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Consecințele Planul Mountbatten 
 
În august 1947, Pakistanul a apărut pe harta lumii ca un stat suveran şi independent, 

ca un copil internat în secţia de terapie intensivă, cu perspective reduse de supravieţuire, cu 
apărarea extrem de vulnerabilă şi economia fragilă. Totuşi, în ciuda numeroaselor eşecuri, 
crize şi turbulenţe de mărime gigantică, a reușit să supravieţuiască şi să facă unele progrese 
datorită mai multor factori, dintre care poate cel mai important este amplasarea geografică1. În 
termeni geografici, este înconjurat de patru ţări: Afganistan, Iran, India şi China, fiecare dintre 
ele este un actor major în politica internaţională. Într-un fel sau altul, Pakistan este vital pentru 
aceste ţări şi acest lucru îi conferă o semnificație internaţională. Acesta se află în zona de 
interes delimitată de China şi India, care, din cauza pieţele lor mari ar putea să fie giganţii 
economici ai viitorului. Printre darurile nenumăratele revărsate asupra Pakistanului, probabil 
unele dintre cele mai importante sunt locaţia ideală şi poziţia geografică strategică. 

Extinderea Imperiului Britanic în zonă a determinat şi intrarea acestei regiuni în 
perioada modernă. Printr-o politică graduală de extindere, atât prin metode diplomatice cât şi 
prin intervenţie militară, Imperiul Britanic va reuşi în decursul unui secol să domine regiunea 
şi va lăsa o moştenire ce încă provoacă aprinderea spiritelor.2  

 
Figura nr.1 - Distribuţia populaţiei Indiei Britanice în funcţie de religie în 1909.3  

                                                
1 Vezi, Husain Haqqani, Pakistan: Between Mosque to Military, Washington, DC: Carnegie Endowment for 
International Peace, 2005, pp.37-50. 
2 Revolta indiană din 1857 a fost ultima revoltă armată a populaţiei din zonă împotriva dominaţiei britanice şi a 
marcat trecerea la o formă non-violentă de luptă pentru independenţă care a adus în prim-plan Congresul 
Naţional Indian şi ulterior pe liderul său spiritual Mahatma Gandhi şi campania sa de civil disobedience. Vezi, 
Talbot, Ian, and Gurharpal Singh, The Partition of India, New York: Cambridge University Press, 2009, pp.31-
45. 
3 The BBC's Alastair Lawson reports. 
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Naşterea ideii unui stat distinct a avut loc ca urmare a temerilor populaţiei 

musulmane de neglijare şi reprezentare disproporţionată în parlamentul indian4. Trasarea 
granițelor dintre India și Pakistan nu a avut la bază criterii etnice, separarea teritoriilor a avut 
la bază apartenenţa populaţiei la religia islamică sau hinduism şi sikh, astfel fiind creat primul 
precedent al trasării graniţelor unui stat doar pe criteriul religiei. Cei care au semnat actul de 
naştere al celor două noi entităţi au fost, din nou, britanicii care prin „The 3 June Plan” sau 
Planul Mountbatten propuneau o separare geografică de-a lungul unei linii de separaţie 
denumită „The Radcliffe Line”5.  

Modul de repartiţie a teritoriului provinciilor din nord a presupus şi transferul 
credincioşilor sikh şi hindu în India şi respectiv, a musulmanilor în Pakistan, a tuturor celor 
care nu mai corespundeau naţiunii imaginare, iar această acţiune a presupus, dată fiind 
demografia deosebită a Indiei, un exod de proporţii biblice6. Acest transfer de populaţie, prin 
care aproximativ 14,5 milioane de oameni au trecut de o parte sau alta a noii graniţe, s-a făcut 
şi sub presiunea grupărilor radicale, grupări care nu au ezitat să recurgă la epurări pe criterii 
religioase, fapte care au adâncit şi mai mult disensiunile şi neîncrederea dintre musulmani şi 
hinduşi7. 

O poziţie aparte în cadrul partiţiei au avut-o statele princiare8, structuri politice 
neîncorporate total Indiei Britanice şi care se aflau în diferite forme de subordonare faţă de 
Coroana Britanică. Reprezentativ pentru această situaţie este statul princiar Kashmir şi Jammu 
în a cărui reprezentare demografică musulmanii deţineau majoritatea în Kashmir iar hindu în 
Jammu, iar decizia Maharajah-ului de a se integra Indiei, datorită apartenenţei sale la 
hinduism, a stat la baza declanşării primului conflict dintre India şi Pakistan.9 

Pakistanul a evoluat către o republică parlamentară federală cu patru provincii şi 
patru teritorii administrate la nivel federal, cu o populaţie de peste 170 milioane de locuitori, 

                                                
4 Declaraţia de la Lahore din 1940, cunoscută şi drept Rezoluţia Pakistan, a adus în prim-plan teoria Two Nation 
Theory, care făcea distincţie între locuitori prin religia lor. Vezi, Tunzelmann, Alex V., Indian Summer: The 
Secret History of the End of an Empire, New York: Henry Holt, 2007, pp.13-23. 
5 Vezi, Khan, Yasmin, The Great Partition: The Making of India and Pakistan, New Haven, CT: Yale 
University Press, 2007. Sir Cyrill Radcliffe, un avocat londonez, a prezidat cele două Comisii de Trasare a 
Graniţei, din Pakistanul de Vest şi din cel de Est, comisiile constând în câte doi reprezentanţi ai religiilor. Cum 
nici o parte reprezentată în comisie nu avea mandat pentru negociere, delimitarea s-a făcut de-a lungul bazinului 
Indusului, principiul folosit fiind cel matematic, fiecare parte alocându-şi un număr egal de districte, deşi 
reprezentarea religioasă poate ar fi presupus o altă alocare. 
6 Într-un foarte scurt interval de timp milioane de locuitori au trecut noua graniţă dintr-o parte în alta. Vezi, 
Khan, Yasmin, op.cit., pp.34-45. 
7 Se estimează că între 200000 şi 1000000 de oameni au fost victime ale violenţelor şi omuciderilor care au 
urmat partiţiei. Relevant pentru dificultatea cu care s-a trasat graniţa precum şi pentru tragediile provocate de 
aceasta este episodul în care Comisia de Trasare a Graniţei, ajunsă la momentul unei decizii privind alocare a 
două oraşe importante în zonă, Lahore care împreună cu unele subdistricte din jur avea o majoritate sikh şi 
hindu, şi respectiv Amritsar care avea o majoritate musulmană, a luat decizia de a aloca Lahore Pakistanului şi 
Amritsar Indiei. În urma acestei decizii, radicalii musulmani au iniţiat atacuri împotriva sikh şi hindu, respectiv 
sikh, majoritari în jurul Amritsar-ului, au început şi ei un proces de curăţare pe criterii religioase a zonei. Vezi, 
Khan, Yasmin, op.cit, pp.77-89. 
8 În 15 august 1947, la independenţa Indiei existau 562 de state princiare ce au fost lăsate să aleagă între cele 
două state care au luat locul Indiei Britanice. Aceste state au avut posibilitatea de a opta pentru apartenenţa la 
unul din cele două noi state ce urmau să apară dar, din nou relevant pentru gradul de integrare şi sistemul de 
relaţii sociale, economice şi politice specific sub-continentului indian, este faptul că unele dintre aceste state 
aveau o majoritate fragilă de populaţie sikh şi hindu respectiv, erau state care aveau o populaţie majoritar 
musulmană. Vezi, Khan, Yasmin, op.cit., pp.92-94.  
9 În 1947, având la bază zvonuri despre dorinţa Maharajah-ului Hari Singh de a alipi statul Indiei, militanţi 
musulmani din West Kashmir şi elemente tribale pakistaneze au avansat spre interiorul provinciei spre Srinagar, 
cu ajutorul Pakistanului, fapt ce a determinat semnarea de către Maharajah a documentelor de integrare în India 
beneficiind astfel de intervenţia Armatei Indiene. Vezi, Collins, Kathleen, Clan Politics and Regime Transition 
in Central Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp.45-63. 
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de religie musulmană într-o majoritate covârşitoare ceea ce îl face al şaselea stat din lume ca 
număr de locuitori şi al doilea în lumea islamică după Indonezia, a fost puternic marcat de 
disputa cu India pentru controlul teritoriilor10.  O caracteristică importantă a Pakistanului este 
populaţia extrem de eterogenă din punct de vedere etnic11. Mai jos în reprezentarea 
schematică sunt redate la scară mare principalele direcţii de relocare precum şi zonele în care 
au avut loc incidente violente. 

 
Figura nr.2 - Schimbul de populații pe criterii etnice12.  

Războaiele indo-pakistaneze ocupă un loc aparte în istoria Asiei de Sud, fiind 
oarecum o replică a ceea ce s-a întâmplat, în aproximativ aceeaşi întindere de timp, în 
celelalte zone ale talerului islamic, în Nordul Africii dar în special în Orientul Mijlociu.13  

                                                
10 Între cele două state au avut loc, între 1948 şi între 1971 nu mai puţin de trei războaie. Vezi, Talbot, Ian, and 
Gurharpal Singh, op.cit., pp.54-60. 
11 punjabi 48%, paştuni 15,4%, sindhi 14,1%, sariaki 8,3%, muhagirs 7,5% în schimb din punct de vedere 
religios pakistanezii sunt majoritari musulmani – 95% din totalul populaţiei, dintre care 75% sunt suniţi şi 20% 
şiiţi. Vezi, Talbot, Ian, and Gurharpal Singh, op.cit., pp.63-69. 
12 După Pandey, Gyanendra, Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1961. 
13 Destrămarea relaţiilor stabilite anterior celor două războaie mondiale a adus o suită întreagă de conflicte, de 
intensităţi diferite, dar toate având acelaşi scop, retrasarea graniţelor pentru a reflecta majorităţile religioase şi 
etnice, de cele mai multe ori fragile şi ajutate de epurări, ale zonelor în dispută. Collins, Kathleen, op.cit.,p.23. 



 
 

4 

Specificul acestei dispute o constituie faptul că, cele două state, Pakistanul şi India au 
devenit puteri nucleare în timpul disputei, ambele considerând arma nucleară drept un mijloc 
de descurajare a agresiunii celuilalt. Pakistanul se detaşează în lumea islamică şi prin mărimea 
forţelor sale armate, comparabile de altfel cu mărimea populaţiei, dar, în special, prin faptul 
că este singurul stat musulman care posedă arma atomică ceea ce l-a propulsat la statutul de 
aliat major al SUA, non NATO. Pakistanul este, totodată, profund ataşat cauzei islamului, 
acesta fiind membru fondator al Organizaţiei Conferinţei Islamice14 şi participant, prin 
voluntari la războaiele arabo-israeliene. Cea mai importantă provincie a Pakistanului, Punjab, 
inima Pakistanului, este profund marcată de cicatricele confruntării dintre cele două civilizaţii 
islamică şi indiană15.  

Importanța strategică a Pakistanului în lume a crescut considerabil când a realizat 
capacitatea nucleară16, care a făcut-o singură ţară musulmană înarmată cu arme atomice. În 
1974, India a efectuat teste nucleare considerate de către Bhutto17 ca un pericolul pentru 
Pakistan. La mijlocul anilor 1980, Pakistan a dezvoltat bomba atomică şi astfel, echilibrul de 
putere în regiune a fost restaurat18, India fiind obligată să organizeze negocieri cu Pakistanul 
despre non-război sau pact de neagresiune. 

În 1998, când India a efectuat noi explozii nucleare controlate, presiuni internaţionale 
enorme s-au exercitat asupra Pakistanului pentru a nu efectua teste nucleare. În timp ce 
puterile occidentale au făcut presiuni asupra guvernului, Iranul a oferit ajutor financiar imens 
şi Arabia Saudită a promis să furnizeze cantităţi mari de petrol ieftin, în caz de sancţiuni 
economice internaţionale. 

                                                
14 Conferinţa Islamică este o organizaţie internaţională a 57 de state, şi este reprezentată în cadrul ONU. 
15 Această provincie, deşi anterior momentului 1947 o singură entitate administrativă, a fost cea care a suferit cel 
mai mult în urma partiţiei, două treimi revenind Pakistanului iar o treime Indiei. Înainte de partiţie această 
provincie de mărimea Spaniei, Franţei şi Germaniei la un loc, a fost locul în care amalgamul de religii şi de 
culturi a favorizat totodată şi maxima manifestare a acestora, de cele mai multe ori acestea reuşind să se 
întrepătrundă armonios şi să coexiste. Partiţia Indiei Britanice a rupt echilibrul fragil al zonei iar demarcaţia între 
cele două civilizaţii pare mai curând a marca locul confruntărilor decât a reuşi să domolească spiritele belicoase. 
Vezi, Bayly, C. A., Origins of Nationality in South Asia: Patriotism and Government in the Making of Modern 
India, Delhi, India: Oxford University Press, 1998, p.24 și urm. 
16 Programul nuclear pakistanez a fost lansat în 1972 de Zulfikar Ali Bhutto, în perioada în care acesta era 
ministrul energiei, ca urmare a pierderii războiului din 1971 cu India. India realizează în 1974, primele sale teste 
nucleare ceea ce a determinat accelerarea eforturilor Pakistanului de a dobândi arma nucleară. În 1986, 
Pakistanul produsese destul material pentru o armă nucleară. În 1987, Pakistanul are capacitatea producerii unui 
test nuclear. În 20 mai 1998, Pakistanul a realizat cu succes 5 teste nucleare, cu o putere totală de 40 kilotone, 
care au determinat un semnal seismic de 5 grade pe scara Richter. În 30 mai 1998, Pakistanul a mai testat un 
focos nuclear cu o putere de 12 KT la Balochistan, ridicând astfel numărul testelor la 6. Vezi, Hafeez Malik 
(ed.), Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects, Macmillan Press, UK, 2001, pp.45-67. 
17 Zulfikar Ali Bhutto, preşedinte (20 decembrie 1971-13 august 1973) şi prim-ministru (14 august 1973-5 iulie 
1977) al Pakistanului. Fiul unui important om politic, a devenit prim-ministru în 1973, iar guvernul său, punând 
capăt legii marţiale, a început procesul de islamizare. Partidul lui Bhutto a câştigat alegerile din 1977, dar 
opoziţia l-a acuzat de fraudă electorală. Generalul Zia-ul-Haq a preluat puterea, l-a arestat pe Bhutto iar apoi l-a 
executat. Benazir Bhutto a fost fiica acestuia. Vezi, Robert MacMahon, Op.cit, p.154. 
18 Americanii cu toate că au fost supăraţi pe Bhutto, pentru începerea programului nuclear, totuşi i-au permis lui 
Zia-ul-Haq să continue acest program doar pentru că la acel moment, aveau nevoie de ajutorul său în conflictul 
din Afganistan împotriva Uniunii Sovietice. Se spune că atunci când Zia-ul-Haq a mers în India, în timpul 
partidei de cricket organizată după întâlnirile diplomatice, el l-a întrebat pe premierul indian Rajiv Gandhi, câte 
bombe atomice ar fi necesare pentru a distruge Pakistanul. Rajiv a răspuns că două sau trei ar putea distruge 
Pakistanul. Apoi, Zia-ul-Haq l-a întrebat câte bombe ar fi necesare pentru a distruge India. Rajiv a răspuns că 
şase sau şapte ar fi suficiente. Auzind aceasta, Zia a spus, "Rajiv, să ne strângem mâinile, am mai mult de şapte. 
În cazul în care India este distrusă, hinduismul, va fi eliminat, dar în cazul în care Pakistanul este eliminat, 
Islamul nu va fi eliminat." Vezi, Hafeez Malik (ed.), op.cit., p.69. 
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Testele nucleare ale Pakistanului au subliniat necesitatea de soluţionare a 
diferendului din Kashmir pe cale diplomatică, pentru că în caz de război în regiunea Kashmir, 
ar putea fi utilizate armele nucleare, ceea ce ar cauza distrugeri de neimaginat19. 

