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Σν ραξαθηεξηζηηθόηεξν γλώξηζκα ηνπ Παθηζηάλ απνηειεί ην ηδηάδνλ εζλνηηθό κσζατθό θαη ε 

πνιππνιηηηζκηθόηεηά ηνπ, σο έλα ακάιγακα εζλνηηθώλ,  ζξεζθεπηηθώλ, θαη γισζζηθώλ 

νκάδσλ, απόξξνηα ησλ απηνθξαηνξηθώλ θαη απνηθηνθξαηηθώλ θαηαβνιώλ. Απηό 

πηζηνπνηείηαη από ηελ αλάιπζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ Παθηζηάλ
1
, ππνδεισηηθό ησλ επαξρηώλ 

θαη ησλ  θπιώλ ηνπ πξνο ηεο ίδξπζεο ηνπ θξάηνπο: Punjab, Afghan Province, Kashmir, Sind, 

θαη Baluchistan. Με κία πξώηε πξνζέγγηζε ηεο εηπκνινγίαο δηαπηζηώλνπκε πσο ην θξάηνο 

ζπγθξνηείηαη από κία πιεηάδα εζλνηήησλ, νη νπνίεο παξά ηελ εηεξνγέλεηα, ζπλζέηνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο ρώξαο. Σν παξόλ θείκελν πξαγκαηεύεηαη ην 

ξόιν πνπ ην εζλνηηθό κσζατθό δηαδξακαηίδεη ζηελ δηακόξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ηεο ρώξαο, από ηελ ίδξπζε ηνπ έσο ζήκεξα. 

 

Ο ιαόο ηνπ Παθηζηάλ δηαθξίλεηαη γηα ηηο πινύζηεο πνιηηηζκθέο θαηαβνιέο ηνπ. Δίλαη 

δηαηξεκέλν ζε ηέζζεξηο επαξρίεο- Punjab, Sindh, Balochistan θαη Khyber Pakhtunkhwa-, ζηηο 

Οκνζπνλδηαθά Γηνηθνύκελεο Φπιεηηθέο Πεξηνρέο (εθεμήο FATA) θαη ζηελ πξσηεύνπζα 

Islamabad, όπνπ βξίζθεηαη θαη ε θεληξηθή θπβέξλεζε ηνπ νκνζπνλδηαθνύ θξάηνπο.Οη 

θπξίαξρεο εζλνηηθέο νκάδεο είλαη έμη, εθ ησλ νπνίσλ ην θξάηνο αλαγλσξίδεη ηηο ηέζζεξηο
2
 

(European Asylum Support Office, 2015). Η πνιππιεζέζηεξε, νη Punjabi, πνπ απνηειεί ην 

44,7% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ κνηξάδεηαη θνηλή θνπιηνύξα, γιώζζα θαη 

ηζαγέλεηα.Tνπνζεηνύληαη ζηελ πινπζηόηεξε επαξρία, ζηελ αλαηνιηθά ηνπ Παθηζηάλ Punjab, 

ε νπνία θαηνηθείηαη από ηελ πιεηνςεθία ηεο θπιήο Saraiki, πνπ ζπληζηά ην 8,4% ηνπ 

παθηζηαληθνύ ιανύ. Οη Sindhi, απνηεινύλ ην 14,2% θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ 

πιεζπζκηαθή δηαζπνξά ηνπο, αιιά ηαπηόρξνλα θαη από ηελ ηζρπξή αίζζεζε ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηόηεηαο
3
. Καηά θύξην ιόγν θαηνηθνύλ ζηελ επαξρία Sindh, ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε 

νηθνλνκία ηεο ρώξαο, κηαο θαη πξόθεηηαη γηα παξαζαιάζζηα επαξρία κε ζεκαληηθό ιηκάλη, ην 

Karachi. 

 

Οη Pashtun, ε δεύηεξε πνιππιεζέζηεξε εζλνηηθή νκάδα κε πνζνζηό 15,4%, δηαζέηνπλ 

έληνλν δηαθπιεηηθό ραξαθηήξα
4
 (NewYork Encyclopedia, 2019) θαη ζπζπεηξώλνληαη ζηελ 

βόξεηα επαξρία Khyber Pakhtunkhwa πνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ Tehrik-e-Taliban Pakistan 

(εθεμήο ΣTP), νη νπνίνη ραίξνπλ ηεο ιατθήο απνδνρήο
5
 (CentralIntelligenceAgency, 2019). Η 

απνπζία θξαηηθώλ ππνδνκώλ ζπλδπαζηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή έλδεηα ηεο πεξηνρήο, 

θαηαιήγεη ζηελ θαηαλαγθαζηηθή εθπόξλεπζε ησλ αλειίθσλ αγνξηώλ σο ελαιιαθηηθή πεγή 

