
and the farmers get proper return for their produce. They will have the opportunity to seek
employment in factories near their own homes. In this way, the rural population will be able to claim its
due share in the progress and prosperity of the country.
Our rural population is extremely hardworking and industrious. It is my conviction that a Pakistani
is the world's ideal worker. Nature has endowed him with unlimited physical and intellectual
potentialities. He can stand up to any climate, any difficulty, and any pressure. Whether it is the most
modern space centres of the world, medical research laboratories, institutes of higher learning and
knowledge, or the deserts of the Gulf, you will find a Pakistani giving the best performance.
Our worker is second to none in intelligence, industriousness and application. If he has not been
able to make a breakthrough, if he is poor, it is not his fault. The fault lies with the environment and the
factors over which he has no control. I would like this great Pakistani to achieve prosperity, respect and
prestige, which is his due. My difficulty is that for this I will have to rely on the old, reeking machine. I
would like it to adapt itself to changed conditions.
There is a change in pace. Our administrative machinery will have to keep in step with the
supersonic age in its performance. As a first step, I am asking all the ministries to propose reforms for
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themselves. They should prepare blueprints for policies they wish to adopt for the advancement of the
nation. They know our manifesto. My first demand on the administrative machinery is: render justice,
pick up speed and show respect to people. I have taken this responsibility to serve the people. I shall
not stand delays in decision-making.
I would therefore advise those who run the administrative machinery to prepare themselves for a
pace of work to which I am accustomed. Our administration does have officers, who are very able,
experienced, capable, intelligent and industrious. I am sure they can give Pakistan an effective and
performing administrative structure. One of the reasons for inaction and lethargy on its part was that
most of the leaders themselves did not work and resorted to adhocism. But that would not be the case
now.
We are entering a new phase of our national life. I have pledged myself and shall make my
colleagues also to pledge that they will not allow recommendations, nepotism, and favouritism. They
will first set an example themselves and then compel others to follow them. I promise that not only the
process of accountability of former rulers will continue but we will also submit ourselves to
accountability.
It is not appropriate that accountability should be set in motion when governments go out of
power. I would like to lay down a procedure for initiating accountability while they are still in the
saddle. I am consultations for bringing forth legislation for this purpose.
I have laid emphasis on speed in connection with the working of the administrative machinery.
Prompt rendering of justice is also one of my objectives. Only in the recent past, we experimented with
speedy dispensation of justice through special courts. It was, with the grace of God, a success. I now
intend to undertake legislation to provide speedy justice to every victim throughout the country.
People in our country do fall a prey to persecution but it takes them years seeking justice. I would like
that justice outpaces oppression so that it is left behind.
We have a far-reaching programme of reforms in the police in order to establish its credibility
with the people and enable it to play its proper role in the maintenance of law and order. It is our
desire that on the one hand the police should be provided the wherewithal of the modern age and on
the other, people should be able to approach it without hesitation and fear for the redress of their
grievances.
As a result of the Gulf Crisis, we have entered a difficult phase. We have to bear an additional
burden of forty billion rupees annually. We face the problem of rehabilitation of Pakistanis who have
been uprooted from there. The price of oil has nearly doubled throughout the world. We cannot
escape its fall-out. We face a new wave of inflation as a consequence of the rise in the oil price. You
know we have no hand in this. Like the rest of the world, we too have been hit by this wave. It cannot
be stopped but efforts can be made to insulate the common man from its impact. And we will certainly
try to do that.
We have started examining how the necessities of life for a common man can be protected from
inflation. We have experts in every field. Their expertise has so far been benefiting the rich. Their
knowledge will now be used to rescue the poor. They will advise the elected government how the poor
man can be saved from the pressure of inflation.
This is only for the present. But we want to tackle the real cause of inflation through
developmental measures. I intend undertaking emergency planning. From the historical standpoint,
this is a decisive moment. We have to decide whether as an independent and sovereign nation we
want to lead a life of honour and dignity in accordance with our resources or scour the world with a
begging bowl in our hands. We have only one option, namely, that we should stand on our own feet.