India cu o piaţă mare şi capacitate nucleară, cu ambiţii de a deveni o putere globală și 
aspirând să obțină un loc de membru permanent în Consiliul de Securitate consideră că un 
Pakistan puternic, stabil şi democratic este în interesul ei, pentru că orice guvern extremist sau 
fundamentalist, în Pakistan, ar putea conduce la mai multă violenţă şi terorism. În 1971, când 
a reuşit dezmembrarea Pakistanului, şeful armatei indiene declara că „în câteva zile el ar 
putea ocupa cu ușurință restul Pakistanului“20. Numai intervenția SUA a oprit ofensiva 
indiană21.  

În ciuda celor trei războaie şi a două conflicte locale, situaţia în zonă este în 
continuare nerezolvată definitiv iar status quo-ul actual nu mulţumeşte niciunul dintre cele 
două state, dar în special Pakistanul. Dintre cele două state, Pakistanul pare a fi cel decis să 
facă primul pas şi să dezlănţuie din nou câinii războiului, aşa cum a făcut de fiecare dată până 
acum22. Ipotetic, Pakistanul are la dispoziţie două opţiuni, cea clasică a unei confruntări 

                                                
19 În Kashmir există un conflict religios de masă, istoric consolidat în care sunt implicate alături de cele două 
state și grupări militare și paramilitare. Un aspect fundamental al disputei îl constituie religia, ținând cont că 
77% din populația Kashmirului este musulmană. Această realitate determină Pakistanul să revendice acest 
teritoriu; pe de altă parte, India dorește menținerea statu-quo-ului, însă nici una dintre cele două părți nu 
recunosc independența Kashmirului. În aceste condiții, se disting mai multe soluții posibile de rezolvare a 
conflictului: 1) Situația actuală care presupune împărțirea teritoriului potrivit zonelor ocupate de cele două state. 
Această soluție nu convine Pakistanului și nici populației musulmane din zona indiană a Kashmirului; 2) 
Kashmirul să revină în întregime Pakistanului, soluție inacceptabilă pentru India, dar și pentru populația hindusă 
majoritară în Jammu; aceasta soluție mulțumește pe cei care au început conflictul, dar nu garantează sfârșitul 
acestuia; 3) Kashmirul să revină în întregime Indiei, soluție care ar accentua instabilitatea în zonă datorită 
pretențiilor Pakistanului și ale populației musulmane din Kashmir; 4) Kashmirul să devină stat independent; 
aceasta ar înseamnă că atât India, cât și Pakistanul să renunțe la teritoriile deținute, ipoteză foarte puțin probabilă 
datorită rivalității dintre cele două state după 50 de ani de lupte; Kashmirul independent nu ar supraviețui 
probabil din rațiuni economice, datorită sărăciei și lipsei de resurse; 5) Un Kashmir independent format doar din 
Valea Kashmirului și Kashmirul Liber, acestea fiind zonele cu populație majoritar musulmană. În acest caz, 
Pakistanul rămâne cu Regiunile Nordice, iar India cu Ladakh și Jammu; 6) Independența Văii Kashmirului care 
este focarul principal de conflict în zonă. Această soluție înseamnă ca India să rămână cu zonele menționate mai 
sus pierzând numai Valea Kashmirului. Aceasta însă ar avea mari probleme în a se constitui într-un stat 
independent tot datorită incapacității economice; 7) Formula Chenab, care presupune retrasarea granițelor după 
cursul râului Chenab. Pakistanului i-ar reveni majoritatea teritoriului (Valea Kashmir și Ladakh), însă India nu ar 
accepta-o, revenindu-i doar 3000 mile pătrate. Această soluție nu ia în calcul nici harta etnică a regiunii. Vezi, 
Kamran Yousaf, “Pakistan Launches Covert Diplomatic Offensive,” Tribune, September 4, 2010, 
http://tribune.com.pk. 
20 Războiul indo-pakistanez din 1971 a fost un conflict militar între India și Pakistan. Potrivit surselor 
indiene, din Bangladesh dar și internaționale începutul războiului a fost Operațiunea Chengiz Khan, atacul 
pakistanez din 3 decembrie 1971 asupra a 11 baze aeriene indiene. Conflictul a durat 13 zile și este considerat a 
fi unul dintre cele mai scurte războaie din istorie. În cursul războiului, forțele indiene și pakistaneze s-au ciocnit 
pe fronturile estic și vestic. Războiul a luat sfârșit după ce Comandamentul Estic al Forțelor Armate Pakistaneze 
a semnat declarația de capitulare, prima capitulare publică din istorie, în 16 decembrie 1971, în urma căreia 
Pakistanul de Est s-a separat și a devenit statul independent Bangladesh. Circa 97.368 de vest-pakistanezi aflați 
în Pakistanul de Est la declararea independenței, 79.700 de soldați pakistanezi și personal paramilitar și 12.500 
de civili, au fost luați prizonieri de război de India. Christophe Jaffrelot, “Islamic Identity and Ethnic Tensions,” 
in A History of Pakistan and Its Origins, edited by Christophe Jaffrelot, London: Anthem Press, 2002, pp.25-28. 
21 Președintele Nixon a avertizat India, pe președintele Gandhi să nu meargă prea departe în ambiţiile ei 
împotriva Pakistanului. Nixon este citat pentru că ar fi spus, "vrăjitoare bătrână, destul este de ajuns." Astfel, 
americanii au fost cei care au salvat restul Pakistanului de a ajunge în mâinile indiene. Americani realizau 
importanța geo-strategică a Pakistanului şi au sperat să-l utilizeze într-o etapă ulterioară pentru propriile lor 
interese. Vezi, Christophe Jaffrelot, op.cit, p.32. 
22 Conform datelor declasificate, din Doctrina Nucleară a Indiei, India, care şi-a pus butonul nuclear sub control 
civil, a dezvoltat arma nucleară pentru a descuraja eventualele agresiuni şi nu va fi primul stat care va recurge la 
arma nucleară. Pe de altă parte, deşi nu are o strategie clar conturată, Pakistanul a dezvoltat arma nucleară ca 
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purtată de către forţele armate regulate, sprijinite ulterior de grupările paramilitare islamiste, 
şi respectiv opţiunea unei confruntări iniţiate de mişcările paramilitare islamiste urmată de 
trecerea la un conflict pe scară largă cu implicarea forţelor armate regulate.23  

India a fost şi este direct interesată de menţinerea influenţei sale asupra 
Afganistanului, căci astfel, ajutând Afganistanul să se dezvolte reuşeşte să dirijeze atenţia 
inamicului tradiţional spre alte graniţe. Influenţa Indiei asupra Afganistanului nu trebuie să 
surprindă pe nimeni, deşi ar putea părea greu de înţeles, India a reprezentat şi reprezintă 
pentru Afganistan şi afgani un model de inspiraţie. Evident că împotriva dorinţelor 
Pakistanului, Afganistanul are numeroase relaţii economice, politice şi sociale cu India, în 
special instituţiile de învăţământ indiene sunt cele care reuşesc să atragă, prin oferirea de 
burse, numeroşi tineri afgani, probabil viitorii lideri24. Menţinând presiune la graniţa de nord-
vest a Pakistanului, inclusiv printr-o atitudine permisivă faţă de agitaţia din jurul ideii 
Paştunistanului, India ţine parte din trupele armatei pakistaneze departe de frontiera comună. 
Ameninţările nu sunt ignorate de Pakistan, în ciuda ajutorului acordat în timpul intervenţiei 
sovietice, Pakistanul, în mod paradoxal poate, a rămas, cel puţin în ochii elitelor paştune dar şi 
ai armatei, principalul adversar al Afganistanului. 

India şi Pakistanul sunt doi parteneri strategici pentru oricine doreşte stabilitatea 
Asiei şi a Orientului Mijlociu iar Beijingul şi Washingtonul se confruntă la ora actuală pentru 
întâietate în zonă25. 

 
„The Forward Policy” și Linia Durand  
 
Paştunii au fost aproape dintotdeauna populaţia dominantă în Afganistan, mai ales 

după anul 1747, când Ahmad Shah Durrani, comandant afgan de origine paştună, pune la 
Kandahar bazele Imperiului Durrani. Ulterior, tot paştunii sunt cei care deţin monopolul 
identitar şi pe parcursul desfăşurării conflictului strategic dintre anii 1813 şi 1907 purtat de 

                                                                                                                                                   
răspuns la ameninţarea nucleară a Indiei şi evident pentru a descuraja India în a o folosi împotriva sa, iar 
controlul armelor nucleare este în mâna militarilor. Nu este exclus ca militarii pakistanezi, ca orice militari 
întotdeauna dispuşi spre sacrificiu, în momentul în care vor vedea trupele indiene în apropierea capitalei, 
respectiv avansând dincolo de Linia de Control, să decidă folosirea armei nucleare pentru a restabili echilibrul. 
Evident va urma răspunsul nuclear al Indiei, răspuns care va determina o nouă lovitură nucleară, şi probabil 
ultima, a Pakistanului împotriva centrelor populate din India, urmată de răspunsul similar al Indiei şi evident 
distrugerea ambilor combatanţi. Pe de altă parte, India ar putea să aducă modificări doctrinei sale, să adopte 
decizia de a nu folosi prima arma nucleară împotriva statelor non-nucleare, şi astfel, pentru a elimina masivele 
pierderi în forţe convenţionale, să decidă executarea unei lovituri nucleare ca răspuns la pregătirile Pakistanului 
de a folosi arma nucleară. Ambele opţiuni belicoase, în urma acestui war-game, par a rezulta în distrugeri masive 
pe teritoriul ambelor state, fapt care nu poate fi decât un inhibator pentru conducerile celor două state. Vezi, 
Ganguly, Sumit, and S. Paul Kapur, India, Pakistan and the Bomb: Debating Nuclear Stability in South Asia, 
New York: Columbia University Press, 2010, pp.27-31. 
23 Probabil, India, va răspunde în prima variantă cu mobilizarea forţelor armate regulate şi întărirea securităţii în 
interior, respectiv în cea de a doua variantă, după controlarea situaţiei din interior va canaliza toate resursele sale 
către forţele armate regulate aflate pe graniţă. În ambele situaţii, lungimea graniţei comune şi apropierea 
Islamabadului de graniţă va forţa Pakistanul să adopte o economie a efortului în unele zone, în deplină 
concordanţă cu scopul războiului acela de a ocupa Kashmirul, dar complicată de faptul că Forţele Armate 
Indiene depăşesc numeric şi calitativ Forţele Armate Pakistaneze. Astfel, în ciuda eventualilor voluntari animaţi 
de idealuri pan-islamice, în ambele variante, după controlarea situaţiei în interior Forţele Armate Indiene vor 
putea să se concentreze asupra îndeplinirii scopului războiului, ocuparea Kashmirului şi eventual a altor părţi din 
actualul Pakistan, chiar a Islamabadului pentru a obliga instaurarea unui regim mai prietenos. Faptul că ambele 
puteri au în arsenal arma nucleară nu face decât să complice şi mai mult lucrurile, întrebarea care se pune este 
dacă şi care va fi, eventualul moment, când o vor folosi. Vezi, Ganguly, Sumit, and S. Paul Kapur, op.cit., pp.41-
44. 
24 Preşedintele Afganistanului, Hamid Karzai, este absolvent al Himachal Pradesh University din Shimla, 
Himachal Pradesh, India. 
25 Kapur, Paul S., Dangerous Deterrent: Nuclear Weapons Proliferation and Conflict in South Asia, Palo Alto, 
CA: Stanford University Press, 2007, p.134. 
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către Imperiile Britanic şi respectiv Ţarist, unde miza a fost obţinerea dominaţiei în Asia 
Centrală26. 

„The Forward Policy” folosită de britanici şi respectiv politica Imperiului Rus de a 
avansa şi ocupa teritorii din Asia Centrală a dus la ciocnirea celor două imperii la începutul 
secolului XIX, în regiunea râului Amu Darya şi munţilor Hindu Kush. Încercările Imperiului 
Britanic de a proteja India Britanică prin ocuparea şi impunerea unei conduceri marionetă în 
Afganistan, favorabilă intereselor britanice, au eşuat rând pe rând27, forţând Imperiul Britanic 
să îşi schimbe politica. Munţii înalţi, puţinele câmpii fertile dar cu largi întinderi deşertice, 
puţinele ape curgătoare, lipsa unei ieşiri la mare sau ocean au făcut acest teritoriu neatractiv 
pentru marile puteri ale vremii. Iniţial teritoriu fără o structură politică dominantă, împărţit 
între celelalte formaţiuni politice din zonă, cu o mică structură organizată în zona paştună dar 
departe de a acoperi întregul teritoriu al actualului Afganistan, căpătă o formă de organizare 
doar în urma intervenţiei Rusiei Ţariste şi Imperiului Britanic în secolul XIX. Dată fiind lipsa 
de atractivitate economică a zonei sau atractivitate pentru interesele politice ale marilor puteri, 
acestea au simţit nevoia unei construcţii politice tampon care să protejeze interesele 
Imperiului Britanic în India şi Zona Oceanului Indian, respectiv să permită Rusiei Ţariste să 
îşi urmărească ţelul de a obţine o ieşire la un port cu apă caldă, evitând a fi nevoită să apere un 
front larg, astfel putând să îşi concentreze resursele şi trupele pe direcţia cea mai scurtă, 
Caucaz-Iran, şi oarecum la depărtare de Perla Coroanei Britanice dar şi de principalele baze 
de operaţii ale Armatei Imperiale Britanice. Iniţial Afganistanul, în spiritul politicii denumite 
„The Forward Policy”, a fost văzut de către Imperiul Britanic drept un stat, care odată aservit 
intereselor Coroanei, ar fi devenit frontiera de contact cu Imperiul Ţarist aflat şi el în 
expansiune. Războaiele anglo-afgane care au urmat, dar şi reorientarea Ţarilor spre Persia, au 
forţat Imperiul Britanic să schimbe această politică cu cea a unei frontiere care să îi dea o 
adâncime strategică suficientă, frontiera dintre Afganistan şi Rusia Ţaristă devenind o 
frontieră de separaţie a intereselor, iar Afganistanul un stat tampon28. 