εζόδσλ
6
 (Real Stories, 2017). Η θησρόηεξε επαξρία είλαη ην λνηηναλαηνιηθό Balochistan, 

ηνπ νπνίνπ νη θάηνηθνη, Baloch, παξνπζηάδνληαη αλέθαζελ πεξηζσξηνπνηεκέλνη κε ηζρπξή ηελ 

επηζπκία επξύηεξεο απηνλνκίαο ή θαη αλεμαξηεηνπνίεζεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή κεηνλόηεηα 

είλαη νη Muhajir
7
 πνπ πξνέξρνληαη από ηελ Ιλδία, θαηάινηπν ηεο βξεηαληθήο απνηθηνθξαηίαο, 

θαη δνπλ ππό θαζεζηώο μέλνπ.  Σέινο, ε επηθξάηεηα FATA δηνηθείηαη από ηνπο δηθνύο ηεο 

εζηκηθνύο θαλόλεο πνπ παξακεξίδνπλ ην εζληθό λνκνζεηηθό πιαίζηνθαη απνηειείηαη από επηά 

δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο δώλεο. Λνγηθό επαθόινπζν είλαη εθηόο από ηηο επίζεκεο γιώζζεο, 

νπξληνύ θαη αγγιηθά, λα νκηινύληαη πάλσ από επηά αθόκα πξνεξρόκελεο από ηηο εθάζηνηε 
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θπιέο. Δμίζνπ εκθαλήο είλαη ε ζξεζθεπηηθή πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ην Παθηζηάλ. 

Αθελόο εληνπίδεηαη ε κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ησλ ηηηώλ
8
, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

βξίζθεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή επηθξάηεηα Gilgit-Baltistan θαη κηα πιεζώξα ζξεζθεηώλ όπσο νη 

Ιλδνπηζηέο, νη Υξηζηηαλνί, νη Αρκάληη θαη νη ηρ.  

 

Δλνπνηεηηθόο παξάγνληαο αλάκεζα ζηνπο κνπζνπικάλνο ζπληζηά ην Ιζιάκ, ζπλδπαζηηθά κε 

ηνλ ξόιν ηεο θπβέξλεζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε αξκνληθήο ζπκβίσζεο. Χζηόζν παξά ηελ 

ζεζκηθή θαηνρύξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο πξνζρώξεζεο ηεο ρώξαο ζε 

δηεζλείο ζπκβάζεηο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε CEDAW
9
 (Ministry of Foreign Affairs, 2019),  ε 

πξαγκαηηθόηεηα απέρεη δξαζηηθά, δεδνκέλνπ όηη νη θξαηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη 

θαηαπαηνύλ ηα δηθαηώκαηα
10

(HumanRightsWatch, 2018) ηόζν ησλ θπιεηηθώλ όζν θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θξάηνο θαηαθεύγεη ζπρλά ζε βίαην 

εμηζιακηζκό, απαγσγέο, θαη αλαγθαζηηθέο εμαθαλίζεηο
1112

(US Department of State, 2017) 

εθαξκόδεη ηε ζαλαηηθή πνηλή
13

(Justice Project Pakistan, 2018), ελώ αλέθαζελ ζπλαληώληαη 

πεξηζηαηηθά βηαζκώλ, καδηθώλ επηζέζεσλ θαη honor killings
14

(Human Rights Brief, 2017), 

εμαηηίαο ηεο πςειήο λνεκαηνδόηεζεο ηεο ηηκήο. Δηδηθόηεξα, παξά ηελ εηζαγσγή λνκνζεζίαο 

ην 2016 ε νπνία πνηληθνπνηεί ηελ πξαθηηθή ησλ εγθιεκάησλ ηηκήο, ζπλερίδνπλ λα 

εθαξκόδνληαη ελαληίνλ θπξίσο ησλ γπλαηθώλ.
15

 πλεπώο, ηα θνηλσληθά θεθηεκέλα δελ 

επαξθνύλ γηα ηελ νπζηώδε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ
1617

(HumanRightsCommission, 2017) ζην πιαίζην ελόο βαζηά επεξεαζκέλνπ από ηε 

αξία θξάηνπο, ελώ νη δηαθνξεηηθέο -θαη ζπρλά ζπγθξνπόκελεο- θαηαβνιέο ησλ εθάζηνηε 

θνηλσληθώλ νκάδσλ εληείλνπλ ηελ πνιππινθόηεηα ζρεηηθά κε ηελ νκαινπνίεζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο.  

