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Afganistanul alege: Karzai sau Abdullah?

La 20 august 2009, în Afganistan s-a des-
fășurat al doilea scrutin al alegerilor pre-
zidențiale, după înlăturarea guvernării 
talibane, în 2001. În competiţia electorală 
s-au înscris 41 de candidați. La puţin timp 
după consumarea alegerilor, 
atât preşedintele în exerciţiu 
Hamid Karzai, cât şi fostul 
ministru de Externe Ab-
dullah Abdullah şi-au re-
vendicat victoria.

Scrutinul a arătat lumii 
imaginea unui Afganistan 
care imită democrația, dar 
care, pe fond, nu se afl ă 
departe de Evul Mediu. Bu-
letine de vot pe care au fost 
trecute fotografi ile candidaților (pentru că 
majoritatea alegătorilor erau analfabeți), 
amenințări ale insurgenților cu tăierea 
degetelor (celor care se prezentau la scru-
tin) și atacuri, dezamăgire sau speranță 
pentru alegătorii (unii convinși că scrutinul 
va fi  fraudat, alții încercând să viseze la un 
viitor mai bun) au alcătuit peisajul sumbru 
al alegerilor din august.

Cei patru candidați importanți la alegerile 
prezidențiale din Afganistan sunt persoane 
cu experiență în viața politică și foști 
combatanți în războiul împotriva Uniunii 
Sovietice din anii ‘80.

Hamid Karzai, președintele în exercițiu 
al Afganistanului, și-a proclamat victoria 
înainte de desfășurarea scrutinului, iar 
oferta sa electorală sunt atât promisiunile 
de campanie din 2009, cât și realizările 
puține ale mandatului anterior. În 2001, 
Karzai, susținut puternic de SUA, a fost 
instalat în fruntea guvernului provizoriu 
instaurat la Kabul după declanșarea ofen-
sivei împotriva talibanilor de coaliția an ti-
teroristă creată de Washington, după 
atacurile de la 11 septembrie. Peste trei ani, 

Karzai a devenit primul președinte ales al 
afganilor, după ce a obținut 55,4% dintre 
voturi în primul tur. Pe parcursul celor 5 
ani de guvernare, Karzai a devenit un 
personaj con troversat, după ce a eșuat în 

construirea unei guvernări 
democratice și în lupta 
împotriva insurgenților (în 
2007, președintele afgan a 
recunoscut că s-a întâlnit 
cu talibanii). Președintele 
afgan oferă imaginea unui 
practicant islamist și sus-
ținător al practicilor politice 
democratice și a pledat în 
campania elec torală pentru 
negocierea cu forțele de 

opoziție (talibani) în cadrul unor adunări 
tribale tradiționale. Chiar dacă a pierdut 
foarte mult din suportul popular, Karzai a 

fost creditat de un sondaj de opinie drept 
candidatul cu cele mai multe șanse în cursa 
electorală (44% dintre voturi). Abdullah 
Abdullah este pricipalul contracandidat al 
lui H. Karzai și, la fel ca acesta, s-a auto-
proclamat câștigător după scrutinul de la 
20 august (într-un sondaj de opinie a fost 
credidat cu 26% din voturi). Defector al 
regimului Karzai, în care a servit ca ministru 
de Externe în perioada 2001–2006, Ab-
dullah a candidat cu o platformă elec torală 
care îmbină discursul religios islamic cu 
proiectul ambiguu de construire a unui stat 
afgan care imită democrația occidentală. 
Abdullah a fost considerat de media oc-
cidentală drept un reformator moderat 
care pledează pentru „recon ci lierea cu 
talibanii“, dar „are îndoieli în privința 
disponibilității talibanilor pentru ne go-
cieri“.