Atenţia maximă o atrag însă odată cu invazia sovietică din 1979, şi, mai recent, prin 
asocierea lor cu mişcarea talibană29. Paştunii ocupau pe atunci o regiune vitală, ce se întindea 
de la versanţii  sudici ai munţilor Hindukuş şi ajungea până în Kashmir, trecând prin Valea 
Indusului. Pentru a preveni ca discordiile existente între triburi să se transforme într-o 
invitaţie pentru influenţa rusă, britanicii au elaborat o strategie pentru a aduce zona locuită de 
paştuni sub controlul lor, primul pas fiind trasarea liniei Durand, hotarul artificial lung de 
1200 de mile ce separă Afganistanul de Pakistan30. Multiple comisii comune Ruso-Britanice, 

                                                
26 Primul care a apreciat valoarea strategică a Afganistanului a fost Napoleon Bonaparte, astfel printre planurile 
lui militare s-a numărat şi acela al atacării principalului său adversar, Marea Britanie, în India, „perla coroanei“ 
britanice. Afganistanul vecinul nordic, poarta de intrare în India dinspre continent a devenit o posibilă zonă de 
pregătire şi lansare a atacurilor, în acest sens având loc mai multe tatonări şi mai multe misiuni diplomatico-
militare au plecat de la Paris spre Teheran. Vezi, Rais, Bakhsh Rasul, Recovering the Frontier State: War, 
Ethnicity, and the State in Afghanistan, Lanham, MD: Lexington Books, 2009, pp.32-45. 
27 În secolul XIX, între Imperiul Britanic şi Regatul Afgan au avut loc trei războaie. 
28 Britanicii şi-au dorit realizarea unei frontiere în trei linii cu Rusia Ţaristă, dinspre Delhi spre exterior 
însemnând: prima zonă fiind regiunea de la nord de râul Hindu aflată sub control direct, a doua era zona 
triburilor Paştune (actuala FATA) aflată indirect sub control britanic iar ultima zonă era reprezentată de 
Afganistan şi Nepal aflate sub influenţa Coroanei Britanice. 
29 Din această foarte scurtă cronologie fundamental de subliniat este faptul că, dincolo de paştuni, Afganistanul 
la originile sale era un spaţiu „gol” pe harta lumii, un spaţiu care nu era nici al Persiei, nici al Rusiei şi nici al 
Marii Britanii. Atât monarhia cât şi naţiunea afgană au apărut printr-o elementară strategie a Marii Britanii din a 
doua jumătate a secolului ai XIX-lea de a pacifica această zonă aflată la graniţa cu India. Vezi, Rais, Bakhsh 
Rasul, op.cit., p.51 și urm. 
30 Linia Durand nu a făcut însă decât să completeze o strategie culturală, cunoscută drept Renaşterea Paştună, ce 
viza pacificarea graniţei, strategie prin intermediul căreia colonialiştii şi-au aliniat propriile interese celor ale 
triburilor aliate. Lipsa de control a autorităţilor de la Islamabad asupra graniţei cu Afganistanul precum şi 
respingerea de către etnicii paştuni a acestei demarcaţii, considerate de ei, arbitrare care trece exact prin inima 
teritoriului paştun, au făcut de facto ca această graniţă să existe doar pe hărţi, singurele elemente de 
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întrunite între 1870 şi 1896, au stabilit graniţele vestice şi nordice dintre Afganistan şi vecinii 
săi din Asia Centrală, Iran31 precum şi cea cu China. Măsura, probabil cea mai contestată de 
către afgani, o reprezintă impunerea Liniei Durand32 drept graniţă între India Britanică şi 
vecinul din nord. Linia Durand, deşi trasată şi acceptată de către o comisie comună cu 
reprezentanţi ai ambelor părţi şi după mai multe misiuni de studiu şi cartografiere în teren, a 
reuşit să separe două dintre grupurile etnice cu cea mai mare reprezentare în zonă, Paştunii şi 
Baluchii33.  Există speculaţii în ceea ce priveşte modul în care a fost impusă această linie de 
către britanici, astfel afganii au fost reprezentaţi, în comisia de demarcaţie, de către Sahibzada 
Abdul Latif şi de către guvernatorul provinciei Khost, Sardar Shireendil Khan, iar britanicii de 
către Mortimer Durand şi Sahibzada Abdul Qayyum aceştia reprezentându-i pe Vicerege şi pe 
Guvernatorul General. Paştunii se prezintă drept adevăraţii afgani, niciun guvern afgan nu a 
recunoscut Linia Durand drept graniţă, toţi reprezentanţii afgani insistând că tratatul a fost 
semnat sub ameninţare. Inclusiv talibanii, sprijiniţi masiv de către Pakistan pe timpul 
războiului civil din Afganistan, odată ajunşi la putere au denunţat această demarcaţie 
artificială între triburile paştune, triburi ai căror reprezentanţi erau. Ideea unui Paştunistan în 
cadrul Afganistanului sau înafara acestuia a fost rezultatul direct al Liniei Durand, iar 
elocvent pentru perpetuarea acestui ideal este faptul că, la un secol de la stabilirea graniţei 
tendințele înființării acestuia există în continuare.34 De menționat că problematica este și în 
atenția Ligii Arabe. 

Atât Afganistanul cât şi Pakistanul, ca studii de caz, au la baza conflictelor 
interetnice toată gama de posibile surse de conflict precum: rezistenţa societăţii tradiţionale în 
faţa modernităţii, distribuţia inegală a bunurilor care vine odată cu modernitatea, compoziţia 
etnică a forţelor armate şi ale poliţiei, compoziţia etnică a regimului politic precedent şi 
efectul deciziilor acestuia35. Afganistanul nu mai e de ceva vreme un spaţiu gol, dar rămâne în 

                                                                                                                                                   
infrastructură care amintesc de o graniţă fiind punctele de control ale grănicerilor şi vameşilor, amplasate pe 
comunicaţiile asfaltate. Până şi aceste elemente, prin etnia personalului angajat să le administreze, indiferent de 
care parte a graniţei se află, creează o stare de confuzie, şi de o parte şi de alta, deşi în uniforme diferite, 
personalul este majoritar de etnie paştună. Astfel privind lucrurile, devine evident că această graniţă este privită 
ca atare doar de către cei care vor să o considere drept graniţă, nimic nu împiedică, cu excepţia terenului greu 
accesibil, circulaţia liberă peste Linia Durand. Pe de altă parte, dincolo de alte chestiuni pe deplin relevante, unul 
dintre cele mai importante aspecte ce ţine de istoria Afganistanului este conflictul dintre grupurile etnice, conflict 
care transcende cel mai puternic catalizator al vremurilor noastre, modernizarea. Ca aspect pur teoretic trebuie 
însă subliniat faptul că foarte adesea există câteva cauze standard ce pot declanşa sau accentua animozităţile deja 
existente între diferitele grupuri etnice. Vezi, Loyn, David, In Afghanistan: Two Hundred Years of British, 
Russian and American Occupation, New York: Palgrave Macmillan, 2009, p.34. 
31 Oraşul Herat şi provincia au fost până în 1747, cu scurte perioade în care alte formaţiuni statale din zonă l-au 
ocupat, parte a Iranului. Vezi, Loyn, David, op.cit., p.41. 
32 Prin Tratatul de la Gandamak din 1879, Linia Durand devenea graniţa dintre India Britanică şi Afganistan, 
această linie care trecea prin inima Paştunistanului va avea urmări nebănuite de către creatorii săi. 
33 Paştunii din Afganistan şi Pakistan însumează 45 de milioane de oameni, iar Baluchii din Iran, Afganistan şi 
Pakistan însumează 9 milioane, majoritatea acestora trăind în Pakistan şi Iran. Vezi, Loyn, David, op.cit., p.49 și 
urm. 
34 Cel care a fost denumit „The frontier Gandhi” pentru viziunea sa pacifistă, Khan Abdul Gaffar Khan, lider 
musulman secularist al paştunilor, şi care deşi s-a opus separării Pakistanului de India în 1947, în momentul 
obţinerii independenţei Pakistanului s-a pronunţat pentru separarea regiunilor paştune şi formarea unui 
Paştunistan, mişcarea fiind, ulterior, zdrobită cu o mână forte de armata pakistaneză. În 1947, având la bază 
acelaşi diferend, reprezentanţii Afganistanului au încercat să blocheze admiterea noului stat Pakistan în 
Organizaţia Naţiunilor Unite, ulterior, după o lună aceştia şi-au retras cererea şi Afganistanul a fost chiar primul 
stat cu care a stabilit relaţii diplomatice. Vezi, Rais, Bakhsh Rasul, op.cit., p.71. 
35 Poate cea mai volatilă sursă de conflict o constituie istoria locală a frustrărilor, cauzele de nemulţumire pe care 
doar localnicii le ştiu şi care, dincolo de orice încercare de control a unei forţe din exterior, la momente greu de 
prevăzut şi sub acţiunea declanşatoare a unor factori a căror impact asupra localnicilor este greu de intuit în 
absenţa cunoaşterii profunde a specificului local, pot declanşa conflicte locale cu impact regional sau 
internaţional. Vezi, Mukhopadhyay, Dipali, Warlords as Bureaucrats: The Afghan Experience, Washington, DC: 
Carnegie Endowment for International Peace, 2009, p.21. 
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continuare aproape imposibil de guvernat36. Experienţa istorică a demonstrat că, în cazul 
Afganistanului ideea politică a naţiunii nu îşi găseşte forma în niciuna dintre cele două 
posibilităţi de concepere a acesteia: verticală, cu rădăcini în cultură şi în etnie, sau orizontală 
care în conformitate cu viziunea lui Ernest Renan, se bazează pe dorinţa oamenilor de a locui 
împreună.37 

 
    Figura nr.3 – Granița pakistanezo-afgană.38  

 Afganii vor oscila permanent între marii jucători ai Războiului Rece, rând pe rând, 
marile puteri vor încerca să exporte în Afganistan reţeta propriului lor succes39. Ceea ce se va 

                                                
36 Legile rămân în slujba obiceiurilor locale, taxele există doar în teorie, deoarece în lipsa unei gestiuni 
centralizate a populaţiei, a unui control birocratic, colectarea acestora e imposibilă. Întrebarea care se pune este 
însă în ce măsură naţiunea afgană va ajunge să fie cu adevărat, vreodată, o naţiune închegată atât timp cât, 
indiferent de cine asigura conducerea, toate formele culturale ce umpleau spaţiul teritorial nu au ajuns absolut 
niciodată la vreun anume tip de coexistenţă paşnică. Vezi, Mukhopadhyay, Dipali, op.cit., p.34. 
37 Vezi, Mukhopadhyay, Dipali, op.cit., p.35 și urm. 
38 http://sitrep.globalsecurity.org/articles/ 
39 În 1949, declararea ca nule, de către Jirga de la Kabul a tuturor tratatelor încheiate între Afganistan şi Imperiul 
Britanic având drept subiect demarcarea frontierei, a apărut ca o consecinţă căutarea de către elitele afgane a 
unui nou susţinător. Dat fiind că deja SUA acordau asistenţă Pakistanului, elitele afgane s-au orientat spre 
celălalt pol disponibil, spre URSS. În acest mod, poziţia Afganistanului şi dorinţa paştunilor de a obţine fie un 
Paştunistan, fie autonomia sau integrarea în Afganistan a tuturor regiunilor locuite de paştuni, a ajutat atât URSS 
cât şi India. URSS urmărea ca prin atragerea şi menţinerea Afganistanului în sfera sa de influenţă să nu ofere 
Alianţei Occidentale posibilitatea de a căpăta poziţii de influenţă în imediata sa apropiere, iar India reuşea să nu 
permită Pakistanului să îşi concentreze resursele la graniţa comună. Ajutorul Uniunii Sovietice nu a venit fără a 
antrena un întreg vârtej de consecinţe, care grefate pe naţionalismul paştun, economia afgană nedezvoltată, 
antagonismul est-vest şi pe mişcările fundamentaliste care în acei ani prezentau un pericol mult mai puţin 
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întâmpla, în schimb, va arăta că toate calculele şi cursurile de acţiune elaborate în birourile de 
la Moscova, Washington, Islamabad sau Calcutta, pot fi sabotate de o serie de cutume locale, 
de arhaismul, caracterul islamic şi profund rural al relaţiilor sociale, de rezultatele propriilor 
lor acţiuni din trecut dar şi de aspiraţiile, mult timp ignorate, ale etniei majoritare în zonă 
paştunii dar şi ale baluchilor, o altă etnie importantă fără o structură statală proprie. 

Precum Afganistanul, Pakistanul suferă şi el în ceea ce priveşte identitatea naţională, 
iar dacă pentru Afganistan elementul care se vrea catalizator, şi este dominant, este cel paştun, 
în Pakistan elementul care se vrea catalizator este Punjab-ul, islamul şi indofobia unei mari 
părţi a populaţiei. În cazul Pakistanului, elementul paştun este elementul centrifugal care 
reprezintă un pericol pentru integritatea statală, ideea unui Pașhtunistan nefiind niciodată 
abandonată de aceştia40. Situaţia Pakistanului este complicată şi ea din cauza diversităţii 
etnice şi lingvistice, în Pakistan  existând nu mai puţin de şase limbi oficiale, iar lingua franca 
este, în mod ironic poate, limba engleză, limbă oficială în administraţie. Consolidarea statului 
pakistanez s-a bazat în schimb pe coalizarea diferitelor etnii sub o identitate islamică comună, 
lucru care a permis Pakistanului să devină (inclusiv prin sponsorizarea talibanilor) singura 
putere dominantă din Afganistan, după retragerea armatelor sovietice41.  

Situaţia încordată de la graniţa sa estică ar fi determinat poate aşteptări diferite pentru 
graniţa vestică, dar, vecinătatea cu Afganistanul şi, până la destrămare, cu URSS, nu au făcut 
decât să menţină presiune şi asupra graniţei estice.  

Rivalitatea teritorială cu Afganistanul şi implicarea URSS în zonă începând cu anii 
1970, au fost principalele surse de nelinişte pentru liderii de la Islamabad, iar soluţia găsită de 
Pakistan a fost de a proteja sentimentele naţionaliste, unioniste şi de dominaţie ale pașhtunilor 
şi de a miza pe cartea islamului ca factor transnaţional capabil a dirija energiile locale 
împotriva factorului exogen, comunismul.  