 

Η αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Παθηζηάλ βαζίζηεθε ζην όξακα ηνπ ηδξπηή ηνπ, Μνράκελη Αιί 

Σδίλα γηα ηε ζύζηαζε ελόο θξάηνπο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο. Έηζη, ήδε από ηελ ίδξπζε ηνπ, 

δηαθάλεθε ε δπλακηθή πνπ έκειιε λα δηαδξακαηίζεη ε ζξεζθεία,ην Ιζιάκ. ηελ πνιηηηθή 

αξέλα, ε πλέιεπζε θιεξηθώλ ηνπ Ιζιάκ
18

, έλα ζπληεξεηηθό ηζιακηζηηθό θόκκα κε ηδηαίηεξε 

απήρεζε θπξίσο ζηηο FATA, επηζπκεί επηβνιή απνιπηαξρηθνύ ηζιακηζκνύ θαη θαηάξγεζε 

θνηλσληθώλ ειεπζεξηώλ.Άιιε πηπρή ηνπ ξόινπ ηεο ζξεζθείαο ππνδειώλεηαη από ηελ ύπαξμε 

ζξεζθεπηηθώλ ζρνιείσλ, ηα ιεγόκελα Madrassas, ηα νπνία πνιιάθηο δηδάζθνπλ ηελ αθξαία 

εθδνρή ηνπ Ιζιάκ ή κεηαιακπαδεύνπλ κηα εμηξεκηζηηθή λννηξνπία (European Asylum 
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Support Office, 2015).
19

 Δπηπξνζζέησο, ε ύπαξμε ζξεζθεπηηθώλ θηλεκάησλ ζηελ 

πξνθεηκέλε ην Wahhabism
2021

(Encyclopedia Bretannica, 2019) πνπ έληνλα εληνπίδεηαη θαη 

ζην Παθηζηάλ πξνσζεί ηελ απζηεξή δηδαζθαιία ηνπ πνιηηηθνύ Ιζιάκ (Foreign Policy 

Journal, 2017).
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Παξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμηζξεζθείαο ζην ύληαγκα, ν ζξεζθεπηηθόο εμηξεκηζκόο είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ παθηζηαληθή θνηλσλία. Ο ηζιακηθόο θνληακεληαιηζκόο
2425

 

(BBC, 2019) θαη ε  ξηδνζπαζηηθνπνίεζε πέξα από ηα ςπρνινγηθά αίηηα, απνδίδεηαη θαη ζε 

γεγνλόηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ θξάηνπο. Η ηξαληθή επαλάζηαζε ηνπ 1979, ε 

πνιηηηθή εμηζιακηζκνύ ηνπ ζηξαηησηηθνύ θαζεζηώηνο ηνπ Muhammad-Zia-ul-Haq, ε 

ζνβηεηηθή θαη ακεξηθαληθή  εηζβνιή ζην Αθγαληζηάλ, ε ζηνρνπνίεζε θπιώλ θαη ε 

θαηαζηξαηήγεζε ζεκειησδώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε άληζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 

δηαθζνξά
26

 (European Asylum Support Office, 2015) θαηαιήγνπλ ζε εμηξεκηζηέο 

ζπκπεξηθνξέο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο εδξεύνπλ θαη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα ζύλνξα ηεο ρώξαο κε  ην Αθγαληζηάλ θαη ηελ Ιλδία. Απηό εμεγείηαη 

από ηελ ηξσηόηεηα ησλ ζπλόξσλ, ηα νπνία απνηεινύλ αλνηρηνύο δηαδξόκνπο γηα ηνπο 

ηξνκνθξάηεο, θπξίσο ζηηο FATA. ε νξηζκέλεο, κάιηζηα, πεξηνρέο, πέξαλ από ηελ 

ηαιηκπαλνπνίεζε εληνπίδεηαη  ε de facto εμνπζία ησλ Σαιηκπάλ, ε νπνία ραίξεη ηεο 

απνδνρήο ησλ θπιώλ ηεο πεξηνρήο, θπξίσο ζην Πεζαβάξ. 

 

Οη εμηξεκηζηηθέο νξγαλώζεηο πνπ δξνπλ ζην Παθηζηάλ απνηεινύλ, είηε δεκηνύξγεκα ηεο 

ίδηαο ηεο ρώξαο είηε πξόθεηηαη γηα παγθόζκηα δίθηπα ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ, 

ελζηεξλίδνληαη ηηο αξρέο ηνπ  ηζιακηθνύ θνληακεληαιηζκνύ. Αζπάδνληαη ηελ απνζηξνθή 

πξνο ηε Γύζε, ηελ ζηνρνπνίεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ζπλεξγαζία κ’ απηήλ θαη ηελ επηζπκία 

γηα ίδξπζε ελόο παλ-ηζιακηθνύ ραιηθάηνπ απνηεινύκελν από ζπληεξεηηθέο θαη παηξηαξρηθέο 

θνηλσλίεο
27

 (Θξεζθεία θαη Γηεζλήο Πνιηηηθή). Δλδεηθηηθή είλαη ε δξάζε ηεο  Al-Qaeda, ε 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1989 ζηηο FATA θαη ζηα ζύλνξα Παθηζηάλ-Αθγαληζηάλ
28