This is the path of honour and dignity. Whether it is an individual or a nation, it can stake everything for
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the sake of its honour. I only ask you to adopt austerity and work hard. I will not promise you the moon.
The coming days are the days of trial, tribulation and perseverance.
Those who mortgage the future of their children to lead a life of luxury themselves are a selfish
people. We will not mortgage the future of our coming generations. We will bear hardships but will
make future of our coming generations glorious and prosperous. Lack of resources does not mean that
we should start begging. As a self-respecting nation, we should achieve self-reliance.
Nationalised industries are a great impediment in the way of free enterprise. These industries will
be privatised to save the national exchequer from a deficit of billions of rupees.
Tax holiday will be allowed throughout the country to provide a congenial environment for free
industrialisation. All national and foreign investors will be given complete tax holiday for setting up new
industries. The only condition is that these capitalists will be responsible for the medical treatment of
their employees, workers, and their children, and also for the education of their children.
Housing is a grave problem for the common man. I have plans to tackle it countrywide on a largescale.
Observance of Islamic principles is no longer a mere slogan. These principles will be enforced in
practice. I am referring to those golden and illustrious principles of the Islamic Shari'ah which guarantee
equality, brotherhood and just opportunities to society and provide the means to wipe out poverty and
ignorance. Only the equitable system of Islam can change the life of the common man and bring him
happiness. It is my conviction that unless a change comes in the quality of the life of the common man,
Pakistan itself cannot prosper.
Extravagance and lavish spending are eating into the vitals of our society like termite. Most of our
economic ills can be traced to extravagance. We need to avoid extravagance and own austerity. Lavish
spending is particularly in evidence at marriage parties in the form of variety of dishes, dowry, and
other ceremonies. Sometimes, old parents come so heavily under the weight of debts to meet the
expense of these ceremonies that they spend the rest of their lives in indebtness. To discourage this
trend, I have decided that neither I nor any of my colleagues nor anyone from the bureaucracy will
attend a marriage party where more than one dish is served. I would also appeal to the people to adopt
frugality and serve only one dish at marriage parties. My request to you is:
-Live a simple life and work hard and I will ensure for you prosperity and stability;
-Show discipline and I will give you a strong Pakistan.
I have full confidence in you. You have placed your confidence in me. We owe it to this mutual
confidence that we should breathe in a free atmosphere. It is with pleasure that I announce that
Emergency has been lifted from today.
Pakistan is an Islamic State. With the blessing of God, minorities are leading a very happy life. We
will make them still more happy during our tenure. Everybody belonging to a minority will receive his
share in plans for the development and prosperity of the country. In an Islamic society, the minorities
are given special consideration. Godwilling, we will live up to it.
While on the subject, my thoughts inevitably go to our neighbouring country, Bharat, where a
clan of fanatics in the majority community is mercilessly trampling upon the religious sentiments of the
largest minority. My reference is to the Babri mosque. I demand that as provided in the Liaquat-Nehru
Pact, more effective measures be taken to protect the Babri mosque and the life and property of the
Muslim minority.
We fully support the struggle for liberation of the people of occupied Kashmir. There will be no
let-up in it. It is the right of the Kashmiri Muslims to expect from Pakistan that it will continue
supporting them till they decide their own future.
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Pakistan accepts the right of self-determination of the people of Kashmir. India too had accepted
it but instead of honouring it, it has unleashed a reign of terror and persecution against innocent
Kashmiris. It would be the endeavour of my government to secure implementation of the resolutions of
the United Nations so that the persecuted Kashmiri Muslims get their right of self-determination. We
wish to establish relations with India on the basis of the principle of a peaceful neighbourhood.
It is not possible for me to go into the details of foreign policy. Before I briefly touch upon it, I
would like to make it clear that it is our duty to respect the people's mandate given to us in the
elections in support of national self-respect, dignity, freedom and sovereignty and against regional
hegemony.