În 1979, a început invazia sovietică în Afganistan, care a condus la un aflux mare de 
refugiaţi în Pakistan42. În termenii Războiului Rece, SUA au decis să utilizeze Pakistan ca o 
frontieră  împotriva URSS. Pe lângă recrutarea de mii de luptători arabi, în numele jihadului43, 

                                                                                                                                                   
palpabil decât cel comunist, au dus la transformarea Afganistanului în câmpul lui Marte şi în creuzetul în care 
fundamentaliştii islamici şi-au forjat şi asigurat viitorul. Vezi, Loyn, David, op.cit., pp.41-56. 
40 Aşa cum declara Ian Talbot în Pakistan: A modern history, „The overlap of regional, Pakistani and religious 
identity was articulated most clearly by the Pushtun nationalist Wali Khan nearly a decade ago when he 
declared that he had been a Pushtun for 4000 years, a muslim for 1400 years and a Pakistani for forty years.”  
41 Deşi într-o măsură mai mică, lipsa de guvernare şi control a statului asupra unor teritorii este prezentă şi în 
Pakistan, FATA şi, în general, regiunile aflate spre graniţă, în special de-a lungul graniţei cu vecinul turbulent 
din nord, sunt regiuni în care puterea de la Islamabad îşi dispută controlul cu entităţi dezvoltate pe baze etnice şi 
tribale. Armata pakistaneză se găseşte în aceste teritorii, în permanenţă, în operaţii, indiferent dacă îşi desfăşoară 
activitatea în avanposturi izolate sau în baze mari, militarii pakistanezi au învăţat că, pentru a supravieţui, trebuie 
să fie pregătiţi pentru orice, ceea ce este evident o situaţie dincolo de normalitatea. Vezi, Wahab, Shaista, A Brief 
History of Afghanistan, New York: Facts on File, 2007, p.19. 
42 Războiul afgano-sovietic a durat nouă ani. Forțele implicate au fost Partidul Popular Democrat din Afganistan, 
cu orientare marxistă, susținut de către forțele sovietice și rebelii islamiști Mujahedini. Rebelii au fost susținuți 
de mai multe țări, printre care și SUA, Arabia Saudită, Pakistan și alte state musulmane, în contextul Războiului 
Rece. Desfășurarea de trupe militare sovietice a început în 25 decembrie 1979. Ultimele trupe au fost retrase 
între 15 mai 1988 și 15 februarie 1989. Datorită costului mare și a inutilității acestui conflict, războiul din 
Afganistan a fost, deseori, asemănat cu Războiul din Vietnam. Vezi, Robert MacMahon, Cold War on the 
Periphery, New York: Columbia University Press, 1994, p.209. 
43 Jihad (ǧihād دا�ج) sau Djihad este un cuvânt de origine arabă, din rădăcina jahada, care înseamnă „a (se) lupta, 
a se strădui, a se zbate“. O definiție improprie, care a ajuns însă să înlocuiască semnificația originară, este aceea 
de „război sfânt“, împrumutată din vocabularul cruciaților. Sensul fundamental al cuvântului definește 
străduința musulmanului, în particular, și a comunității musulmane, în general, de a extinde calitativ sau 
cantitativ religia islamică, modul ei de viață individuală și organizarea socială care decurge din ea.  
Musulmanii înțeleg prin Jihad folosirea tuturor energiilor și resurselor pentru a urma sistemul islamic de viață, 
pentru a obține favoarea lui Allah. Este un proces continuu. În prima sa fază, un musulman învață să-și 
controleze propriile sale dorințe și intenții rele. Acest Jihad este înăuntrul ființei și este baza Jihadului profund, 
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tineri studenţi care studiau în madrassas din Pakistan au fost racolaţi, pregătiţi, motivaţi, 
înarmaţi şi împinşi în Afganistan ca mujahedini44 pentru a lupta împotriva forţelor de 
ocupaţie. După înfrângerea şi dezintegrarea Uniunii Sovietice, atât Pakistanul cât şi 
mujahedinii, care au jucat rolul-cheie în război, au fost complet uitați de Occident45. 

Cu spiritul jihadului care încă mai vibra în rândul mujahedinilor, un număr mare 
dintre ei s-au reorganizat şi au apărut ca o nouă forţă numită talibani, care a fost susținută de 
către agenţiile de securitate pakistaneze, în speranţa că un guvern pro-pakistan în Afganistan 
ar putea fi de ajutor în mărirea influenţei şi limitarea sferei de influenţă indiană din regiune46. 

Pakistanul a fost interfaţa prin care statele islamice aliate ale SUA au furnizat 
mujahedinilor susţinerea logistică şi financiară necesare ducerii războiului cu Uniunea 
Sovietică. Marcant pentru situaţia geopolitică actuală nu este doar înfrângerea Uniunii 
Sovietice de către SUA în acest proxy war, fundamentalismul islamic a ieşit din zona de nişă 
tradiţională a mişcărilor extremiste şi a devenit o voce ascultată în lumea islamică. Faptul că, 
în ciuda dorinţei liderilor Pakistanului de a păstra linia lăsată de fondatorul Pakistanului, 
Jinnah, de a menţine instituţiile statului dincolo de sfera de influenţă a teocraţiei islamice, 
fundamentalismul islamic este prezent în continuare între graniţele Pakistanului, şi chiar este 
încurajat de anumite medii care îl percep drept mijloc de acţiune împotriva inamicilor 
Pakistanului, nu poate fi decât îngrijorător pentru democraţiile occidentale dar şi pentru 
vecinii săi. 

Pe de altă parte, afirmarea paştunilor ca etnie principală în Afganistan, etnie în jurul 
căreia să se contureze statul implică, în complicata ecuaţie a unui stat multietnic, alocarea 
celor mai multe resurse dar şi recunoaşterea pe plan internaţional a Afganistanului ca stat al 
paştunilor. Această strategie are un puternic adversar; pentru Pakistan, un Afganistan bazat pe 
Paştunistan, este de neacceptat, însemnând pierderi teritoriale dar şi lipsa unei „strategic 
depth” de care are nevoie în cazul unui eventual război cu India, această adâncime strategică 
fiind similară cu abordarea britanicilor din timpul „The Great Game” când aveau nevoie de 
„strategic depth” pentru un eventual război cu Rusia. 

 
„The Great Game” și adâncimea strategică în Asia Centrală 
 
Începând cu 1722, anul primului război Ruso-Persan, continuând cu perioada „The 

Great Game”, desfăşurat aproximativ între 1813-1907, şi până la începutul celui de al doilea 
război mondial, Iranul a continuat să joace un rol important în zonă, opunându-se, deşi nu de 

                                                                                                                                                   
adică aducerea Maruf (dreptății) și înlăturarea Munkar (răului) din viață și din societate. Vezi, Ahmed Rashid, 
The Resurgence of Central Asia Islam or Nationalism, Oxford University Press, Karachi 1994. 
44 Mujahedin în traducere, cuvântul arab înseamnă "luptător pentru credința care duce războiul împotriva 
necredincioșilor". Mujahedinul conduce "războiul sfânt" în care folosirea armelor este legitimă, fără să fie însă o 
condiție. Lupta împotriva necredincioșilor își are originea în Coran. Unul dintre scopurile acestuia este 
impunerea islamului.  Vezi, Robert MacMahon, op.cit, p.134. 
45 Acest jihad aşa-numit afgan a fost sponsorizat şi finanţat de către Occident şi aliaţii săi arabi au primit sprijin 
neechivoc din partea președintelui regimul militar Zia-ul-Haq şi din partea grupurilor religioase, mai ales 
Jamaat-e-Islami, a cărui lider Amir Mian Tufail Muhammad l-a descris pe Zia-ul-Haq ca Salahuddin Ayyubi din 
Pakistan. Președintele pakistanez Zia ul-Haq, mai mulți oficiali militari pakistanezi și ambasadorul american la 
Islamabad au decedat în apropiere de Bahawalpur (zona central-estică a Pakistanului), într-un accident de avion.  
Ahmad, Syed S., The Trial of Zulfikar Ali Bhutto and the Superior Judiciary in Pakistan, Karachi, Pakistan: 
Royal Book, 2008. 
46 Atacurile din 9/11 şi răsturnarea regimului taliban în urma invaziei conduse de SUA, au schimbat dramatic 
situaţia, care încă o dată au obligat Occidentul să realizeze importanţa strategică a acestui aliat vechi dar uitat, 
Pakistan. Trupele SUA şi NATO care luptă în Afganistan sunt conştiente de faptul că acestea sunt puternic 
dependente de Pakistan pentru a câştiga războiul din Afganistan. Vezi, Mackenzie Weinger, “Poll: Afghan War 
Backing at New Low,” Politico, May 9, 2012, www.politico.com/news/stories/0512/. 
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fiecare dată cu succes, dorinţelor expansioniste ale Imperiului Otoman, Imperiului Ţarist 
precum şi ale Imperiului Britanic47.  

În loc să fie arabizat sub stindardul verde al Islamului, Iranul a rezistat şi a influenţat 
Islamul, Islamul Persan şi Sufismul fiind transmise mai departe popoarelor turcice, fapt care 
astăzi se reflectă în aspiraţiile pe care Iranul le are în zonă48. Timp de două secole, între 
secolele XVI şi XVIII, teritoriul Afganistanului a fost disputat de trei structuri statale vecine, 
Buhkara, Persia Safanidă şi Sultanatul din Delhi, de abia în 1826 Mirwais Hotak din tribul 
Ghilzai a reuşit să obţină independenţa Afganistanului iar urmaşii acestuia chiar au ajuns, 
pentru o scurtă perioadă de timp, să conducă Persia. Ulterior, concomitent şi cu cristalizarea 
unor structuri statale unificate a căror întindere a fost totuşi variabilă49, Afganistanul este 
subiect al „The Great Game”, fapt care are repercusiuni şi în prezent asupra geopoliticii zonei. 

F
Figura nr.4 – Rute de intrare și aprovizionare pentru trupele expediționare în Afganistan50 

                                                
47 Cucerirea Persiei de către Islam, deşi oficial fără a fi fost făcută cu forţa, în ciuda unor convertiri în masă 
forţate de decizii politice şi economice, este în principal marcată de rezistenţa elementului persan în faţa 
arabizării. În 751 A.D., Califul Umayyad a decretat ca cei de altă religie decât cea islamică să fie excluşi din 
funcţiile de conducere, fapt care a generat un şir lung de persecuţii şi convertiri. Până în acel moment supuşii de 
alte religii erau numiţi dhimmi, plăteau o taxă neplătită de musulmani jizia iar statutul lor social era superior 
celui din perioada Sassanidă, dhimmii erau un mijloc important de a spori bugetul. Vezi, „Arab Conquest of 
Iran”, Encyclopaedia Iranica, 2011, http://www.iranica.com/articles/arab-ii. 
48 Zona Platoului Iranian, departe de a fi marcată de o omogenitate etnică, a reuşit totuşi să reziste presiunii arabe 
şi chiar, prin superioritatea culturii, să exporte elemente de cultură. Vezi, „Arab Conquest of Iran”, 
Encyclopaedia Iranica, 2011, http://www.iranica.com/articles/arab-ii. 
49 Regatul Kabulului a cuprins, în momentul de maximă întindere, mare parte din actualul teritoriu al 
Afganistanului. Vezi, „Arab Conquest of Iran”, Encyclopaedia Iranica, 2011, http://www.iranica.com/arab-ii. 
50 http://sitrep.globalsecurity.org/articles/ 
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După ce a ieşit din „The Great Game” fără a fi ocupat şi cu un rol regional moderat, 

Iranul a intrat pe drumul modernizării sale, modernizare care a presupus inclusiv instituirea în 
1907 a primului său parlament. Odată cu instaurarea, după o lovitură de stat, a lui Reza Khan 
ca şah al Iranului, industrializarea, crearea unui sistem educaţional şi construcţia de căi ferate 
au devenit simboluri ale dezvoltării Iranului. Influenţa URSS precum şi ale mişcărilor sociale 
cu fundamente politice dar în special religioase, determină implicarea în zonă a Marii Britanii 
şi a Statelor Unite, uneori în acţiuni contrare principiilor democratice51 şi care, prin cauzele 
lor evident pragmatice, nu au făcut decât să alieneze şi mai mult iranienii de conducătorii lor, 
facilitând astfel ascensiunea facţiunilor cu un discurs radical.  

Pe de altă parte, pan-arabismul reprezintă o mişcare ce afectează ambiţiile iraniene în 
lumea musulmană, Iranul foloseşte toate ocaziile disponibile pentru a promova islamul persan 
şi a fi recunoscut drept lider între statele islamice52. Războiul de opt ani53, 1980-1988, dintre 
Irak şi Iran54, după unele opinii doar o continuare a vechiului conflict pentru supremaţie dintre 
arabi şi persani, a făcut ca Iranul să îşi piardă rolul dominant în lumea islamică, rol căpătat 
după Revoluţia Islamică din 1979.55 

Pentru teocraţia iraniană, încheierea războiului a semnificat apariţia unei opoziţii 
interne dar şi, în mod surprinzător pentru un sistem patriarhal, o emancipare a femeilor, 
emancipare destul de greu de acceptat de către clericii şiiţi. Prezenţa trupelor străine, dar în 
special a celor americane în Irak şi Afganistan, în urma conflictelor din 2001 şi 2003, 
reprezintă o ameninţare dar şi o oportunitate pentru Iran care îşi poate exporta mai uşor 
ideologia găsind un mediu favorizant în rândul acelor segmente ale populaţiei care se opun 
prezenţei străine pe sol islamic şi, în acelaşi timp, menţinând trupele acestora angajate în acest 

                                                
51 Perioada de după cel de Al doilea Război Mondial se prezintă totuşi, tumultoasă, Iranul conştient de puternica 
moştenire se opune în continuare pan-arabismului şi în acelaşi timp dorinţelor URSS de a exporta propria 
revoluţie dar şi de a urmări un scop mult mai pragmatic, şi anume acela de a obţine ieşire la un port cu apă caldă. 
Mohammad Mossadeh, prim ministru, democratic ales, între 1951 şi 1953, a fost răsturnat printr-o lovitură de 
stat orchestrată de CIA ca urmare a reformelor sociale iniţiate dar, în special, ca urmare a naţionalizării industriei 
petroliere dominate din 1913 de Anglo-Iranian Oil Company. Vezi, „Arab Conquest of Iran”, Encyclopaedia 
Iranica, 2011, http://www.iranica.com/articles/arab-ii 
52 În această întreprindere a sa, Iranul a avut şi aliaţi oarecum surprinzători, până în 1979 Israelul a contat pe 
sprijinul Iranului pentru a contracara ambiţiile vecinilor săi arabi dar, teocraţia instalată după revoluţia islamică, 
încercând să obţină în zonă o influenţă necesară promovării ideilor Revoluţiei Islamice, prin ajutorul pe care a 
început să îl acorde inamicilor Israelului şi prin poziţia sa faţă de existenţa statului Israel în general, a devenit 
coşmarul Israelului. Discrimination against religious minorities in IRAN, Report presented by the FIDH and the 
Ligue de Défense des Droits de l’Homme en Iran, August 2003, http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf 
53 Au fost formate numeroase unităţi din tineri, autointitulaţi Pasdarani, conduşi de lideri ai revoluţiei, unităţi 
caracterizate de zel religios şi curaj dar mai puţin de pregătire militară sau educaţie. Vezi, Collins, Kathleen, 
Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 
54 Deşi războiul iniţiat de Saddam Hussein avea scopuri seculare, acesta a unit masele iraniene care au fost 
trimise să exporte revoluţia şi, sub spiritul șiismului, au mărşăluit spre front, iar implicarea clericilor în 
conducerea armatei şi în deciziile militare, în defavoarea unor decizii fundamentate pur militar, au favorizat 
pierderi umane şi materiale masive, în urma cărora Iranul poate a evoluat spiritual dar cu siguranţă a pierdut în 
plan demografic şi economic. Cu siguranţă acest conflict a arătat, poate pentru prima dată în epoca modernă, 
care poate fi amploarea disensiunilor în interiorul lumii islamice. Cei opt ani de război au arătat ce poate însemna 
un conflict dus cu mijloace de luptă moderne şi care „beneficiază” de tot ceea ce islamul prin jihad poate 
dezlănţui în materie de violenţă şi cruzime. Conform declaraţiilor lui Saddam Hussein, el urmărea asigurarea 
unei ieşiri la Golful Persic prin securizarea Shatt al Arab şi a zonei limitrofe, destul de bogată în petrol de altfel. 
Collins, Kathleen, op.cit., p.43. 
55 Chiar înainte de izbucnirea războiului, sub oblăduirea Ayatollahului vechea armată a Şah-ului a fost epurată, 
teocraţii şiiţi percepeau armatele moderne, profesionale, drept corupte. Într-o anumită măsură, epurarea a fost 
similară, ca efecte, cu cea din Armata Sovietică înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, deşi a avut la bază 
motivaţia religioasă şi nu cea politică. Vezi, The fire, the star and the cross: minority religions in medieval and 
early modern Iran, Aptin khanbaghi, IB Tauris, 2006. 
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tip de proxy war56 cu un adversar ce foloseşte acţiuni asimetrice, poate duce acţiuni de luptă 
fără a se angaja decisiv şi poate evalua totodată, potenţialii adversari.  