 

(Encyclopedia Britannica, 2019). Με έδαθνο δξάζεο ηελ επαξρία ηνπ Pujab, ε Jaish-e-

Mohammed (εθεμήο JEM)
29

 (CIA, 2019), επηηίζεηαη θαηά ησλ ηλδηθώλ δπλάκεσλ θπξίσο ζην 

Kashmir θαη ζην Jammu, απνζθνπώληαο ζηελ ελνπνίεζε ηνπο κε ην Παθηζηάλ. Μνλνπώιεζε 

ην ελδηαθέξνλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα κεηά ηελ βνκβηζηηθή επίζεζε απηνθηνλίαο θαη ηνλ 

ζάλαην Ιλδώλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο (CIA, 2019).
30

 Σέινο, νη Σehreek-e-Taliban-Pakistan 

(TTP)
31

 ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, ζηειερσκέλν κέξνο ηεο θπιήο ησλ Παζηνύλ πνπ ηδξύζεθε 
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ην 2007, από ζηειέρε ησλ Αθγαλώλ θαη Παθηζηαλώλ Σαιηκπάλ
32

. Απηνί ζηξαηνινγνύλ λένπο 

ζηα εδάθε πνπ θαηαιακβάλνπλ, βξίζθνληαη ζε ξήμε κε ηηο ηνπηθέο αζηπλνκίεο, ελώ 

απνιακβάλνπλ έλα θαζεζηώο αζπδνζίαο από ηελ θπβέξλεζε θαη ππνζηήξημεο από ηελ ISI. 

 

Χο επαθόινπζν ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ επηειώλ δνκώλ, δηαθπβεύεηαη ε εζληθή αζθάιεηα 

ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό. Οη πεληρξέο θξαηηθέο δνκέο απνηεινύλ απνζηαζεξνπνηεηηθό 

παξάγνληα θαη ζεκείν ηξσηόηεηαο, ελώ εμεγνύλ ηελ αδπλακία ηνπ Παθηζηάλ λα αλαρζεί ζε 

πεξηθεξεηαθή δύλακε, ζην ζπλερέο κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ πνπ εληάζζεηαη. Δηδηθόηεξα, 

νξκώκελνη από ηηο γείηνλεο ρώξεο, ζεκείν θαηαηεζέλ είλαη νη ζρέζεηο Παθηζηάλ-Ιλδία
33

 

(Ιζνξξνπία ηζρύνο, ζηξαηεγηθή θαη αζθάιεηα), έλα θιαζηθό παξάδεηγκα δηιήκκαηνο 

αζθαιείαο, ήδε από 1947, ζην νπνίν ε θπβέξλεζε ηεο Ιζιακακπάλη έρεη βαζίζεη ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή. Χζηόζν, είλαη γεγνλόο πσο ε Ιλδία ππεξηεξεί πιεζπζκηαθά, 

νηθνλνκηθά -ζε επίπεδν ΑΔΠ-,σ ζε ζηξαηησηηθή ηζρύο θαη ππξεληθέο ηθαλόηεηεο, θαη σο εθ 

ηνύηνπ, ζε ελδερόκελε ζύγθξνπζε (Indian Express, 2017)
34

 ην Παθηζηάλ ζα είλαη ην 

εηηεκέλν κέξνο. Έηζη, ε ρώξα πξνζαλαηνιίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ππξεληθώλ
35

(CNN Greece,2018) δπλαηνηήησλ βαζηζκέλε ζε εζσηεξηθά απνζέκαηα, ελώ ε 

Κίλα
3637

(Asia Times,2019) , σο θίιηα δύλακε, ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνζθέξνληαο 

ηερλνγλσζία θαη πόξνπο. Χο εθ ηνύηνπ, απώηεξνο ζηόρνο ηνπ ππξεληθνύ δόγκαηνο ηεο ρώξαο 

είλαη ε  απνηξνπή κηαο πνιύ ηζρπξήο ζπκβαηηθήο θαη ππξεληθήο απεηιήο από ηελ Ιλδία
38

 

(Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 2018). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ηθαλόηεηα, ν παθηζηαληθόο ζηξαηόο θαηαηάζζεηαη 6νο ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα. απνηειεί ηνλ πην ηζρπξό θαη αμηνζέβαζην ζεζκό ηνπ θξάηνπο ήδε από 

ηε ζύζηαζε ηνπ .Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνύ απνηειεί, de facto, ηελ 

ηζρπξόηεξε πεγή εμνπζίαο εληόο ηνπ έζλνπο. ε πεξηόδνπο θξίζεηο, κέζσ πξαμηθνπεκάησλ, 

