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Afganistan

Este o ţară central-asiatică cu o suprafaţă de aproximativ două ori
mai mare decât România. Dimensiunile, pe diagonalele NE-SV şi
NV-SE, sunt de circa 1.200 km pe 600 km. Se învecinează la vest
cu Iranul, la sud şi est cu Pakistanul, cu acest stat având şi cea mai
lungă frontieră (peste 2.500 km), la nord cu Tadjikistanul şi Uzbe -
kistanul, iar la nord-vest cu Turkmenistanul. Afganistanul are
o provincie, Pesha war, în estul extrem, îngustă de 15-25 km, dar
lungă de aproximativ 300 km şi care se învecinează în extremitatea
de est cu China pe o lungime de 70 km. Relieful e preponde rent
muntos, dominat de lanţuri de munţi înalţi de 4-5.000 metri,
complet lipsiţi de vegetaţie, cu excepţia unor văi înguste în care,
în anumite perioade ale anului, se dezvoltă sporadic ceva vegetaţie.
Partea de sud-vest este mai puţin înaltă şi mai propice agriculturii.
Clima este continentală extremă, cu temperaturi evoluând de la
+50ºC vara, la câmpie, la –40ºC iarna, în munţi. Aspectul general
e deşertic, arid, dezolant, selenar pe alocuri. Furtuni de praf se pro-
duc frecvent, uneori neaşteptat, reducând vizi bilitatea până la zero.
Praful gălbui se menţine în aer până la înălţimi de două-trei mii de
metri, ceea ce dă cerului afgan, văzut de pe pământ, o culoare fadă,
galben-murdar.

Infrastructura economică este aproape inexistentă. Datorită
reliefului extrem de accidentat, liniile de comunicaţii în accep -
ţiunea occidentală — şosele, căi ferate — aproape că nu există,
cu mici excepţii în zonele aglomerărilor urbane şi a unei şosele cu
pretenţii de autostradă, ce înconjoară ţara ca o centură interioară,
construită în bună parte de forţele internaţionale. Aceasta, de alt-
fel, este artera economică principală, supravegheată şi patrulată de
aliaţi, atacaţi frecvent de insurgenţi prin amplasarea dispozitivelor
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explozive improvizate. Puterea economică e precară şi se bazează
aproape exclusiv pe o agricultură mai degrabă rudimentară decât
modernă, pe asociaţii manufacturiere şi comercializarea obiectelor
artizanale. Resursele subsolului sunt exploatate în mică măsură de
Afganistan.

Habitatul afgan, chiar şi în oraşele mari, e mai degrabă rustic.
În capitală, sunt puţine blocuri de câteva etaje, mici şi neîngrijite,
majoritatea construite în timpul ocupaţiei sovietice. Piatra necesară
construcţiilor se găseşte din abundenţă, însă majoritatea afganilor,
din sărăcie şi prin tradiţie, îşi construiesc case simple şi ieftine, din
chirpici, fără acoperiş în sensul normal al acoperişului în două sau
mai multe ape. Doar un tavan plat, fără protecţie împotriva ploilor
şi apei, pentru că precipitaţiile nu sunt suficient de consistente pen-
tru a trece prin acoperişul plat, de lut, al caselor afgane. Canalizarea
nu prea există. Apa este puţină şi de multe ori toxică.