Ashraf Ghani, fost ministru de Finanțe în 
guvernul Karzai, a propus o platformă 
electorală centrată pe eliminarea corupției, 
măsuri sociale (crearea de locuri de muncă 
și construirea de case) și negocierea unui 
acord de încetare a focului cu talibanii 
urmat de reconciliere. Potrivit unui sondaj 
de opinie realizat înainte de scrutinul din 
august, Ghani a fost creditat cu 6% din 
preferințele afganilor.

Ramazan Bashardost, fost ministru al 
Planifi cării în guvernul Karzai, în prezent 
parlamentar, se bucură de popularitate în 
rândul afganilor, pe fondul acuzațiilor de 
corupție aduse guvernului Karzai. Oferta 
electorală a lui Bashardost s-a axat pe lupta 
împotriva corupției. Înaintea scrutinului de 
la 20 august, Bashardost a fost credidat de 
un sondaj de opinie cu 10% din voturi.

Pentru preşedintele Karzai, alegerile au 
ca miză însăși supraviețuirea regimului său, 
care a pierdut încrederea celui mai im-
portant aliat extern. Pentru adminstrația 
de la Washington, un eventual eșec în 
transfomarea Afganistanului dintr-un stat 
falimentar într-o entitate viabilă, guver-
nabilă ar fi  un insucces major pe agenda de 
politică externă a preşedintelui Obama și 
încă o nereușită a SUA în managementul 
unui proces de state-building în lumea 
musulmană și în războiul neconvențional.

Deși procesul electoral din Afganistan a 
fost marcat de numeroase tentative de 
fraudă și a semnalat participarea redusă a 
femeilor (cărora cultura tradițională afgană 
le refuză dreptul de vot prevăzut de Con-
stituție), acesta reprezintă în esență un 
succes doar prin faptul că alegerile au fost 
organizate într-un stat care are potențialul 
să se transforme, potrivit lui Peter Baker, 
comentator New York Times, în „Vietnamul 
lui Obama“. //

Pentru guvernarea de la Kabul, alegerile din august au ca miză însăşi supraviețuirea regimului politic al preşedintelui Hamid Karzai, care nu se mai bucură 
de încrederea Statelor Unite. Recent, Hillary Clinton critica dur regimul Karzai pentru că tot ce a reușit să construiască în ultimii ani a fost un „narco-stat“.

„Pariul“ generalului McCrystal

În următoarele două săptămâni, comandantul 
Forţei Internaţionale de Asistenţă şi Securitate 
(ISAF), generalul Stanley McCrystal, urmează 
să prezinte o radiografi e detaliată a situaţiei 
militare în care NATO se afl ă astăzi în Afganistan. 
Totodată, este de aşteptat ca 
raportul McCrystal să iden-
tifi ce şi o serie de resurse su-
plimentare (sub formă de noi 
capabilităţi militare şi de re-
construcţie civilă) necesare 
pentru a susţine campania de 
contrainsurgenţă pe care 
alianţa se pregăteşte să o de-
clanşeze în următorul an. 
Problema de fond este că 
această „listă de cum părături“ 
vine într-un moment în care sprijinul public 
pentru campania din Afganistan este tot mai 
scăzut, în special în statele (SUA şi Marea 
Britanie) care se vor afl a în avangarda efortului 
de contrainsurgenţă planifi cat pentru ur mă-
toarele 12 luni. Un sondaj recent al Washington 
Post şi ABC News arată că peste 50% dintre 
americani considerau Afganistanul ca fi ind un 

război în care nu merită investit. De remarcat 
faptul că din 2006 resursele alocate de SUA 
acestei campanii au crescut exponenţial: dacă, 
în 2006, SUA aveau în Afganistan doar 20.000 
de militari, astăzi numărul acestora s-a triplat, 

fi ind aşteptat ca la sfârşitul 
anului să ajungă la un plafon 
de 68.000 de militari.