θαηαιακβάλεη ηελ εμνπζία κε ζθνπό ηελ επαλαθνξά ηεο ηάμεο θαη ηεο απνιπηαξρηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, θαηλόκελν πνπ πηζηνπνηεί ηνλ απμαλόκελν ηνπ ξόιν, αθόκα θαη ζηελ 

θαηάιπζε θπβεξλήζεσλ. ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ, ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ νη 

παξαζηξαηησηηθέο
39

 (European Asylum Support Office, 2015) νκάδεο
40

 πνπ δξνπλ 

πεξηθεξεηαθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλόξσλ, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ, κεηά από ηελ εληνιή ηνπ ζηξαηνύ. Η Inter-Services Intelligence
41

(Middle 

East Bulletin) ππεξεζία πιεξνθνξηώλ ηνπ Παθηζηάλ, ππνθηλείηαη από ηνλ ζηξαηό 

εμππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληά ηνπ, γηα απηό θαη ραξαθηεξίδεηαη σο παξαζηξαηησηηθή. 

 

ην εζσηεξηθό, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα είλαη έλα εγγελέο γλώξηζκα ηνπ θξάηνπο πνπ νδεγεί 

αλαπόθεπθηα ζε δηαδνρηθέο θξίζεηο θαη θελά ηζρύνο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε 
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 νη ζπγθεθξηκέλνη πνιέκεζαλ ζην Αθγαληζηάλ ηελ πεξίνδν ηεο ζνβηεηηθήο εηζβνιήο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 
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33

 Ηξαθιείδεο Αιέμηνο, Ιζνξξνπία ηζρύνο, ζηξαηεγηθή θαη αζθάιεηα. Γηαζέζηκν εδώ. 
34

 Express Web Desk(2017), The Indian Express, That is Pakistan's military strength. Available here. 
35

 Offsite Team, Πνηεο ρώξεο έρνπλ ππξεληθά όπια ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Γηαζέζηκν εδώ. 
36

Word Nuclear Association, Nuclear Power in Pakistan. Available here.  
37

 Adeel Abbas Mangi(2019), AsiaTimes, Pakistan’s pragmatic foreign policy. Available here. 
38

 Μάιακαο Κσλζηαληίλνο, (2018). Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Σα ππξεληθά πξνγξάκκαηα Ιλδίαο-Παθηζηάλ 

θαη νη ζπλζήθεο ηεο κεηαμύ ηνπο απνηξνπήο. Γηαζέζηκν εδώ. 
39

 Eurorean Asylum Support Office, Έθζεζε πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ρώξεο θαηαγσγήο, Παθηζηάλ, Δπηζθόπεζε 

Υώξαο. Γηαζέζηκν εδώ.  
40

 Pakistan Rangers, Frontier Corps, Frontier Constabulary, Northern Areas Scouts ζε μεξά θαη ε Τπεξεζία γηα 

ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα 
41

Απνζηνιίδνπ Άλλα, Ο αληίθηππνο ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ζηε Βνκβάε, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

Γηαζέζηκνεδώ. 

https://repository.kallipos.gr/pdfviewer/web/viewer.html?file=/bitstream/11419/6153/3/01_chapter_4.pdf
https://indianexpress.com/article/what-is/what-is-pakistans-military-strength-4748919
https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/diethni/240921-poies-hores-ehoyn-pyrinika-opla-se-olokliro-ton-kosmo
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/pakistan.aspx
https://www.asiatimes.com/2019/03/opinion/pakistans-pragmatism-inspired-by-chinas-regional-connectivity-model/
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22671/4/MalamasKonstantinosMsc2018.pdf?fbclid=IwAR2akxR-rCk6pZsdc6CDbQrqtAhQWXBF19L7bx1Tv4O1IVGoe3CX4-mvbxs.
https://www.ecoi.net/en/file/local/1078048/1226_1453272633_bz0415498eln.pdf?fbclid=IwAR3-SO8FvN0uo4eadZ3uJUmSuoPA0HjlTAzXcWc2v3gKdMXFO4x-k-hxZLE.
http://www.cemmis.edu.gr/images/Middle_East_Flashpoints_gr/epanal05.pdf


πεξίπησζε ηνπ Μπαινπρηζηάλ. Σν ηειεπηαίν δηαθξίλεηαη γηα ηελ γεσζηξαηεγηθή ηνπ ζέζε 

θαη ηνλ νξπθηό ηνπ πινύην.
42

 Η κε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο επαξρίαο γηα αλεμαξηεζία 

ήδε από ην 1947, νδεγεί ζήκεξα ζε εζληθηζηηθέο εμάξζεηο θαη απνζρηζηηθά θηλήκαηα ζηελ 

πεξηνρή, ηα νπνία θαηαπλίγνληαη από ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κέζσ ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη εμσδηθαζηηθώλ εμεγεξζεσλ. Η ζπνπδαηόηεηα ηεο θξίζεο, σζηόζν, 

