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L'involucrament del Pakistan pel que fa tant a l'Afganistan i als Talibans ve de fa 
molt de temps. L'Afganistan no va voler reconèixer l'entrada del Pakistan a l'ONU 
el 1947 per territoris paitxus com Beluchistan, els quals tenien l'àrea dividida amb 
l'Iran. Un any més tard, Pakistan li va treure a l'Afganistan la major part de 
Beluchistan, i després d'aquests esdeveniments, van començar a ressorgir grups 
insurgents beluchíes que van ser recolzats per l'Afganistan.  
 
 
És on comença l'origen del recolzament de 
Pakistan als Talibans: com a vendetta. Des 
d'aquest punt, Pakistan no només ha donat 
suport als Talibans, sinó que els ha 
proporcionat una nova configuració, ajuda 
militar, diplomàtica, i lideratge. Pakistan és 
una de les raons per les quals els grups 
Talibans segueixen en peu després dels 
esdeveniments del 2001 i la Guerra contra el 
Terrorisme, ja que els van recolzar i 
influenciar en el moviment i també en les 
negociacions entre ells amb Estats Units.  
Pakistan sempre ha buscat la cordialitat en 
les seves relacions amb Estats Units perquè 
li convé que continuïn depenent dels seus 
espais i rutes per executar les seves 
operacions de contraterrorisme i així també 
frenar el creixement de la Xina. 
 
La implicació de Pakistan en el conflicte 
afganès va més enllà de les relacions 
diplomàtiques i els ajuts militars.  En 2010, 
Pakistan va empresonar  el Primer 

Viceprimer ministre per a Assumptes 
Econòmics de l'Afganistan per intentar 
buscar un acord a les seves esquenes amb el 
president afganès Hamid Karzai i així 
reconciliar-se, cosa que al Pakistan no li 
interessava.  
 
Pakistan també vol que la comunitat 
internacional col·labori en suavitzar els 
problemes humanitaris a l'Afganistan a 
causa de la seva fràgil economia, però el món 
no inverteix diners en què els Talibans 
s'impliquin en aquest tipus de problemes per 
així  ajudar a mitigar els desafiaments 
humanitaris de l'Afganistan que sorgeixen 
d'una economia col·lapsada. Llevat que 
estigui disposada a gastar el seu estoc de 
capital amb els Talibans i impulsar-los en 
temes de gènere i minories, és poc probable 
que la comunitat internacional faci alguna 
cosa més que evitar que una allau de 
refugiats surti del país. 
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Per tant, la comunitat internacional no farà 
més que evitar un gran flux de refugiats.  De 
fet, el ministre d'exteriors del Pakistan ha 
declarat que la comunitat internacional 
hauria de treballar amb l'Afganistan dels 
Talibans, no contra ella.  
 
Al mes d’agost del 2021, els Talibans van 
capturar Kabul després de diverses 
setmanes d'estratègies militars que van 
portar al col·lapse de les forces armades 
afganeses. Durant aquests fets, es van 
ometre elements crítics de l'acord de Doha 
del 2020.  L'acord tractava de portar la pau a 
l'Afganistan després de la retirada de les 
tropes americanes i l'OTAN a canvi que els 
Talibans evitin operacions d'Al-Qaida.  En 
aquesta situació, els pakistanesos i els 
Talibans en van sortir beneficiats ja que 
aconseguien més poder sense que les tropes 
externes intervinguessin. 
 
Si esmentem Al-Qaida, no cal oblidar que un 
dels problemes més importants per a la 
comunitat internacional són les connexions 
que tenen els Talibans amb els grups 
terroristes islàmics i els seus respectius 
atacs, com l'assassinat del comandant d'Al-
Qaida Ayman Zawahiri o els atacs no 
castigats a l'Afganistan de l'Estat Islàmic de 
Khorasan.  Pel que fa a les preocupacions de 
Pakistan en temes de terrorisme, una de les 
seves preocupacions és el grup talibà del 
Pakistan (TTP), que va sorgir com a 
moviment quan van sorgir els Talibans 
afganesos.  El TTP i els Talibans tenen una 
connexió que no es dissol i al Pakistan no li 
agrada. 
 