-It shall remain our first priority to back up and support the rights of Muslims throughout the world;
-Pakistan opposed foreign aggression against the people of Afghanistan. We shall continue this role till
the restoration of the democratic rights of the Afghan people;
-In world affairs, Pakistan has always cooperated with and shown goodwill towards the free world
particularly the United States. We shall try to maintain this cooperation and goodwill;
-China is our great neighbour. We have special friendly relations with it, which have stood the test of
every challenge. In fact, our friendship has been strengthened ever more after every crisis;
-The Soviet Union is our powerful neighbour. In the changed environment, we expect more cooperative
and friendly relations to develop with it;
-We look with expectations upon the new global role of japan and the European nations. We have deep
political, commercial and cultural relations with them. We shall strengthen them further;
-We are linked with Iran and Turkey in a regional organisation. Apart from the ties of religion, culture,
economy, history and geography, we are also linked together in common dreams about the
future. With the passage of time, these relations will be further consolidated;
-Our special relations with Saudi Arabia and other brotherly countries of the Gulf are immune to the
vagaries of time and circumstance. In the present situation, we assure Saudi Arabia and
other brotherly countries of our fullest cooperation. It is our principled stand that no country
can devour another country by force;
-We have a spiritual link with Bangladesh, which, Insha Allah, shall remain intact forever. The Islamic
world is our natural ally. We shall sustain our tradition of special brotherly relations with it.
I have a few things to say now about the armed forces of Pakistan. By virtue of its role, it is an
army of Islam. With the grace of God, our armed forces are counted among the best defence forces of
the world. Our great armed forces have played a creditable role for the security and consolidation of
Pakistan. The nation is proud of them.
The greatest challenge for us is the energy crisis. In view of the present rise in the price of oil, we
have no option but to pursue with great speed our programme of peaceful nuclear energy. My
government will fulfil its duties in this regard and live up to national wishes and aspirations, because it
is not possible to realise my dream of an industrial revolution without nuclear energy. Our nuclear
program is for peace and prosperity. We are against the use of nuclear power for destructive purposes.
In the end, I would like to touch on the domestic scene, namely, the Federation of Pakistan. It was
subjected to a lot of turmoil. We had everything but the atmosphere of a home. The Federation did not
treat the provinces as members of a family nor did some elements in the provinces look upon the
Federation as a home. I do not blame anybody. The fault lies with the kind of atmosphere that was
generated. Even in a family if its members do not share their thoughts with each other and keep things
to themselves, and opt for peremptoriness in place of mutual consultation to settle matters, it gives
rise to defiance. This is what has been happening in Pakistan. The Federation was run in a dictatorial
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manner. When powers are concentrated so much in one hand, even a family cannot be managed, let
alone a federation.
I am determined to run the Federation as a federation. No one has a monopoly of patriotism.
Every citizen in every province of Pakistan is second to none in patriotism. We must give up the
tradition of labelling anyone who articulates his problems and predicaments as a traitor. I will not
countenance this kind of approach. If any of my brothers living in Sindh, Frontier, Balochistan, or
Punjab, feels he is in greater trouble, I will leave my work and first go to him. I have no cards to play, for
which I should place people of any area at the mercy of lawbreakers and dacoits.
At this stage, I would like to say a few things about Sindh. For sometime for certain political
considerations, the slogan of Mohajir, Punjabi, Sindhi, Balochi, and Pathan is being raised as part of a
conspiracy. This only promoted oppression, poverty and doubts. I would assure you that as in the case
of other people in Pakistan, Insha'Allah, a new era will also dawn for the people of Sindh. Estrangement will come to an end, fraternity and brotherhood will be promoted and effective measures
adopted against injustice and unemployment.
We will respect the Constitution and the democratic institutions set up under the Constitution.
Together with the national and provincial assemblies, the Senate is an institution of great importance in
the democratic federal structure. The importance and dignity of the Senate will be safeguarded. The
genuine role of the Federation in the field of law-making can be sustained only through cooperation
and understanding between the National Assembly and the Senate.
In any civilised society, the stature and role of the judiciary provide the guarantee for the
supremacy of the golden principles of justice, balance and equity. we shall fully respect and safeguard
the dignity of the judiciary.