δηαθαίλεηαη από ηελ πηζαλόηεηα έμαξζεο αληίζηνηρσλ εζληθηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ από 

άιιεο επαξρίεο, ιόγσ ηεο θαηαπίεζεο ή ηεο παξακέιεζεο πνπ βηώλνπλ από ηελ 

Ιζιακακπάλη, γεγνλόο πνπ δύλαηαη λα θαηαιήμεη  ζε έλα domino effect θαη λα απεηιήζεη ηελ 

εζληθή εδαθηθή αθεξαηόηεηα (Human Rights Watch, 2011)
43

. ρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ν 

εθηνπηζκόο εκθαλίδεηαη έληνλνο είηε εμαηηίαο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη νηθνλνκηθήο 

έλδεηαο, είηε εμαηηίαο ζπξξάμεσλ θαη ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ. Ο ιαόο κεηεγθαζίζηαηαη  

απ΄ηηο αγξνηηθέο βνξεηνδπηηθέο επαξρίεο κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, ζε 

αζηηθέο, θπξίσο ζηελ παξαζαιάζζηα επαξρία ηλη, πξνθαιώληαο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο 

(ΔΛΙΑΜΔΠ, 2013)
44

. ε επίπεδν κεηαλαζηεπηηθώλ εηζξνώλ, θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ 

αζθάιεηα δηαδξακαηίδνπλ νη παξάηππνη Αθγαλνί πξόζθπγεο πνπ εληείλνπλ ηελ 

εγθιεκαηηθόηεηα, δηαθίλεζε όπισλ, λαξθσηηθώλ θαη εκπόξην ιεπθήο ζαξθόο θαη ζηελ 

ηξσηόηεηα ησλ ζπλόξσλ (EASO, 2015)
45

. 

 

Γηαπηζηώλεηαη, ινηπόλ, πσο ε ζξεζθεία θαη ε ηξνκνθξαηία, ην ζξεζθεπηηθό κσζατθό θαη ε 

αδπλακία πνιιέο θνξέο γηα αξκνληθή ζπκβίσζε, ε ζηξαηησηηθήο ηθαλόηεηα θαη ην γεγνλόο 

πσο απνηειεί ηε κόλε κνπζνπικαληθή, ππξεληθή ρώξα επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ 

δηακόξθσζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, είλαη δηαπηζησκέλν πσο ε  αλαθαηαλνκή 

ηζρύνο ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν αλαηξέπεη ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ 

κεηαβάιιεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Παθηζηάλ. Γη’ απηό ην ηειεπηαίν επηδηώθεη ηελ 

απόθηεζε ζπκκάρσλ εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ, εμαηξώληαο θπζηθά ηελ πεξίπησζε ηεο 

Ιλδίαο, κε ζηόρν ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζηε Νόηηα Αζία. ηνλ  ζπνπδαηόηεξν ζύκκαρν 

ζπγθαηαιέγεηαη, ζήκεξα, ε Κίλα όληαο ν κεγαιύηεξνο πξνκεζεπηήο όπισλ ηνπ Παθηζηάλ θαη 

ν ηξίηνο κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνοηεο (Dawn, 2011)
46

. Σν 1999, κάιηζηα, 

ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί ν ππξεληθόο ζηαζκόο ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ 

επαξρία Πνπληδάκπ. ήκεξα, ρηίδεηαη ν απηνθηλεηόδξνκνο China-Pakistan Economic 

Corridor πνπ ζα ελώζεη ην Παθηζηάλ κε ηελ Κίλα θαη ηελ Κεληξηθή Αζία. Η ζηξνθή ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ Κίλα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ςπρξό θιίκα αλάκεζα ζηηο 

ζρέζεηο ΗΠΑ-Παθηζηάλ. Οη δύν ρώξεο ζπλεξγάζηεθαλ ην 1979 γηα αλαραίηηζε ηεο 

ζνβηεηηθήο δηείζδπζεο, νη ΗΠΑ θαηεγόξεζαλ ηε ρώξα γηα δηπιό παηρλίδη θαη ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Σαιηκπάλ (Academia)
47

. Έηζη, ε Οπαζηλγθηνλ δηέθνςε ηελ ρξεκαηνδνηηθή ηεο ελίζρπζε 

όζνλ αθνξά ηνλ ζηξαηησηηθό ηνπο εμνπιηζκό, γεγνλόο πνπ επηδείλσζε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζε Παθηζηάλ θαη ΗΠΑ.  