Conflictele din interiorul statelor din jurul Iranului au dus la apariţia unei mase de un 
milion de refugiaţi în Iran, aceştia furnizând mână de lucru ieftină dar şi oportunităţi de 
presiune asupra statelor de origine. Exportul Revoluţiei Islamice în special în interiorul 
semilunei şiite, combaterea pan-arabismului şi configurarea Iranului drept vârful de lance al 
Islamului, conflictul mocnit cu Israelul, contradicţiile dintre teocraţia conducătoare, forma 
originală de democraţie57 şi drepturile omului în general, obţinerea unui rol regional dar şi 
internaţional mai important, programul nuclear, izolarea internaţională şi embargo-ul sunt 
doar o parte dintre problemele pe care Republica Islamică Iran trebuie să le gestioneze în 
viitor. Guvernele arabe pro-occidentale sunt, de asemenea, temătoare că puterea în continuă 
creştere a Iranului ar putea încuraja populaţia lor şiită să se revolte împotriva guvernelor 
dictatoriale din aceste ţări. În aceste condiţii, Iranul are nevoie de sprijinul Pakistanului 
împotriva inamicilor occidentali. 

 
Figura nr.5 - Structura etnică a Iranului58.  

China este alt vecin al Pakistanului cu capabilităţi nucleare, o superputere viitoare, 
posibil singurul rival al SUA, din punct de vedere economic cât şi militar. Statele Unite 
doresc o consolidare a relaţiilor cu India, deoarece pe viitor ar putea fi de ajutor în balanța  
strategică cu China. În această situaţie, China urmăreşte cum este şi logic, legături mai strânse 
cu Pakistanul, împotriva planurilor expansioniste ale Indiei59. China are nevoie de Pakistan, 
pentru un acces facil la ţările musulmane din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu60.  
                                                
56 În martie 2011, Gen. David Petraeus, comandantul forţelor US şi NATO în Afganistan declara: "We did 
interdict a shipment, without question the Revolutionary Guard's core Quds Force, through a known Taliban 
facilitator. Three of the individuals were killed... 48 122 millimetre rockets were intercepted with their various 
components... Iranians certainly view as making life more difficult for us if Afghanistan is unstable. We don't 
have that kind of relationship with the Iranians. That's why I am particularly troubled by the interception of 
weapons coming from Iran. But we know that it's more than weapons; it's money; it's also according to some 
reports, training at Iranian camps as well." 
57 Elocvent pentru modul original în care este privită democraţia de către preşedintele Iranului Mahmoud 
Ahmadinejad şi susţinătorii săi este declaraţia mentorului religios al acestuia, Ayatollahul Mohammad Mesbah-
Yazdi: „Acceptarea Islamului nu este compatibilă cu democraţia”.  
58 “Arab Conquest of Iran”, Encyclopaedia Iranica, 2011, http://www.iranica.com/articles/arab-ii. 
59 China a învins India în războiul din 1962, cele două state fiind încă în dispută în legătură cu delimitarea 
graniței de 3.500 kilometri și în legătură cu prezența liderului spiritual tibetan, Dalai Lama în India. La aceste 
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China este şi ea în ofensivă în zonă încercând să aşeze un pod între interesele pe care 
le are în Afganistan şi cele din Pakistan61. Deasemenea, China are un proiect prin care doreşte 
să vândă două reactoare nucleare civile către Islamabad62. Liderii pakistanezi au avut întâlniri 
cu liderii de top chinezi pentru semnarea unor protocoale de cooperare63. Beijingul are o serie 
de îngrijorări la adresa Islamabadului64. Pakistanul caută sprijinul economic şi diplomatic al 
Beijingului iar Beijingul caută un aliat politic în lumea islamică şi un sprijin în structurile 
internaţionale. Cert este că Beijingul s-a simţit confortabil cu un regim militar care a 
contrabalansat puterea Indiei în zonă şi a asigurat stabilitatea internă. 

Este demn de remarcat faptul că, tensiunile religioase din zonă se întind de-a lungul 
întregii graniţe, de la Oceanul Indian până în zona Gheţarului Sechuan, dar nu se opresc în 
Nordul Indiei, China este şi ea supusă tensiunilor religioase în partea sa vestică. Deasemenea, 
China nu doreşte ca talibanii să-i sprijine pe insurgenţii uiguri cu arme şi fonduri65. Este de 

                                                                                                                                                   
tensiuni contribuie și sprijinul dat de China Pakistanului, care la rândul său sprijină separatiștii din Kashmir, un 
înghețat platou deșertic. India deține 45% din disputata regiune himalayană, în vreme ce Pakistanul controlează 
33%; China deține restul din regiunea Kashmir. În general, se crede că Kashmir este un teritoriu disputat între 
India şi Pakistan, dar este mai puțin cunoscut că zone muntoase nepopulate din Kashmir lângă gheţarul Sia-chin 
sunt sub control chinez. Astfel, China este, de asemenea, o parte la diferendul Kashmir şi nu poate fi găsită o 
soluţionare permanentă a litigiului, fără participarea activă a Chinei. Vezi, Nausheen Wasi, “Pakistan’s interests 
în Central Asia”, Pakistan Horizon, Karachi, 55(4), October 2002. 
60 Este demn de amintit faptul că, transportul maritim este de 10 ori mai ieftin decât transportul terestru. China a 
investit masiv în proiectul Port Gwadar. În ciuda faptului că, unii dintre inginerii săi şi tehnicieni care lucrează în 
Pakistan au fost răpiţi şi chiar ucişi, Pakistanul şi China sunt determinate să rămână asociate cu proiectul 
Gwadar, deoarece Pakistanul este pe deplin conştient de potenţialele beneficii economice şi comerciale. Gwadar 
este un oraş port la Marea Arabiei în sud-vestul Pakistanului. Acesta este capitala districtului Gwadar în 
provincia  Baluchistan precum şi capitala de iarnă. Gwadar este strategic situat cu legături către Marea Arabiei şi 
Golful Oman. Acesta a fost finalizat în 2007 și este un important nod de tranzit pentru China și Pakistan. 
Michael Swaine, America’s Challenge: Engaging a Rising China in the Twenty-First Century, Washington, 
D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2011, pp.286‒288. 
61 China este una din foarte puţinele naţiuni cu capacitate de a investi milioane de dolari, cu toleranţa mărită la 
riscul acestor investiţii, atât în Pakistan cât şi în Afganistan. Proiectele precum mina de cupru Aynak din 
Afganistan şi extinderea autostrăzii Karakorum în Pakistan sunt doar cele mai vizibile. De la telecomunicaţii în 
Afganistan la centrale electrice în Pakistan, China este implicată în sectoarele economice majore ale celor două 
ţări. Dar, ce este mai important, este relaţia de lungă durată dintre Beijing şi Islamabad concretizată inclusiv în 
domenii sensibile precum construcţia de centrale nucleare şi participarea în proiecte militare de infrastructură 
(porturi militare). Michael Swaine, op.cit., p.290-295. 
62 Acest proiect a creat îngrijorarea la Washington pentru că Beijingul s-ar putea să nu urmeze procedurile 
impuse de Grupul Furnizorilor de Materiale Nucleare - Nuclear Suppliers Group (NSG). Există deja un exemplu 
de urmat al procedurilor, impuse internaţional de NSG, cel ocazionat de acordul nuclear dintre SUA şi India. 
Cert este că Beijingul nu va căuta să asigure un consens internaţional în spatele  acordului şi nici o concesie din 
partea Islamabadului cu privire la neproliferarea tehnologiilor nucleare în zonă. Vezi, Michael Swaine, op.cit., 
p.295-297. 
63 În domeniile agricol, sănătate, justiţie, mass-media, economie şi tehnologie, protocoale care au cimentat relaţia 
dintre cele două ţări. Deasemenea, ambele părţi au promis să intensifice eforturile în lupta împotriva 
terorismului. Cu acest prilej, preşedintele Zardari şi omologul său chinez preşedintele Hu Jintao au asistat la cel 
de-al treilea exerciţiu comun de luptă împotriva terorismului desfăşurat în provincia Ningxia. China a mai 
promis Pakistanului sprijin în echipamente militare şi în alimente pentru cei care acţionează acum în misiunile 
împotriva insurgenţilor talibani în Waziristan. Vezi, Michael Swaine, op.cit., p.278. 
64 Asigurarea stabilităţii interne a Pakistanului, asigurarea investiţiilor chineze dar şi a securităţii propriilor 
cetăţeni care-şi desfăşoară activitatea în realizarea de proiecte în zonă. Totuși, muncitorii chinezi au fost ţinte în 
2007, în timpul incidentului de la Lal Masjid (Moschea Roşie) unde au fost răpiţi de extremişti, dar și incidentul 
din Valea Swat când, câţiva ingineri chinezi, prezenţi la o serie de proiecte din zonă, au fost de asemenea răpiţi 
de insurgenţii talibani. Pentru securitatea propriilor cetăţeni şi a investiţiilor proprii, Beijingul are pe agendă 
inclusiv negocierea cu talibanii, prin intermediul Serviciului de Informaţii Interarme. Vezi, Michael Swaine, 
op.cit., p.265. 
65 Respectiv Mişcarea Turkestanului Islamic şi Partidul Islamic al Turkestanului - grupări militante uigure. 
Uigurii, minoritate etnică de religie musulmană, care în termeni reali înseamnă 15 milioane de oameni, pot fi 
oricând angrenaţi în vâltoarea provocată de mişcările fundamentaliste în cazul colapsului unuia dintre statele cu 
populaţie de credinţă islamică de la graniţa sa vestică. În cazul în care Pakistanul nu funcţionează, există 
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aşteptat ca provincia Xingjiang, cu o importantă comunitate uigură, să fie în continuare scena 
unor frământări religioase. Periodic, în funcţie şi de evoluţia situaţiei internaţionale, aceste 
mişcări ale comunităţilor musulmane vor cunoaşte momente de flux şi reflux, explozia 
demografică, în special în rândul acestei comunităţi. 

În condiţiile în care economia este supusă unui declin major datorat crizei 
economice, cu o instabilitate internă accentuată datorită grupărilor teroriste care acţionează 
pentru destabilizarea guvernului central, cu un război la graniţă dar şi cu dorinţa de a deveni 
un jucător important în Asia de Sud, Pakistanul suportă la ora actuală presiuni venite de la 
două mari puteri SUA şi China a căror interese însă diferă66. Relaţiile încordate cu India au 
avut un rol fundamental în stabilirea planurilor de securitate naţională ale Pakistanului. 
Relaţiile cu SUA pleacă de la premisa că ajutorul armat în caz de nevoie al SUA, pun 
Pakistanul pe picior de egalitate cu India. Iar relaţiile strânse politico-militare cu China ar 
contrabalansa influența Indiei în zonă. Aspiraţiile de a deveni liderul blocului islamic se 
bazează pe creşterea influenței în lumea islamică și corelativ la supremaţie în fața Indiei67. 

Situat în Asia de Sud, Pakistanul este o poartă de intrare în Asia Centrală şi Marea 
Arabiei, oferă un acces facil la ţările din Orientul Mijlociu. Pakistan a luat notă de importanta 
geo-strategică a statelor Asiei Centrale în contextul paradigmei de securitate de după Războiul 
Rece. Eforturile iniţiale ale Pakistanului de a pătrunde au fost însă zădărnicite de politică 
externă nesigură dar, Pakistanul a rămas un jucător important în zonă. De fapt, poziţionarea 
geo-strategică a Pakistanului în zonă a făcut ca regimurile Asiei Centrale să nu poată ignora 
importanţa lui. În anii recenţi, relaţiile Pakistanului cu statele din Asia Centrală s-au 
îmbunătăţit.  

Obiectivele Pakistanului în Asia Centrală sunt determinate de nevoile politice şi 
militare, câştigurile economice şi comerciale, contracararea influenței Indiei şi dorinţa de a 
deveni un coridor68 energetic între Asia Centrală şi Asia Pacifică69. Pakistanul întotdeauna a 
dorit să îşi extindă influența în Afganistan şi dincolo de acesta70, Asia Centrală fiind văzută ca 
zona naturală de expansiune a Pakistanului. Hafeez Malik crede că Asia Centrală prezintă o 
situaţie propice deoarece scapă Pakistanul de strânsoarea create de Uniunea Sovietică care a 
aliat Afganistanul cu India71. 