I have only one motivation, that of serving Islam, Pakistan, and the nation. God has granted me
this opportunity to make an effort to satisfy my thirst for service. I do not take my own or IJI's success
as a victory against anyone. I take it as a trust. Consequently, after taking over as the Prime Minister, I
have decided that no celebrations will be held. I bow my head in gratitude before Allah and pray that
He grants me strength to fulfil my obligations.
I would also request you that instead of holding celebrations, you should pray for the safety and
prosperity of Pakistan. Please pray that Allah may rid Pakistan of mutual hate and enmity and weld the
hearts of the people of Pakistan and make Pakistan an ideal example of progress and greatness.

Pakistan Paindabad.
Bron: Government of Pakistan, Islamabad, November 7 1990.
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VI. MAIN PROVISIONS OF THE SHARI'AH ACT OF PAKISTAN
Aims and Objectives:
1.(a)Creation of a just social order ensuring equality among citizens, a society free from exploitation,
protection of life, liberty, property and rights of citizens and availability of inexpensive and
speedy justice to all classes of people.
(b)Eradication of social evils like corruption, bribery and malpractises.
(c)Protection of the ideology, solidarity and integrity of Pakistan.
(d)Establishment of Bait-ul-Mal for providing assistance to the poor, needy, widows, orphans and the
destitute.
(e)Provision of legal measures to combat terrorism and possession and display of illicit arms.

Islamisation of Economy:
2.The economic system of Pakistan is to be constructed on the basis of Islamic economic principles,
values and priorities. The government appointed a Commission consisting of economists, bankers,
jurists, ulema and elected representatives with the duty to recommend measures and steps
including suitable alternatives, by which the Islamic economic system could be established and to
monitor progress in respect of the Islamisation of the economy.
3.The Commission will recommend the ways, means and strategy for such changes in the economic
system of Pakistan so as to achieve the social and economic well-being of the people as envisaged
by article 38 of the constitution;
4.However, nothing contained in this Act or any decision made under it shall affect the validity of any
financial obligations or any other financial commitments made by or on behalf of the Government
of Pakistan. All financial obligations and commitments shall be valid, binding and operative.
5.Notwithstanding anything contained in this Act or any decision made thereunder, the financial
obligations which may be incurred, and contracts made or which may be made, before or after
the commencement of this Act, between a national institution and a foreign agency shall continue
to remain valid.

Main provisions of the Shari'ah Act
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Protection of Human Rights:
6.The Bill imposes an obligation on the state to take all legislative and administrative measures to
safeguard the rights of the individual against misuse of authority by the agencies of the State.
With this end in view, the Bill obligates the State to bring about reforms by the adoption of
legislative, administrative and other measures to protect life, honour, liberty, property and the
rights of the citizens.
Rights of the Minorities:
7.The bill unequivocally safeguards the rights of non-Muslim as "guaranteed by or under the
constitution". Freedom to profess religion and to manage religious institutions is guaranteed by
the constitution.
Bron: Government of Pakistan, geen aanduiding jaar of plaats van uitgifte.
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VII. ADDRESS TO NATION door Benazir Bhoetto
'Address to the National Assembly on the occasion of Election as Prime Minister of Islamic Republic of
Pakistan' by Mohtarma Benazir Bhutto. Islamabad, 19 October 1993.
Bron: Directorate General of Films & Publications, Ministry of Information and Broadcasting,
Government of Pakistan, Islamabad 1993, 4 p.

Mr. Speaker!
It is a moment of thanks-giving to Allah and also a moment of expressing gratitude to the
members of this august House. For all of us in this House it is an occasion to pause and ponder over the
hopes and aspirations of our people which induced them to repose their trust in us. It is an occasion to
recall the hardships faced by the 120 million people of our country and the sacrifices made by them for
the cause of democracy. It is indeed a historic moment for all of us. It is also a great honour for me that
today you, the elected representatives of the people, have reposed your confidence in me. In the entire
history of the country only on two occasions has a person been honoured twice as elected Prime
Minister. First, this honour was bestowed in 1977 on Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Today, for the second time
in our history this honour has been shown to me by you by electing me as Prime Minister for the
second time.