Oamenii sunt în număr de peste 33 de milioane, conform
ulti mului recensământ. Preponderent pashtuni (42%), urmaţi de
tadjici (27%), hazari (9%), uzbeci (9%) şi de alte naţionalităţi cen-
tral-asia tice (turkmeni, belucistani, aimaci ş.a) în procente mai
mici. Aceştia formează un amestec eterogen de vorbitori ai mai
multor limbi şi dia lecte, dintre care se disting, în principal, pashto
(vorbită de pashtuni) şi dari, vechea limbă persană (vorbită de tad-
jici şi de o parte din pashtuni), acestea două, de altfel, fiind şi lim-
bile oficiale ale statului afgan. Hazarii vorbesc o variantă de dari,
cu influenţe mongole. Ca atare, procentele de vorbitori de dari sau
pashto nu coincid cu proporţiile etniilor respective în ansamblul
poporului afgan. Oamenii sunt săraci, umili, foarte credincioşi şi
generoşi în ospitalitatea lor de oameni năpăstuiţi de soartă, faţă de
străinii care le calcă pragul în pace şi prie tenie. Ca orice popor
umilit de istorie, de puternicii lumii, afganii nu cer mult. Doar un
dram de recunoştinţă şi demnitate. Dacă nu se poate spune că sunt
foarte harnici şi sârguincioşi, în schimb au un ade vărat cult pentru
arme. Un bărbat adevărat, în cultura afgană, trebuie să fie un luptă -
tor. Unui băiat afgan, la vârsta de numai doisprezece ani, i se pune
în braţe un AKM (pistol-mitralieră Kalaşnikov) şi e declarat bărbat.
Un asemenea „bărbat“ va lupta cu osârdie ca să-şi demonstreze
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bărbăţia, împotriva oricui îi este indicat de către tatăl său, dacă
are tată, sau de către liderul său spiritual (mullah, preot afgan). De
asemenea, afganii au un adevărat cult pentru familie. Familiile
afgane sunt extrem de numeroase, în primul rând pentru că reli-
gia islamică interzice avortul şi orice formă de planning familial şi,
în al doilea rând, pentru că membrii familiei rămân împreună şi se
sprijină reciproc, indiferent de dificultăţile prin care trec. Probabil
consecinţă a vieţii extrem de dure, în fapt, de cele mai multe ori o
luptă pentru supravieţuire. Speranţa de viaţă în Afganistan, date
fiind condiţiile aspre de viaţă, mediul ostil, natural şi social, răz -
boaiele intermina bile, este de 44 de ani. În momentul dispariţiei,
de regulă premature, a tatălui, următorul membru al familiei, frate
sau copil, în ordinea vârstei, preia responsabilităţile de cap de fa -
milie. Femeia, în Afganis tan, are un statut special. Ea simbolizează
onoarea, însă este complet aservită bărbatului, lipsită de drepturile
elementare, condamnată de precepte religioase habotnice şi retro-
grade, la ignoranţă, întuneric şi nu rareori ucisă cu pietre în piaţa
publică, pentru nişte reale sau închipuite încălcări ale legii isla mice
(Sharia).

Religia. Afganii sunt musulmani, habotnici, divizaţi în cele
două curente principale ale islamului, suniţi (80%) şi şiiţi (19%),
diferenţa dintre acestea fiind dată de modul în care se raportează
la succesorul profetului Mahomed. Profetul a venit pe lume cam la
620 de ani după Cristos, ceea ce explică anul 1392 al calendarului
oficial afgan, cores punzător anului 2012 creştin. Nu de puţine ori,
confruntarea dintre cele două ramuri ia formă violentă, mai ales
atunci când oamenii sunt influenţaţi politic de extremiştii musul-
mani, prezenţi în ambele cu rente. Islamul are cinci principii fun-
damentale (Shahada – Credinţa; Salat – Rugăciunea; Zakat –
Caritatea; Sawn – Postul; şi Hajj – Pelerinajul) şi câteva sărbători
majore (Lailat-al-Quadr – Noaptea Puterii; Eid-al-Adha – Sărbă -
toarea Sacrificiului; Eid-al-Fitr – Sărbătoarea Încheierii Postului/
Ramadan-ului). Coranul este o versiune simplificată a Bibliei,
îndemnând la respectarea aceloraşi valori umane. Toţi eroii bi blici
sunt prezenţi şi recunoscuţi în Coran, inclusiv evreii Vechiului Tes-
tament. Jihad-ul, aşa-numitul Război Sfânt, nu are nici o justificare
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coranică, nefiind decât o interpretare extremistă a fundamenta -
liştilor islamici. Războiul Sfânt, în accepţiunea coranică, are două
conotaţii. Prima, Războiul Sfânt Mare, purtat de fiecare credincios
musulman împotriva propriilor slăbiciuni şi tentaţii. A doua, Răz -
boiul Sfânt Mic, este cel purtat împotriva infidelilor, necredincio -
şilor, dar nu în forma promovată de extremişti.

Politic, Afganistanul este o republică aflată sub conducerea
unui Parlament şi a unui preşedinte. Democraţia afgană, însă, este
una ori ginală, în care atribuţiile Parlamentului se intersectează cu
directivele emise de Ulema (Consiliul Religios Suprem), Consti -
tuţia cu Sharia (Legea Islamică): legile votate de Parlament sunt
ratificate/sancţionate de Loya Jirga (Adunarea Supremă a Poporu-
lui Afgan, reprezentat de şefii de triburi). La nivel local, şefii reli -
gioşi, mullah-ii, au mai multă influenţă decât cei laici — maleks —
aleşi de populaţie. Sesiuni locale ale adunării Jirga (Wolesi Jirga),
validează decizii şi reguli cu efect local.