Dorinţa Pakistanului de expansiune este datorată ambiţiei de a deveni lider al 
blocului islamic. Cu toate că ideea nu este cristalizată, a fost baza gândirii strategilor din 
Islamabad, inclusiv a prim-ministrului Bhutto în anii ’70 şi a generalului Zia în anii ’80. 
Dezbaterea este în continuare în desfăşurare în legătură cu formulele geo-strategice ale 
Pakistanului. Blocurile islamice şi partidele consideră Asia Centrală ca un drum care să 

                                                                                                                                                   
pericolul inflamării regiunii Xinjiang şi atunci instabilitatea se poate răspândi în China. Kapur, Paul S., op.cit., 
p.45. Vezi și, Daniela Zaharia, “Tensiuni inter-etnice în Xinjiang”, Policy Brief nr. 12, iulie 2009, http//idr.ro.  
66 Ahmad, Syed S., The Trial of Zulfikar Ali Bhutto and the Superior Judiciary in Pakistan, Karachi, Pakistan: 
Royal Book, 2008, p.24. 
67 Pakistanul s-a mândrit întotdeauna că fiind singurul stat care ar face față Indiei, baza gândirii strategice a 
Islamabadului. Politica externă a Pakistanului este foarte personalizată şi centralizată, însă rolul armatei este 
esenţial în stabilirea parametrilor cu care Islamabadul îşi creează relaţiile cu statele lumii. Armata are o influenţă 
pe care nici guvernele alese nu o pot ignora. De asemenea, un rol cheie îl au serviciile de informaţii, mai ales ISI. 
Un rol important în antrenarea personalului îl are şi religia. Există un amestec de loialităţi în armata pakistaneză 
şi religia islamică joacă rol de adeziv. Unii specialiști afirmă că religia este crucială în gândirea strategică a 
armatei pakistaneze. Samina Yasmeen, “Pakistan’s Cautious Foreign Policy”, Survival, 36 (2), Summer 1994, 
p.115; Shaid M. Amin, Pakistan’s Foreign Policy: A Reapagraisal, Oxford University Press, New York, 2000, 
pp.39-50. 
68 Nirupama Subramanian, “Musharraf hails China’s SAARC Status”, The Hindu, New Delhi, June 16, 2006. 
69 Azmat Hayat Khan, “Pakistan’s  Geo-Economic  Interests  in Central Asia”, Central Asia Journal, University 
of Peshawar, (55), Winter 2004, p.84 
70 Pentru detalii, se poate vedea Husain  Haqqani, Pakistan: Between Mosque and Military, Vanguard Books, 
Lahore, 2005, pp.159-197. 
71 Hafeez Malik (ed.), Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects, Macmillan Press, UK, 1994, 
p.134. 
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unească musulmanii din această zonă într-un bloc care să se întindă de la Marea Arabiei în 
Sud până la Marea Neagră în Vest şi care să aibă un rol central în securizarea intereselor vis-
à-vis de ameninţarea Indiei şi chiar a statelor creștine-evreiești din zonă. Acest lucru este 
văzut ca aducător de imense beneficii pentru Pakistan72. 

Pakistan a devenit mai activ în Asia Centrală, cu toate că factorii de decizie politică 
au avut păreri împărţite în legătură cu beneficiile acestei politici73. După intrarea Pakistanului 
în războiul contra terorismului ca stat de prima linie, relaţiile cu statele din Asia Centrală au 
început să se îmbunătăţească74.   

În ianuarie 2004, la Islamabad, Ministrului de externe din Tajikistan l-a asigurat pe 
preşedintele Musharraf că Tadjikistanul nu va permite niciodată Indiei să deschidă baze 
militare pe teritoriul ţării sale75.  

În martie 2005, vizita preşedintelui General Pervez Musharraf în Uzbekistan şi 
Kirgistan a avut un rol semnificativ76. Relaţiile dintre Pakistan şi Uzbekistan s-au îmbunătăţit 
substanțial.  

În mai 2006, în timpul vizitei preşedintelui Uzbekistanului la Islamabad, ambele ţări 
au convenit să întărească legăturile economice şi comerciale şi să îşi coordoneze eforturile 
anti-teroriste. A fost agreat un plan prin care Uzbekistanul să poată ajunge la porturile 
Pakistanului prin lărgirea legăturilor rutiere şi feroviare77. În încercarea de a construi o relaţie 
cât mai stabilă cu Asia Centrală, Pakistanul a folosit legăturile culturale cu această zonă.78 

                                                
72 Nausheen Wasi, “Pakistan’s  Interests  in Central Asia”, Pakistan Horizon, Karachi, 55 (4 ), October 2002; 
Mushid  Hussain, “Pakistan’s  Foreign Policy: New Challenges”, Nation, September 4, 1993; Tarik  Jan, (ed.), 
Foreign Policy Debate: The Years Ahead, Institute of Foreign Policy Studies, Islamabad, 1993, pp.9-19 și  
pp.115-133. 
73 Unii ar fi dorit o revoluţie islamică, în vreme ce alţii ar fi preferat legături comerciale mai strânse prin 
Afganistan. În această perioadă, liderii din Asia Centrală au fost extrem de reticenţi la adresa Pakistanului prin 
prisma suportului oferit mujahedinilor în războiul din Afganistan. În timpul acestui război, relaţiile dintre 
Pakistan şi statele Asiei Centrale au atins minimul istoric. Ahmed Rashid, The Resurgence of Central Asia Islam 
or Nationalism, Oxford University Press, Karachi 1994, p.215; Ahmad Rashid, Strategic analysis, numărul 9, 
pp.212-213. 
74 Vizitele regulate şi întâlnirile dese au înlesnit semnarea unor acorduri pe domenii diverse ca turismul, 
comerţul, cooperarea culturală şi economică. În cadrul programului de asistenţă tehnică specială (STAP), iniţiat 
în 1992-1993, Pakistanul a deschis centre de pregătire finanţate de Islamabad care includ cursuri dintre cele mai 
diverse de la limba engleză, contabilitate şi bănci la diplomaţie. “Pakistan Focused on Energy, Transport, 
Economic Integration  with Central Asia”, interview with Khursheed Mahmood Kasuri, Foreign Minister of 
Pakistan, August 26, 2004, at http://www.newscentralasia.com/ modules.php. 
75 În timpul discursului său de la Forumul economic Kazakhstan-Pakistan, preşedintele Nursultan Nazarbayev a 
subliniat câteva puncte unde investitorii din Pakistan ar putea investi masiv. Este vorba de 3 zone: parcuri 
industriale, informaţii şi biotehnologie. Chronology, Pakistan Horizon, 57 (1), January 2004, pp.104-105, 119. 
Aceasta a fost urmată de o vizită a preşedintelui Tadjikistanului, în decursul căreia, 8 acorduri au fost semnate pe 
domenii cum ar fi eliminarea vizelor pentru cei care deţin paşaport diplomatic, evitarea dublei taxări, cooperarea 
între ministerele educaţiei şi justiţiei, combaterea traficului de droguri şi cooperarea între agenţiile de ştiri din 
cele 2 state precum şi pentru promovarea şi protecţia investiţiilor. Chronology, Pakistan Horizon, 57 (3), July  
2004, p.148. 
76 Vizita preşedintelui Kazakhstanului Nursultan Nazarbayev a dus la îmbunătăţirea relaţiilor dintre cele două 
state. În timpul acestor vizite, preşedinţii au decis să aibă întâlniri anuale ale miniştrilor de externe. Deirdre 
Tynan, “Mussharraf closes successful Central Asian Visit”, The Times of Central Asia, Bishkek, 7(19), (313), 
March 10, 2005, p.2; Chronology, Pakistan Horizon, 58 (2) April 2005, pp.117-119, 135. 
77 În timpul vizitei sale din 2005, preşedintele Musharraf l-a asigurat pe omologul sau uzbek că doreşte 
exterminarea terorismului, inclusiv a unor naţionalişti din Uzbekistan care sunt localizaţi în zona tribală. POT 
Pakistan, 34 (103), May 5, 2006, p.7. 
78 Un academician pakistanez a spus: ,,Existența şi emanciparea Pakistanului nu se putea materializa fără 
relaţiile primordiale care ne unesc. Rădăcinile le avem în solul arab, dar legătura cea mai mare o avem cu 
civilizaţiile Asiei Centrale care sunt un amalgam de diverse influențe şi fertilizări interculturale.” Azmat Hayat 
Khan, Strategic analysis, numărul 14, p.70. 
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Cooperarea în domeniul educaţiei este un alt aspect foarte important al relaţiilor Pakistan-Asia 
Centrală79.  

Religia este văzută ca un factor important în dezvoltarea relaţiilor cu statele Asiei 
Centrale80. Majoritatea musulmanilor care trăiesc în acest spațiu sunt suniţi și în mod normal 
vor gravita către Pakistan.81  

Liderii Jamaat-e-Islami, au sprijinit fundamentaliştii Tajik în 1992 şi 1993; în 
ianuarie 1993, s-a încercat o intervenție în războiul civil din Tajikistan82. Guvernul uzbek a 
acuzat activităţile Jamaat-e-Islami, ca fiind parte ale marii alianţe islamice împotriva 
guvernului Tajik şi ajutorul periodic acordat Mişcării Islamiste a Uzbekistanului (IMU)83. Se 
presupune că  ajutorul discret al ISI acordat IMU a rămas la fel de consistent84.  

După 9/11, Pakistanul a urmat o politică duală în ceea ce priveşte statele din spațiul 
Asiei Centrale. Pe de o parte, a aderat la o politică statală de prietenie, pe de altă parte, a 
continuat să sprijine grupurile disidente pentru a obține o putere mai mare asupra regimurilor 
din zonă85. Alături de suportul ISI, se observă implicare unor alţi „actori”, respectiv grupuri 
din Pakistan, care au beneficiat de pe urma războiului civil din Afganistan şi de pe urma 
insurgenței islamice în Asia Centrală. Aceste grupuri sunt interesate să slăbească autoritatea 
statului, ceea ce permite afacerilor lor să înflorească.86 

                                                
79 Există un număr mare de studenţi Asia Centrală în Pakistan şi invers. Lipsa informaţiilor exacte face 
imposibilă aflarea unei cifre exacte. Studenţii din Kyrgyzstan vin în Pakistan să studieze inginerie, IT, 
administrarea afacerilor şi limba engleză, în vreme ce studenţii pakistanezi vin în Kyrgyzstan să studieze 
medicina. Deasemenea, funcţionarii publici din Kyrgyzstan au diverse stadii de pregătire în Pakistan. Asma  
Shakir  Khwaja, “The Changing  Dynamics of Pakistan’s  Relations  with Central Asia”, Central Asia – 
Caucasus  Analyst, February 23, 2005, at http://www.cacianalyst.org/ 
80 Jamaat-e-Islami, senatorul Qazi Hussain Ahmed, afirma: „independența celor trei state musulmane din 
Uniunea Sovietică, Azerbaijan, Uzbekistan şi Kyrgyzstan, este realizarea visului musulmanilor Ummah, într-o 
conjunctură critică a istoriei.”  Deasemenea, a afirmat că cei din Asia Centrală „privesc cu admiraţie către 
Pakistan, ca la un ideal, datorită ideologiilor care-i stau ca fundaţie. În afară de aceasta, datorită rolului său în 
Jehad-e-Afghanistan, aceste state privesc Pakistanul ca binefăcătorul lor şi şi-au pus o mulţime de speranţe în 
el.” Vezi, “Quazi  welcomes  independence  of Soviet Muslim states”, The News, September 3, 1991. 
81 În decembrie 1991, Sârdar Aseff Ali, Ministrul de Stat pentru probleme economice conducătorul delegaţiei 
pakistaneze în Asia Centrală declara: „Ei (locuitorii din Asia Centrală) au probleme cu Iranul. În afara 
moştenirilor triste din trecut, majoritatea celor care locuiesc în Asia Centrală sunt turci. Deasemenea, 95% 
dintre ei sunt musulmani suniţi, din ordinul Naqashbandi. Datorită acestor factori sunt neclintiți în legătură cu 
Iranul.” The News, Islamabad, January 9, 1991. 
82 În Peshawar, o conferință a reprezentanţilor ţărilor musulmane a revizuit ajutorul acordat „fraţilor Tajik” „în 
războiul sfânt”. Ba mai mult, fonduri materiale substanţiale, au fost alocate islamiştilor Tajik. Pakistanul a oferit 
ajutor la un număr de 60000-80000 de refugiaţi Tajik din nordul Afganistanului. Când conducătorul opozanţilor 
Tajik, Himatzadeh, a vizitat Pakistanul în 1993, nu numai că asociaţilor săi li se acordase accesul la biroul de 
Externe, dar i-a fost ignorat şi comentariul la adresa guvernului Tajik. Între timp, ex-Directorul  General al ISI, 
General Hameed Gul, a emis chiar o declaraţie în favoarea opoziţiei Tajik. Vyacheslav Belokrenitsky, “Islamic 
Radicalism in Central Asia: The Influence of Pakistan and Afghanistan”, no. 12, pp.186-187. 
83 A acordat refugiu leaderului IMU Yuldeshev, în 1990, şi a aranjat vizitele clandestine ale Namangani, în 
Pakistan. Se presupune că, spre deosebire de talibani, ISI nu se încrede în IMU, dar, în acelaşi timp, doreşte să 
mențină IMU pe „ştatele sale de plată”, din motive tactice, pe post de pârghie în Asia Centrală. În perioada post 
talibană, nu s-a remarcat nici o schimbare majoră în ceea ce priveşte suportul acordat Jihadului, existând încă 
puternice elemente în Pakistan care doresc să instaleze un guvern slab şi prietenos în Afghanistan. Un astfel de 
guvern va furniza Islamabadului acces şi influenţă în Asia Centrală. I.A. Rahman, “Pakistan Must Work for 
Tajik Peace”, Frontier Post, August 12, 1993; Ahmed Rashid, Strategic analysis, numărul 20, pp.214-215; K. 
Warikoo, “Afghanistan and Central Asian Republics 1991-1996”. 
84 Ahmed Rashid, Strategic analysis, numărul  9, p.116. 
85 În martie 2004, preşedintele uzbek, Islam Karimov, a cerut Pakistanului să extrădeze un număr din luptătorii 
Al Qaeda de origine uzbecă, capturaţi în timpul operaţiunilor din Wana. Chronology, Pakistan Horizon, 57 (1), 
January 2004, p.141. 
86 cum ar fi de pildă, partidele islamice extremiste; Al Qaeda; transportatorii de contrabandă şi traficanţii de 
droguri care au legături apropiate cu IMU şi talibanii. Chronology, Pakistan Horizon, 57 (1), January 2004, 
p.217. 
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Dorința Pakistanului de a folosi islamul ca mijloc pentru a controla aceste state, a 
suferit un mare regres datorită suportului acordat grupurilor extremiste în războiul civil în 
Tajikistan. Ulterior, un val serios de activităţi extremiste s-a extins și în Uzbekistan și 
Kyrgyzstan iar aceste state au început să privească Pakistanul cu mare suspiciune.  

Scopul politicienilor pakistanezi, de a avea o centură de securitate dar și o „adâncime 
strategică”, din Turcia până în Asia Centrală, care să protejeze Pakistanul ”ca inima 
Islamului”, transformarea statelor din zonă în aliaţi în luptă pentru Afganistan şi Kashmir, nu 
s-a materializat87.  
 