A partir d'aquest punt entenem que les 
relacions entre Pakistan i els Talibans no són 
perfectes. Els Talibans no han seguit  
 

 
exactament el que Pakistan els ha demanat 
a canvi del seu suport.  El TTP arribat a matar 
més de 80.000 persones, incloent-hi 
treballadors de les forces de seguretat. 
Malgrat diverses negociacions per al 
cessament d'hostilitats, el TTP ha assegurat 
ser autor de més d'una desena d'atacs 
aquest passat mes de setembre.  Tot i 
aquests atemptats, Pakistan no ha pres 
represàlies amb aquest grup, igual que 
l'Afganistan, que no ha intervingut per 
contenir els atacs. 
 
D'altra banda, Pakistan s'ha convertit 
recentment en el focus d'ira dels Talibans.  
Shehbaz Sharif, el primer ministre 
pakistanès, va avisar fa qüestió de setmanes 
l'Assemblea General de l'ONU de la 
presència de diversos grups extremistes a 
l'Afganistan (incloent-hi, per suposat, 
aquests que són una amenaça per al  
Pakistan), just com també han fet altres 
països musulmans sobre el possible nucli de 
terrorisme a l'Afganistan. Després d'aquests 
esdeveniments, els Talibans van advertir el 
Pakistan que deixés els assumptes interns 
afganesos de banda condemnant les 
paraules del primer ministre.  
 
El cert és que, Pakistan s'ha arriscat molt a 
donar tot el seu suport als Talibans, ja que 
aquest fet és l'única connexió de tots dos 
països, afectant i comprometent així les 
institucions de seguretat, sobretot pel que fa 
a la seguretat a les fronteres, terrorisme, i el 
comerç i connexió amb estats centreasiàtics. 
Des que els Talibans van ascendir a tenir el 
poder a l'Afganistan, van començar a sorgir 
incidents similars al Pakistan, com el TTP 
anteriorment esmentat.  
 
Malgrat això, Pakistan no perd la fe en què 
quan el règim Talibà superi les seves crisis,  



NOVEMBRE 2022 

    
 
 

 
 
resultarà ser el seu millor aliat. Caldria veure-
ho, ja que públicament no hi ha moltíssimes 
proves que mostrin aquest suport. És més, 
els Talibans han dit obertament que Pakistan 
s'està aprofitant econòmicament del 
conflicte a l'Afganistan i asseguren que 
Pakistan està manipulant-lo, ja que la 
presència dels Talibans els ha proporcionat 
nombroses assistències econòmiques i 
comercials.  
 
Seria interessant per Pakistan que 
diversifiqués la seva relació amb el poble 
afganès ja que apostar totes les seves cartes 
pels Talibans li està resultant poc beneficiós.  
Si Occident ajudés els nacionalistes 
afganesos amb més restriccions als 
extremistes per evitar que tinguin accés a 
llocs i recursos al govern ni guanyin terreny, 
podrien fins i tot arribar a negociar amb 
altres faccions afganeses, inclosos líders 
ètnics de l'oposició, dones i joves, 
 
 
 
 

 
així com amb un cercle cada vegada més 
gran d'actors internacionals. En un escenari 
optimista, aquests compromisos podrien 
suposar un govern afganès reconegut 
internacionalment que prengui mesures cap 
a la normalitat i arribaria a involucrar el 
Pakistan com un soci igualitari, cosa que tots 
dos posar fi al seu cicle destructiu de guerres 
no declarades i avançar cap a projectes 
econòmics de benefici mutu i integració 
regional.  Però aquest fet, encara que s'hagi 
"intentat" anteriorment proposant governs 
inclusius, mai ha prosperat ni millorat les 
relacions entre tots dos actors.  
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