 

Η ζπλεξγαζία Παθηζηάλ θαη Κίλαο ζεκεηώλεηαη αθόκε πην έληνλα ζε νηθνλνκηθό επίπεδν. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ν νηθνλνκηθόο δηάδξνκνο αλάκεζα ζε Κίλα Παθηζηάλ 

(China Pakistan Economic Corridor), ν νπνίνο είλαη έλα ζύλνιν θηλεδηθώλ επελδύζεσλ πνπ 

ζθνπό έρνπλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ην Παθηζηάλ ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, θαη ζην νδηθό θαη 
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ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν
48

 (The Guardian, 2018). Σν Παθηζηάλ επειπηζηεί έηζη λα πξνζειθύζεη 

άκεζεο μέλεο επελδύζεηο από ηελ κεξηά ηνπ θαη λα ιύζεη δεηήκαηα αλάπηπμεο όπσο ε 

αλεξγία αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη νη νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο, ελώ ε Κίλα θηινδνμεί λα βγεη 

ζηα γιπθά λεξά ηνπ Ιλδηθνύ Χθεαλνύ θαη λα πινπνηήζεη ηηο εκπνξηθέο ηηο βιεςεηο.  

 

Οη ζρέζεηο Παθηζηάλ-Ιλδίαο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ εγγελή ζπγθξνπζηαθή θύζε ηνπο θαη 

ην ακνηβαίν αίζζεκα ηεο ερζξόηεηαο σο απόηνθν ηεο βξεηαληθήο πξαθηηθήο «δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε» θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο
49

. Μήιν ηεο Έξηδνο απνηειεί ην 

δηαθηινληθνύκελν Καζκίξ
50

, ηνπ νπνίνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη κνπζνπικάλνη θαη 

απνηέιεζε γελεζηνπξγό  αηηία γηα γεληθεπκέλν πόιεκν (Friedrich Ebert Stifung, 2018)
51

. 

Χζηόζν ζηελ πεξηνρή εκπιέθεηαη κε δηεθδηθήζεηο θαη ε Κίλα, όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή Aksai 

Chin. Χο απόξξνηα ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα γεηηνληθά θξάηε, ην Καζκίξ είλαη ε 

πην ζηξαηησηηθνπνηεκέλε πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. Η κεηαμύ ηνπο αληηπαξάζεζε νδήγεζε θαη ηα 

δύν θξάηε ζηε θαηαζθεπή βάζεσλ ππξεληθώλ όπισλ
52

. Σόζν ε Ιλδία όζν θαη ην Παθηζηάλ 

απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο κεγάιεο ππξεληθέο δπλάκεηο ηεο Νόηηαο Αζίαο, γεγνλόο πνπ 

πξνθαιεί αλεζπρία ζε πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν, αθνύ ζπρλά ζεκεηώλνληαη εληάζεηο 

αλάκεζά ηνπο. 

 

Απαξρή ησλ ζρέζεσλ ηνπ Παθηζηάλ κε ην Αθγαληζηάλ απνηειεί ε νβηεηηθή εηζβνιή ζην 

Αθγαληζηάλ ην 1979 ζην πιαίζην ηνπ Φπρξνύ πνιέκνπ. Οη ΗΠΑ γηα λα απνηξέςνπλ ηελ 

νβηεηηθή δηείζδπζε ζην Αθγαληζηάλ, ζπκκάρεζαλ κε ην Παθηζηάλ, κε ην νπνίν αζπάδνληαη 

θνηλά ζπκθέξνληα θαη κε ηνπο Σαιηκπάλ ηνπ Αθγαληζηάλ κε ζθνπό ηελ αλαραίηηζε ηεο 

ζνβηεηηθήο επηξξνήο
53

 (Academia). Η 9/11 ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ Πνιέκνπ θαηά ηεο 

Σξνκνθξαηίαο (War on Terror)
54

. πγθεθξηκέλα, νη ΗΠΑ εηζέβαιαλ ζην Αθγαληζηάλ κε 

ζθνπό ηελ εμάιεηςε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ Σαιηκπάλ, νη νπνίνη εθδηώρζεθαλ ην 2007. 

πγρξόλσο, ην Παθηζηάλ επηδίσθε εμίζνπ ηελ απνδπλάκσζε ησλ ηξνκνθξαηηθώλ δπλάκεσλ 

δηόηη θνβόηαλ ηελ εμάπισζή ηνπο ζην εζσηεξηθό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη παθηζηαληθέο 

αξρέο ππνζηήξημαλ ηηο ΗΠΑ, δηόηη ππήξρε θόβνο ελδπλάκσζεο ζρέζεσλ κε ηελ Ιλδία.  

Χζηόζν, oη ΗΠΑ θαηεγνξνύλ ην Παθηζηάλ γηα ηε δεκηνπξγία δεζκώλ κε ηνπο Σαιηκπάλ, 

θάηη πνπ ε παθηζηαληθή θπβέξλεζε δηαςεύδεη θαη γη’ απηό νη ΗΠΑ δηέθνςαλ ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε.  