 Diplomația expediționară 
 

Afganistanul se învecinează cu Iran, Turkmenistan şi Tadjikistan, dar Pakistan oferă 
cea mai uşoară cale pentru aprovizionarea forţelor NATO în Afganistan. Mai mult decât atât, 
fiind o ţară blocată, Afganistan se bazează foarte mult pe Pakistan pentru comerţul 
transfrontalier şi economie. Există un cerc vicios, Războiul din Afganistan este în mare parte 
coordonat din Pakistan. Stabilizarea Afganistanului nu poate fi realizată fără stabilizarea 
Pakistanului, în timp ce stabilitatea Pakistanului este mult mai greu de obţinut fără o 
stabilizare prealabilă a situaţiei din Afganistan şi fără o cucerire a propriilor zone 
neadministrate încă de guvernul de la Islamabad88. 

În 11 septembrie 2001, două avioane au prăbușit Turnurile Gemene, al treilea a intrat 
în Pentagon iar al patrulea a fost forţat să coboare pe un câmp înainte să fi putut să producă un 
alt dezastru. SUA au stabilit faptul că Al-Qaida era vinovată, făcând presiuni asupra 
talibanilor să îl predea pe Bin Laden. Când aceştia au refuzat, SUA a început să planifice 
invazia. Deoarece Afganistanul este o ţară fără ieşire la mare, SUA a solicitat spaţiu aerian, 
baze şi suport logistic ţărilor vecine pentru a efectua  invazia, negociind cu Turkmenistan, 
Uzbekistan şi Tajikistan. Introducerea trupelor, tehnicii de luptă şi a proviziilor deplasate pe 
cale maritimă spre Oceanul Indian, impunea o opțiune între variantele Iran sau Pakistan. 
Iranul nu era considerat un aliat viabil, Pakistan fiind singura ţară vecină cu Afganistan și cu 
ieșire la Oceanul Indian89. Astfel, având în vedere relaţia strânsă a Pakistanului cu talibanii şi 
relaţia sa tensionată cu SUA, administrația Bush a obținut sprijinul Pakistanului printr-o 
diplomaţie coercitivă90. 

Diplomaţia oficială a fost dezvoltată prin canale multiple91. Deşi SUA nu a amenințat 
niciodată direct cu folosirea forţei, oficialii SUA au amenințat cu adăugarea Pakistanului pe 

                                                
87 Dimpotrivă, regimurile seculare din Asia Centrală, s-au orientat spre Rusia, China şi spre Vest, pentru 
cooperare în securitate, decât spre Pakistan. Statele din zonă au semnat Tratatul de Securitate şi Convenţia de 
Independență (CIS), în mai 1992, iar în 1996, s-au alăturat Forumului celor Cinci Shanghai, care mai târziu a 
devenit Organizaţia de Cooperare Shanghai (SCO), în 2001. Deasemenea, s-au alăturat Parteneriatului pentru 
Pace NATO. 
88 Comunitatea internaţională a ajuns la un punct de cotitură în ceea ce priveşte Războiul din Afganistan fiind 
nevoie de o coordonare între Islamabad şi Kabul. Se poate vorbi de o strategie cu „două state şi un singur 
teritoriu de confruntare”, deşi avem de-a face cu două state diferite, fiecare cu o istorie proprie, cu instituţii 
politice distincte, totuşi viitorul lor este unul intercondiţionat datorită unor ameninţări comune generate de 
alianţa dintre Al-Qaeda şi talibani. Vezi, Robert MacMahon, Op.cit, p.140. 
89 Din “Adresa Președintelui Pakistanului, Generalul  Pervez Musharraf către Națiuni, 19 Septembrie 2001.” 
90 SUA a stabilit imediat construirea unei coaliţii internaţionale. În primele 24 de ore, SUA a primit rezoluţia 
Consiliului de Securitate ONU de utilizare a forţei şi NATO a invocat Articolul 5 pentru prima dată în istoria sa. 
SUA a constituit o mare coaliţie, dar era nevoie de sprijinul Pakistanului pentru a pregăti invazia. SUA a vrut să 
invadeze Afganistanul rapid pentru a evita ca Bin Laden să se refugieze în altă zonă. SUA dorea sprijinul 
Pakistanului cât mai curând posibil. Burns, John F. “O națiune contestată: Ambasadorul; trimisul SUA în 
Pakistan în atenția opiniei publice”, The New York Times, 24 noiembrie 2001, p.A1. 
91 În Pakistan, Ambasadorul SUA, Wendy Chamberlain, a fost responsabil pentru majoritatea negocierilor cu 
Preşedintele Musharraf şi cu guvernul pakistanez; în Washington, guvernul american a interacţionat cu 
ambasada pakistaneză. Negocierile au constat și în mai multe convorbiri telefonice între Preşedintele Bush sau 
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Lista Departamentului de Stat cu cele şapte naţiuni ce sponsorizează terorismul, care ar 
prevesti folosirea forţei92.  
 

F
Figura nr.6 – Căile de comunicații strategice ale Pakistanului. 

În Washington, diplomaţia a fost desfăşurată în primul rând între Secretarul de Stat 
Adjunct Richard Armitage şi Ambasadorul Pakistanez Maleeha Lohdi şi şeful ISI Mahmud 
Ahmed.93 În Islamabad, ambasadorul Chamberlain prezenta aceleaşi cereri.94 În 16 
                                                                                                                                                   
Secretarul de Stat Colin Powell şi Preşedintele Musharraf. SUA a făcut clar Pakistanului că dorea informaţii, 
utilizarea spaţiului aerian pakistanez şi suport logistic. Barbara Slavin și Bill Nichols, “Presiunea SUA asupra 
liderilor pakistanezi care ajută la prinderea lui bin Laden,” USA Today, 14 septembrie 2001, p.A4. 
92 Potrivit unui oficial de rang înalt al ambasadei SUA la Islamabad, Preşedintelui Musharraf i s-a spus, fie să 
abandoneze sprijinul talibanilor, fie să fie pregătit să fie tratat ca taliban. Vezi, Fair, C. C., The Counterterror  
Coalitions, Washington: RAND Corporation, 2004, p.17. 
93 Ei s-au întâlnit începând cu data de 12 septembrie şi în timpul întâlnirilor iniţiale, Armitage a prezentat lista de 
cereri a SUA care includea utilizarea deplină a spaţiului aerian, închiderea granițelor Pakistanului cu 
Afganistanul şi utilizarea teritoriului său ca bază de aterizare şi decolare. Vezi, Slavin, B.A., "U.S. pressures 
Pakistan's leaders  to help bring in bin Laden",  USA Today, 14 September 2001, p.A4. 
94 Conform unei surse, Armitage a fost insensibil şi a spus că SUA construia o coaliţie şi “în mod clar era un 
impuls la nivel mondial chiar acum de a sta drept şi de a fi luat în seamă. Eşti cu noi sau nu?” Vezi, Aziz 
Haniffa, “SUA se va baza pe Pakistan pentru atacuri împotriva lui bin Laden”, India Abroad, 21 Septembrie  
2001, p.1.  
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septembrie, în ciuda potenţialei presiuni interne pakistaneze împotriva alăturării coaliţiei, 
presiunea americană a funcţionat95, Pakistanul anunţând că se va alătura coaliţiei globale 
împotriva terorismului96. Astfel în câteva zile, SUA a obținut sprijinul Pakistanului, gradul de 
angajare urmând să fie negociat. 

În 19 septembrie, Musharraf s-a adresat naţiunii vorbind despre “decizii greşite”.97 
Realizând că detaliile nu erau încă stabilite, Musharraf  a căutat să se poziţioneze el însuşi 
pentru negocierile ce urmau. În timpul discursului său, Musharraf a identificat patru probleme 
principale: securitatea şi stabilitatea Pakistanului față de o amenințare externă, renaşterea 
economiei, rachetele şi strategiile nucleare ale ţării şi problema Kashmirului.98 Discursul lui 
Musharraf a fost la momentul oportun, deoarece cu doar o zi mai târziu, preşedintele Bush i-a 
oferit faimosul discurs “fie eşti cu noi, fie eşti cu teroriştii”.99 

 În 22 septembrie, SUA a ridicat sancţiunile economice şi militare ce fuseseră impuse 
Pakistanului sub amendamentele Pressler, Glenn şi Symington şi prin Secţiunea 508 din 
Legea ajutorului străin. S-a renunţat la toate de către Bush în baza amendamentului 
Brownback II.100 În 24 septembrie, cooperarea Pakistanului în “Operaţiunea pentru libertate 
durabilă” (OEF) a continuat să prindă contur, când un grup de lucru mixt format din membri 
ai Departamentului de Stat şi Departamentul de apărare au negociat cu guvernul Pakistanului 
pe un set larg de acorduri.101 

 În 7 octombrie, SUA a început OEF şi până în 12 noiembrie Kabul a căzut. Sprijinul 
Pakistanului a fost esenţial pentru succesul fără echivoc al invaziei aliaţilor. Ambasadorul 
Chamberlain a spus că Pakistanul a furnizat “sprijin generos” în timpul războiului.102 Pakistan 
a respectat acordul prin acordarea de sprijin militar şi de informaţii103. Pakistanul a oferit 
informaţii pentru forţele din coaliţie, mai ales prin punerea la dispoziție de personal de  
informaţii care era absolut necesar forţelor coaliţiei.104 

                                                
95 În 13 septembrie, Secretarul Powell l-a sunat pe Musharraf să arata că ceea ce a spus a fost ”o listă specifică 
de lucruri pe care noi credem că vor fi folositoare pentru ca ei să coopereze cu noi”. Vezi, Haniffa, A. "U.S. 
will count on Pakistan for strikes against bin Laden",  India Abroad, 21 September 2001, p.1. 
96 Vezi, Wirsing, R. G., "Precarious  Partnership: Pakistan's Response  to U.S. Security Policies", Asian Affairs, 
an American Review, Summer 2003, p.71. 
97 prin care implica refuzul de a se alătura coaliţiei împotriva terorismului. Idem, p.72. 
98 “Pakistanul în primul rând şi orice altceva în al doilea rând.” Din “Adresarea Președintelui Pakistanului 
Generalul Pervez Musharraf către națiune în 19 septembrie 2001”. 
99 “Adresarea la sesiunea întrunită a Congresului și a poporului american” a președintelui Bush, 20 septembrie 
2001. 
100 Hussain, T., U.S.-Pakistan Engagement: The War on Terrorism and Beyond, Washington: United States 
Institute of Peace, 2005, p.5. 
101 Pakistan a acceptat să furnizeze fără restricţie drepturi de survol și de aterizare, acces la baze navale şi 
aeriene, şi aprovizionare cu combustibil. Mare parte din sprijinul logistic a fost furnizat iniţial fără nici un acord 
formal şi fără nici o taxă de folosire cum se cere în mod normal pentru astfel de privilegii; asta demonstrând 
întregul sprijin al Pakistanului. Fair, C. C., The Counterterror Coalitions, Washington: RAND Corporation, 
2004, p.15. 
102 Un ofiţer din Comandamentul Central American a spus că “Pakistan a furnizat un sprijin substanțial, a 
capturat cei mai mulţi terorişti şi a angajat mai multe trupe decât orice altă naţiune în Forţa Globală împotriva 
Terorismului.” Idem, p.15. 
103 În primele cinci luni, peste de misiuni 28.000 de aviație s-au desfășurat prin spaţiul aerian al Pakistanului de 
pe portavioane din Oceanul Indian. Pakistan a furnizat SUA acces la numeroase baze militare şi a ajutat la 
stabilirea unei serii de facilităţi incluzând bazele de tranzit de la Jacobabad, Pasni, Dalbandin şi Shamsi; baze 
pentru Predator la Jacobabad şi Shamsi şi acces la alte baze folosite de peste 50 de aparate de zbor şi peste 2000 
de militari care s-au cazat în aceste locuri. Pakistan a furnizat combustibile pentru aeronave, cu o medie de 
100000 galoane pe zi, iniţial fără nici un mecanism de plată. Pakistan a furnizat peste 35000 de militari pentru a 
proteja aceste baze ale coaliţiei şi a mărit securitatea graniţelor care a dus la o captură raportată de 420 talibani şi 
fugari Al-Qaida. Idem, p.27. 
104 La scurt timp după ridicarea sancţiunilor, SUA a început să furnizeze sprijin militar şi economic Pakistanului. 
În primii trei ani, SUA a extins ajutorul la un 1 mld $ în granturi, a şters o datorie de 1 mld. de $, a vândut arme 
în valoare de 1,2 mld $, a reinstituit programul de pregătire militar şi a furnizat 3 mld $ pentru ajutor economic şi 
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SUA, deasemenea, a continuat cu angajamentul său.105 Un aspect cheie al abordării 
administrației Obama cu privire la Pakistan a fost dezvoltarea unei politici mai coerente 
pentru a include ajutorul militar american condiţionat pentru Islamabad a progresului 
guvernului în lupta împotriva combativităţii precum şi triplarea ajutorului non militar pentru 
îmbunătăţirea vieţii poporului pakistanez cu un accent aparte pe regiunile afectate de 
conflicte. Obama a afirmat că Afganistanul nu poate fi “rezolvat” fără ”rezolvarea 
Pakistanului” şi fără cooperarea mai eficientă cu această ţară, declarând că el crede că 
guvernul pakistanez ales democratic înţelege amenințarea şi va participa la stabilirea “tipului 
de relaţie de lucru strânsă, eficientă care face ambele țări mai sigure”106.  

Guvernul pakistanez cerut în mod repetat administrației Obama să consolideze 
democraţia şi dezvoltarea economică a Pakistanului în interesul luptei împotriva 
extremismului107. În ciuda speranţelor pakistaneze legate de Kasmir, SUA urmează linia  
administrațiilor anterioare: facilitarea soluţionării dar nu medierea108. 

Secretarul Apărării Robert Gates a avertizat că relaţiile SUA-Pakistan pot suferi dacă 
Islamabadul nu “ia măsurile adecvate” pentru a face faţă amenințării militanţilor109. Câteva 
zile mai târziu, Preşedintele Obama însuşi a arătat ”o mare îngrijorare” cu privire la situaţia 
din Pakistan, declarând că “foarte fragilul” guvern civil de acolo nu pare să aibă capacitatea 
de a furniza servicii de bază poporului pakistanez110.  