Pe fond, însă, aici este mie-
zul problemei: în Afga nistan, 
NATO încă se confruntă cu un 
grav defi cit de resurse. Deşi 
cunoaştem răspunsul potrivit 
pentru stabilizarea Afganis ta-
nului (o campanie agresivă ce 
respectă tiparul consacrat de 
generalul Petraeus – „curăţă, 

menţine, construieşte“), totuşi, comandanţii 
NATO nu au avut niciodată la dispoziţie resursele 
adecvate pentru a aplica această reţetă de 
contrainsurgenţă în regiunile controlate de 
talibani. Generalul McCrystal pare însă hotărât 
să modifi ce această stare de lucruri, solicitând 
o suplimentare cu încă cel puţin 20.000 de 
militari a forţelor ISAF. „În Afganistan problema 

nu este că nu ştim ce trebuie să facem. Ştim: 
ceea ce am învăţat de-a lungul timpului este 
că dacă nu menţii teritoriul pe care l-ai curăţat, 
atunci vei fi  obligat să repeţi la nesfârşit 
această operaţiune, pentru simplul motiv că 
insurgenţa se reinfi ltrează imediat ce te-ai 
retras. Problema este că nu avem sufi ciente 
resurse (în special forţe afgane) pentru a 
menţine teritoriul curăţat. Pe fond, armata 
americană este prea mică pentru campaniile 
pentru care este chemată să le desfăşoare“, 
ne-a declarat John Nagl, consilier al Secretarului 
Apărării, Robert Gates. Astfel, soluţia temporară 
constă într-o suplimentare judicioasă a forţelor 
coaliţiei pentru a menţine teritoriul eliberat în 
zonele pivot, concomitent cu o accelerare a 
procesului de creare a forţelor de securitate 
afgane. Se estimează că în următorii ani armata 
naţională afgană trebuie să ajungă la un efectiv 
de 250.000 de oameni, iar aparatul de poliţie la 
un efectiv de 150.000.

Unde ne afl ăm astăzi? Pe de o parte, ştim că 
insurgenţa este o problemă de guvernare şi 
control a populaţiei. Pe de altă parte, în insur-
genţă, dacă nu câştigi, atunci cu siguranţă 

pierzi. După aceste două criterii, misiunea ISAF 
urmează un parcurs descendent. Cert este că 
Alianţa nu câştigă în Afganistan. O perspectivă 
statistică ne arată că, din cele 398 de districte 
administrative în câte este împărţit Af ganis-
tanul, în primăvara anului 2009, doar un sfert 
se afl au efectiv sub controlul guvernului de la 
Kabul, în cel puţin jumătate autoritatea 
guvernului era contestată sau chiar se afl au 
sub control local, iar un sfert se afl au sub 
controlul efectiv al talibanilor. În următoarele 
12 luni generalul McCrystal va încerca schim-
barea fundamentală a balanţei de putere în 
favoarea autorităţilor de la Kabul. Dacă va reuşi 
este foarte posibil să vedem „cum părţi sem-
nifi cative ale mişcării talibane, în special acele 
elemente cu o agendă locală, nonideologică, 
devin deschise unui compromis politic. Dacă 
liderii locali simt că victoria nu mai este 
tangibilă, dacă încrederea lor este dislocată, 
atunci toate aceste fracturi şi defectări re-
gionale ar putea determina un efect de domino 
care ar putea dezarticula din interior gruparea 
talibană“, ne-a declarat Bruce Riedel, expert în 
contrainsurgenţă la Brookings Institution. //

OCTAVIAN MANEA

Astăzi talibanii sunt convinşi că victoria le aparţine. Mai mult, ei cred că NATO va pleca acasă în 2 sau 3 ani. Sunt profund conştienţi de popularitatea în 
scădere a războiului din Afganistan în state precum Germania sau SUA. Tot ce trebuie este să aştepte. „Forţa gravitaţională a acestei campanii constă în 
determinarea, voinţa politică a aliaţilor de a crea un Afganistan care îşi poate asigura singur securitatea internă“ (John Nagl).
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Afganii se prezintă la urne pentru a doua oară după căderea talibanilor