Mr. Speaker!
The country is faced with serious economic problems and challenges. Past policies have created
doubts and suspicions in the minds of people. People are yearning for a chance, but they are not
interested in merely change in faces. What they want is a change in the system. Insha Allah, this change
will come. Ours will be a government committed to reforms, progress and change. Our people have a
bright future ahead of them. We will help them realise their dreams of the future. This realisation of
their dreams will change our destiny. I am confident, this transformation will come, our destiny will
change for the better.
Mr. Speaker!
Today, at the international level Pakistan stands isolated diplomatically and politically.
Momentous changes are taking place all over the world and around us but instead of seizing the
opportunity offered by those changes we have allowed ourselves to be overwhelmed by them.
Pakistan is branded as a terrorist state. We are accused of indulging in narco business. Our peaceful
nuclear programme has been made controversial and has become the target of un-warranted criticism.
Our first priority therefore is to extricate Pakistan from this international isolation and to become in a
true sense part of the global village which this world of ours has become.
Mr. Speaker!
Although I am addressing this House as leader of the House but I deeply realise that I have also
spent a good deal of time in the Opposition. I know that the essence of democracy lies in the realisation
that today's Opposition is tomorrow's Government and today's Government may well be tomorrow's
Opposition. That is why even before elections I stressed upon the need for mutual respect and
cooperation between Government and the Opposition. We still believe in the need for tolerance and
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mutual accommodation. While in the Opposition we expected some measures of consideration and
respect. Now that we are in the Government we will not forget what our expectations were. To the
position therefore we will give due respect and show consideration which we also had expected.
The general elections, as a result of which this House has come into existence, were held after a
great struggle. The credit for the holding of fair and free elections goes to the Caretaker Government
and the Armed Forces. The Acting President, the Caretaker Prime Minister and his Cabinet, the Chief of
the Army Staff and his colleagues.......they all deserve the gratitude of the nation for holding free and
fair elections. The Election Commission and the officers and jawans of the Armed Forces who worked
tirelessly and with great dedication also deserve our gratitude. On behalf of the people I wish to thank
them all.
Mr. Speaker!
We wish to strengthen democracy. But this has some requirements. It demands that the elected
members inspire trust of the people and command their respect. In the past, "horse trading",
corruption and manipulative politics brought such a bad name to our politicians and legislators and
they failed to win respect for themselves. I wish to declare that we will not permit "horse trading". We
will see to it that the corrupt, the unscrupulous and the manipulators do not get away with their loot
and manipulation. They must not be permitted to indulge in "horse trading". They will not be. We will
not permit anyone to flout the mandate of the people. We will see to it that those who indulge in
"horse trading" and negate the mandate of the people are punished according to law. We will also seek
to build a harmonious relationship between the Centre and the Provinces. In the past, the elected
Assemblies could not complete their mandated term and democracy was jeopardized because of
confrontation between the Centre and Provinces. We must not repeat the past. We will therefore
strive for harmony between the federation and federating units.

Mr. Speaker!
I am confident that all members of this honourable House, whether they belong to the Treasury
or to the Opposition benches, will play their role in accordance with parliamentary and democratic
traditions. We hope that the Assemblies will complete their term. We also hope that they will carry out
their functions and duties satisfactorily in accordance with the wishes of the people.
On this auspicious occasion I wish to salute the people of all the four provinces for giving a clear
verdict in the elections. I wish to salute all those poor and down-trodden who live in slums and katchi
abadis, those who struggle from morning till evening to make a day's living and those who fight against
oppression and in-justice for upholding the cause of democracy. They are looking forward to this
Assembly and this government to extricate them from the crisis they are faced with. We will not
disappoint them. It is my fervent prayer that Allah grant me the courage and the wisdom to rise to their
expectations and to lift them to their dreams. It is a great challenge and it is a challenge for all of us. We
all are on trial. The 21st century is upon us. Let every member of this august House rise to the occasion.
Let us all join hands and together face the challenges that lie ahead of us. Together let us all write a
golden chapter of our history.
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Thank you.
Pakistan Paindabad.
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