Militar, Afganistanul întruneşte în jur de o jumătate de
milion de oameni în uniformă, incluzând aici Armata Naţională
Afgană, Poliţia, Trupele de Frontieră, Serviciile de Securitate.
Sistemul naţional de securitate, însă, depinde vital de susţinerea
financiară a Occidentului, statul afgan nefiind în măsură să-şi
autofinanţeze securitatea naţională nici în momentul de faţă, nici
în viitorul imediat. Acordul cu Alianţa Nord-Atlantică ia în calcul
finanţarea Sistemului Naţional de Securitate afgan cu peste patru
miliarde de dolari anual, în următorii zece ani după retragerea
planificată pentru sfârşitul anului 2014.

Inamicul nostru numărul unu este reprezentat de insurgenţi.
Mai multe grupări, fiecare cu specificul său. În mass-media, sunt
cunoscuţi sub denumirea de talibani. Adică studenţi în religie. În
războiul anti-sovietic, se numeau mujahedini, adică luptători pentru
libertate. Cele mai periculoase grupări insurgente din Afganistan
sunt talibanii, Hezbollah-Gulbudin şi Haqqani. Nouă, Detaşamen -
tului KLN, cele mai mari dificultăţi ni le-au creat cei din gruparea
Haqqani, pentru că luptă în mod neconvenţional, cu sinucigaşi.
Talibanii luptă clasic, într-un conflict asimetric, dar în mod
conven ţional, cu arme uşoare, rachete, aruncătoare de grenade, în
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atacuri simple sau complexe, dar clasice, cu ofensivă, retragere,
apărare. Haqqani-i luptă perfid, cu sinucigaşi, inclusiv copii, indi-
vizi izolaţi sau în grup, pedeştri sau conducând maşini încărcate
cu trotil, ceea ce le măreşte exponenţial efectul la obiectiv. Am fost
instruiţi să-i recunoaştem şi să-i neutralizăm înainte să se auto -
detoneze, însă ei s-au adaptat permanent, ajungând să pătrundă
în bazele aliate îmbrăcaţi în uniforme ale forţelor guvernamentale
afgane sau chiar de-ale noastre, cu acte de identitate aparent „au-
tentice“ sau prin forţarea sistemelor de protecţie fizică, prin tunele
săpate cu răbdare pe sub gardurile, zidurile şi şan ţurile noastre de
protecţie. Dacă în sudul ţării acţionau preponderent talibanii, în
Kabul, capitala Afganistanului, dată fiind atractivitatea, densitatea
forţelor şi a obiectivelor aliate şi, nu în ultimul rând, impactul în
mass-media, toate cele trei grupări insurgente sunt prezente şi cât
se poate de active. Ca şi cum aceste ameninţări nu erau suficiente,
în ultima parte, a luat amploare fenomenul Green-on-Blue, adică
atacul afganilor în uniformă, oficiali, cei care se instruiau alături de
noi, împotriva noastră, când ne aşteptam mai puţin. În baza noastră,
acest fenomen a condus la moartea a nouă camarazi.

Istoria afgană este una mai mult a războiului decât a păcii.
Când nu s-au bătut cu străinii, afganii s-au bătut între ei. În răz -
boaiele lor cu străinii, afganii s-au bazat consistent pe teritoriul lor
inaccesibil, greu de străbătut, pe mediul realmente ostil, care, pen-
tru agresori, s-au dovedit în cele mai multe cazuri impedimente
insurmontabile, catastrofale. Este recunoscut, de altfel, că pe ter-
men lung Afganistanul nu a fost niciodată — de nimeni — cucerit!
Fie că e vorba de căderea Kabulului în faţa ofensivei arabe (siriene)
în secolul VII sau în faţa perşilor (a iranienilor) în secolul VIII, a
turcilor (în secolul X), a lui Tamerlan (Timur Lenk) în secolul XV,
nu se poate spune că Afga nistanul a fost cu adevărat cucerit. Babur,
descendentul lui Tamerlan, a dezvoltat puterea Afganistanului
mult către est, iar nepoţii acestuia, la rândul lor, au creat Imperiul
Mogul în India. În istoria modernă, afganii au fost un tampon între
Imperiul Britanic şi cel Ţarist, reuşind să se protejeze împotriva
ambelor puteri şi să se elibereze complet de sub dominaţia brita -
nică în 1919. Ţara a cunoscut o oarecare înflorire sub monarhie,
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