 

Παξά ηελ έρζξα κεηαμύ Aθγαληζηάλ θαη Παθηζηάλ, ε παθηζηαληθή θπβέξλεζε εζηηάδεη ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ζηελ εηξήλε ζηελ αθγαληθή επηθξάηεηα γηα ηελ επίηεπμε αζθάιεηαο ηόζν 

ζηα αθγαλν-παθηζηαληθά ζύλνξα, ηόζν θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο
55

 (Margalla Papers, 2017). 

Σν 2017, ην Παθηζηάλ νηθνδόκεζε θξάρηε ζηα δηαθηινληθνύκελα ζύλνξα κε ην Αθγαληζηάλ 

γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ παξείζθξεζε ησλ εμηξεκηζηώλ ζην έδαθόο ηνπο
56

. Γηα λα βειηησζνύλ 
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νη ζρέζεηο ηνπο, ζα πξέπεη ην Παθηζηάλ λα αλακνξθώζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ κε ζθνπό ηελ 

πιήξε απνκάθξπλζε ησλ Σαιηκπάλ
57

 (Margalla Papers, 2017). 

 

Η ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην Παθηζηάλ δηαθέξεη αξθεηά από ην όξακα ηνπ Jinnah γηα έλα 

θξάηνο ζην νπνίν, όινη αλεμαηξέησο ζα απνιάκβαλαλ ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

αλεμηζξεζθίαο. Απηό γηαηί, ε ζύζηαζε ελόο Κξάηνπο Γηθαίνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

θξίλεηαη έσο αδύλαηε, αλ θαη απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριό γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξάκαηνο. Σν κέιινλ πξνβιέπεηαη δπζνίσλν από νηθνλνκηθήο ζθνπηάο 

επεηδή  ε νηθνλνκηθε αλάπηπμε πνπ ζεκεηώλεηαη δελ επαξθεί, γηα ακβιπλζνύλ νη νηθνλνκηθέο 

αληζόηεηεο, λα απνξξνθεζνύλ ηα λεν-εηζαρζέληα ζηελ αγνξά εξγαζίαο άηνκα θαη λα 

επελδπζνύλ ηα αλαγθαία ζηηο βαζηθέο θξαηηθέο δνκέο όπσο ζηελ εθπαίδεπζε. Άξα, ην όξακα 

γηα λα απνηειέζεη Μεγάιε Γύλακε θαληάδεη απαηειό. Δπηπξόζζεηα, γηα λα κελ βξεζεί 

έξκαην ησλ δύν παγθνζκίσλ ππεξδπλάκεσλ από ηηο νπνίεο εμαξηάηαη νηθνλνκηθά, νθείιεη λα 

ηεξήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή πξνο ηελ Κίλα θαη ηηο ΗΠΑ. 

 

Δίλαη γεγνλόο πσο ην Ιζιάκ ζα ζπλερίζεη λα  επηηειεί θαηαιπηηθό ξόιν ζε όιεο ηηο πηπρέο 

ηνπ Παθηζηάλ, ελώ ε ρξεζηκνζεξηθή παξεξκήλεπζε ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ ζα 

εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ρώξα. Δίλαη ρξένο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, λα 

ιάβεη ηα πξνηεηλόκελα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη λα 

ηεξκαηίζεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηξνκνθξαηηθά δίθηπα σο ηξόπνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

πεξαηηέξσ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο. Σέινο, ελδείθλπηαη ε ζαθέζηεξε δηάθξηζε ησλ 

εμνπζηώλ ώζηε ν δηθαηνδνηηθόο θαη νηθνλνκηθόο  κεραληζκόο λα είλαη αλεμαξηεηνο θαη όρη 

ππνρείξην ηεο εθηειεζηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο. Απηό ζπλαξηάηαη άκεζα κε 

θαηαπάηεζε ηεο δηαθζνξάο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνιηηηθή ειίη, ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή 

ησλ πόξσλ, ώζηε λα βειηησζεί ην βηνηηθό επίπεδν ηνπ πιεζπζκνύ. Μόλν ηόηε, ην όξακα ηνπ 

ηδξπηή ηνπ θξάηνπο ζα ιάβεη πξαγκαηηθή ππόζηαζε θαη ηα 210 εθαηνκκύξηα Παθηζηαλώλ ζα 

ζπκβηώλνπλ αξκνληθά εληόο ηνπ πην πνιππνιηηηζκηθνύ θξάηνπο ζηνλ θόζκν.  
 

                                                
57

 Khan, M. (2017). PAKISTAN’S FOREIGN POLICY TOWARDS AFGHANISTAN SINCE OPERATION 

FREEDOM SENTINEL: AN OVERVIEW Available here.  

https://ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/margalla-paper/Margalla-Paper-2017/8-Pakistan's-Foreign-Policy-Maliha-Zeba-Khan.pdf