În 1 decembrie 2009, oficiali SUA laudă operaţiile militare pakistaneze împotriva 
militanţilor băștinași talibani111, solicitând ca guvernul pakistanez să mărească domeniul de 

                                                                                                                                                   
asistență de securitate. Fair, C. C. The Counterterror Coalitions, Washington: RAND Corporation, 2004, pp.28-
32. 
105 Preşedintele Obama, Vicepreşedintele Biden şi Secretarul de Stat Hillary Clinton au sprijinit Parteneriatul 
Consolidat cu Pakistanul din 2008(S 3263) ca senatori în al 110-lea Congres şi au încurajat al 111-lea Congres să 
aprobe o nouă versiune a respectivei legislaţii(S.1707). Un alt proiect de lege, Actul de Asistență Durabilă şi 
Cooperare din 2009(H.R. 1886) a fost adoptat de întregul parlament în iunie 2009, apoi a fost modificat  printr-o 
lege a Senatului adoptată în septembrie. Preşedintele Obama a semnat Actul pentru Parteneriatul Consolidat cu 
Pakistanul din 2009 ca Legea Publică 111-73 din 15 octombrie 2009. Cohen, S. P., "America and Pakistan: Is the 
Worst Case Avoidable?" Current History. March 2003, p.132 și Hussain, T., U.S.-Pakistan Engagement: The 
War on Terrorism and Beyond, Washington: United States Institute of Peace, 2005, p.6. 
106 Preşedintele Zardari a afirmat că ţara sa aşteaptă un “nou început” în relaţiile bilaterale, dar a repetat 
avertismentul ca Pakistanul “nu are nevoie de prelegeri privind angajamentul nostru în lupta împotriva 
terorismului. Acesta este războiul nostru”. Vezi, transcriptul din 7 decembrie 2008, “Întâlnire cu presa” la 
adresa http://www.msnbc.msn.com/id/. 
107 Asif Ali Zardari, “Parteneriat cu Pakistan” (articol publicat), Washington Post, 28 ianuarie 2009, Asif Ali 
Zardari, “Democrația este cea mai mare răzbunare” (articol publicat), Wall Street Journal, 27 decembrie 2009. 
108 Speranța că Preşedintele Obama s-ar angaja mai ferm în eforturile diplomatice pentru rezolvarea problemei 
Kashmirului. Administrația Obama nu a oferit exprimări publice de sprijin pentru o astfel de schimbare. 
Secretarul de Stat Clinton a sprijinit Parteneriatul Consolidat cu Pakistanul în 2008(S 3263) ca senator în al 110-
lea Congres şi a încurajat al 111-lea Congres să aprobe o nouă versiune a pericolelor creşterii tensiunilor în 
Kashmir solicitând în acelaşi timp amânarea unei mai mari implicări a SUA acolo. 
http://www.foreignpolicy.com/files/KerryClintonQFRs.pdf 
109 Transcriptul House Committee on Foreign Affairs Holds a Hearing în “Noi începuturi: Prioritățile politicii 
externe ale Administrației Obama: BBC News, 22 aprilie 2009; ”Șeful Pentagonului și avertismentul 
Talibanilor”, BBC News, 23 aprilie 2009. 
110 El, oricum, a recunoscut ca armata pakistaneză a arătat mai multă seriozitate în abordarea amenințării 
reprezentate de militanţi. Tonul Administrației s-a schimbat considerabil după ce forţele pakistaneze au lansat 
operaţii ample de atac împotriva militanţilor în Swat Valley. Vezi, ”Transcript Obama: Primele 100 de zile“, 
CNN.com, 29 aprilie 2009. 
111 Discursul  Preşedintelui Obama și ”SUA laudă progresele Pakistanului împotriva talibanilor”, Associated 
Press, 17 august 2009. Vezi și, Şeful Statului Major General, Amiralul Mike Mullen, ”Noi trebuie să ajutăm 
Pakistanul să-şi lărgească orizonturile în căutarea şi eliminarea tuturor formelor de extremism şi terorism - 
aceia care ameninţă nu numai Pakistanul, dar şi Afganistanul deasemeni, cea mai întinsă regiune din Asia de 
Sud şi de pe glob”, Associated Press, 18 august 2009.  
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aplicare al unor astfel de operaţiuni. Se sugerează acţiuni împotriva unei game mai largi de 
amenințări extremiste.112       

În ianuarie 2010, Secretarul Apărării Gates a făcut o vizită neanunţată în Pakistan cu 
scopul principal de a “renunţa la plângerile din trecut .... şi să se concentreze în schimb pe 
promisiunea viitorului.”113 O diplomaţie mai intensă şi garanţiile SUA că Pakistanul va juca 
un rol major în viitorul politic al Afganistanului pot să fi contribuit la convingerea şefilor 
pakistanezi în special şefilor militari că aceştia nu mai trebuie să se bazeze pe grupurile 
extremiste pentru a-şi menţine influența.114  

Totuşi, câţiva membri ai Congresului au continuat să-şi exprime scepticismul cu 
privire la angajamentul Islamabadului de a soluţiona problema insurgenței afgane şi a unui 
partener real cu SUA. Între timp, mulţi observatori din Pakistan se plâng că diplomaţia 
americană rămâne prea concentrată spre probleme de securitate şi pe relaţiile armată-armată. 
Unele rapoarte arată că, chiar şi acei pakistanezi cu relaţii strânse cu SUA au început să caute 
destinații alternative pentru muncă, educaţie şi călătorii, un semn de dificultate în relaţiile 
SUA-Pakistan în noul deceniu115. 

Aspectele cheie ale strategiei iniţiale ale SUA pentru Pakistan: întărirea  cooperării 
Afganistan-Pakistan; implicarea şi concentrarea Islamabadului pe amenințările reprezentate 
de extremism; ajutarea capacitaţii Pakistanului de a lupta cu extremiştii; creşterea şi 
extinderea ajutorului pentru Pakistan; explorarea altor domenii de cooperare economică 
bilaterală; întărirea capacitaţii guvernului pakistanez; solicitarea de ajutor aliaţilor SUA atât 
pentru Afganistan cât şi pentru Pakistan.116 Administrația sprijină o politică ce ar creşte 
semnificativ ajutorul non-militar pentru Pakistan şi stabileşte ”reperele” pentru măsurarea 
succesului Islamabadului în lupta împotriva extremismului.117 

La începutul mandatului său, ambasadorul Holbrooke a afirmat că, dintre multele 
provocări cu care Administrația s-a confruntat în elaborarea politicii sale, cea mai 
descurajatoare a fost tratarea vestului Pakistanului prin “liniile roşii” stabilite de Islamabad 
pentru a restricţiona operaţiunile trupelor străine pe acolo118. Președintele Zardari a numit 

                                                
112 Declarație în fața Comisiei Camerei de Afaceri Externe, 2 decembrie 2009, http://www.foreignpolicy.com. 
113 Vorbind unui grup de ofiţeri militari pakistanezi, el a încercat să contracareze zvonurile care alimentau anti – 
americanismul acolo, declarând ferm că SUA “nu doreşte nici măcar un inch din pământul pakistanez, (nici) din 
bazele militare”, nici nu “doreşte controlul asupra armelor nucleare pakistaneze”. Secretarul Gates şi Amiralul 
Mullen au trecut de la o abordare critică la una blândă, metodă ”mai multe albine cu miere” de a construi 
încrederea cu şefii militari pakistanezi care rămân îngrijoraţi de intenţiile SUA. Robert Gates, “Angajamentul 
nostru față de Pakistan”(articol publicat), News (Karachi), 21 ianuarie 2010; Comunicatul Ambasadei SUA, 23 
ianuarie 2010, transcript la adresa http://islamabad.usembassy.gov/pr-10012303.html; ”Cum Gates, Mullen 
construiesc relații militare americane cu Pakistanul”, Christian Science Monitor, 21 ianuarie 2010. 
114 La începutul lui 2010, Reprezentatul special american pentru Pakistan şi Afganistan, Richard Holbrooke, a 
atribuit mişcărilor pakistaneze împotriva talibanilor afgani “efectul cumulativ” al unei munci intense şi a 
multiplelor vizite în Pakistan a numeroşi oficiali înalţi ai SUA. Ca urmare a vizitei din februarie în regiune a 
Consilierului Naţional pentru probleme de securitate, Jim Jones a considerat că “alianţa SUA-Pakistan a adus 
rezultate pozitive mai clare ca oricând în ultimii 7 ani”. Vezi, ”Congresul își face griji privind planul lui Obama 
pentru Pakistan”, Associated Press, 3 decembrie 2009; Shamshad Ahmad, “Unde este diplomația publică a 
SUA?” (articol publicat), News (Karachi), 13 ianuarie 2010.  
115 ”Mulți pakistanezi deziluzionați caută în afara SUA locuri de muncă, educație și călătorie”, Washington Post, 
24 mai 2010. 
116 Vezi, “Ziarul Alb”, http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Afghanistan-Pakistan_White_Paper.pdf. 
117 Președintele Obama a declarat că ”trebuie să ne concentrăm ajutorul nostru militar pe echipament, pregătire 
şi sprijin de care Pakistanul are nevoie să dezrădăcineze teroriștii. După ani de rezultate diferite, nu vom da un 
cec în alb.” Discursul Președintelui, http://blogs.wsj.com/washwire/2009/03/27/obama-announces-new-strategy-
for-afghanistan-and-pakistan. 
118 Holbrooke crede că noua abordare diferă de cele anterioare ale Administrației având un scop dedicat unei mai 
bune integrări a politicilor “cuptor cu conducte”, cu o resursă mai mare şi cu un efort mai direct de a contracara 
propaganda radicalilor islamişti în zonă. Președintele Comisiei pentru relaţii internaţionale din Senat, Senatorul 
John Kerry a salutat nouă strategie ca “realistă şi îndrăzneaţă”. Preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe, 
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strategia o “schimbare pozitivă şi a lăudat creşterea ajutorului SUA ca fiind cea mai bună cale 
de a combate starea de război“119. Chiar şi înainte de anunţare a strategiei regionale a 
Preşedintelui SUA, Islamabadul şi-a exprimat sprijinul pentru o abordare regională şi a 
avertizat că accentuarea dimensiunii militare din trecut nu s-a dovedit a fi fructuoasă.120 

Al Qaeda se identifică cu cea mai puternică amenințare la securitatea SUA.121 
Oficialii SUA rămân îngrijoraţi în legătură cu teroriştii Al Qaeda care operează pe teritoriul 
Pakistanului în condiţii de impunitate şi față de creşterea influenței printre numeroasele 
grupuri militante islamiste care operează nu doar de-a lungul graniţei Pakistan – Afganistan ci 
și în extrem de populată provincie Punjab şi mega oraşul Karachi.122 

În octombrie 2009, Secretarul de stat Hillary Clinton în timpul vizitei în Pakistan, 
răspunzând întrebărilor jurnaliştilor pakistanezi a subliniat îngrijorarea SUA privind unii 
oficiali pakistanezi care manifestă simpatie pentru unii dintre cei mai căutaţi terorişti 
islamişti.123 Oficialii pakistanezi și-au exprimat nemulţumirea față de asemenea remarci.124 

O analiză recentă arată că începând cu 2004, peste o treime din „comploturile 
teroriste severe” din Occident au fost coordonate de Al Qaeda sau colaboratorii ei din 
interiorul Pakistanului.125 Probele sugerează că, unii dintre participanții la actul terorist din 9 
septembrie au avut baza în vestul Pakistanului la începutul anilor 2001; deasemenea, un fost 
prim-ministru britanic estimează că trei sferturi din cele mai severe atentate teroriste 
investigate în Marea Britanie au legătură cu Al Qaeda din Pakistan.126 Mai mult de atât, 
relațiile dintre Pakistan şi India rămân încordate, după atacul terorist din Mumbay, din 
noiembrie 2008.127 

                                                                                                                                                   
Howard Berman, deasemenea, şi-a exprimat un sprijin puternic pentru intenţia Preşedintelui de a intensifica 
eforturile de ajutor civil în Pakistan şi Afganistan. Vezi, “Oficialii Administrației promovează o viziune privind  
revizuirea politicii agențiilor Administrației pentru Pakistan și Afganistan”, C.O. Transcriptions, 27 martie 
2009. 
119 ”Strategia Președintelui Obama în Afganistan-Pakistan (AFPAK)”, informare a Centrului de Presă Extern al 
Departamentului de Stat al SUA, 27 martie 2009; Vezi și, ”Interviu cu Ambasadorul Holbrooke și Gen. 
Petraeus”, Jim Lehrer, Newshour (PBS) transcript, 27 martie 2009; ”Declarația Senatorului Kerry privind 
situația din Afganistan-Pakistan”, http://kerry.senate.go; Vezi și, ”Declarația  republicanului Berman privind 
situația din Afganistan-Pakistan”, http://www.internationalrelations.house.gov/; ”Președintele pakistanez îl laudă 
pe Obama și oferă noi concesii opoziției”, New York Times, 28 martie 2009. 
120  Vezi, http://www.mofa.gov.pk/Press_Releases/2009/Feb/PR_62_09.htm. 
121 „Obama spune că Al Qaeda rămâne cea mai puternică ameninţare la adresa SUA”, Reuters, 16 noiembrie 
2009. 
122 Al Qaeda forţată să fugă din Afganistan cu susținătorii ei talibani, rămâne activă în Pakistan şi se pare că are 
extinse legături reciproce cu grupările teroriste locale pakistaneze care au dirijat atacurile anti–occidentale şi 
anti–India. Liderii Al Qaeda încurajează musulmani pakistanezi să „reziste împotriva ocupanților americani” în 
Pakistan (şi Afganistan) şi să lupte împotriva pakistanezilor, „politicieni şi oficiali, aliaţi ai Statelor Unite”. 
Zawahri a îndemnat în mod repetat pakistanezi să se alăture Jihadului, apelând la operaţii militare 
guvernamentale în districtul Swat şi zonele tribale „o parte integrală a cruciadei musulmane pretutindeni în 
lume”. Vezi, “Zawahri din Al Qaeda îndeamnă pakistanezi să se alăture jihadului”, Reuters, 15 iulie 2009; 
“Liderul Al Qaeda îndeamnă la jihadul pakistanez”, Reuters, 28 august 2009. 
123  ”Al Qaeda a găsit refugiu în Pakistan încă din anul 2002. Găsesc greu de crezut că nimeni din guvernul 
[pakistanez] nu ştie unde sunt ei şi că nu-i poate prinde dacă ar dori cu adevărat. Şi poate asta-i şi ideea. Poate 
ei sunt de negăsit ... Nu ştiu care este motivul că Al Qaeda are refugiul ideal în ţara dumneavoastră, dar hai să-i 
căutăm cu onestitate şi să încercăm să ne dăm seama ce am putea face.” Declaraţia de presă a departamentului 
de stat, “Masă rotundă cu seniori editori pakistanezi”, 30 octombrie 2009. 
124 „Bin Laden nu este în Pakistan, declară primul ministru”, New York Times, 4 decembrie 2009. 
125 Paul Cruickshank, „The Militant Pipeline”, New American Foundation Counterterrorism Strategy Initiative 
Policy Paper, februarie 2010. 
126 „În campania militară, Pakistanul găseşte indicii despre 9 septembrie”, New York Times, 30 octombrie 2009; 
„Brown oferă ajutor împotriva terorii Pakistanului”, Washington Post, 5 decembrie 2008. 
127 Secretarul de stat Gates atenţionează că grupările patronate de ramura pakistaneză a Al Qaeda încearcă 
continuu destabilizarea regională a Asiei de Sud, probabil printr-un alt atac major terorist în India ce ar putea 
provoca un război între cele două state deținătoare de arme nucleare. „Al Qaeda poate provoca un nou război 
India-Pakistan: Gates”, Agenţia France Press, 20 ianuarie 2010. 
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Se apreciază că, Al Qaeda şi-a păstrat taberele de pregătire în vestul Pakistanului 
unde extremişti străini au fost antrenaţi pentru operaţiuni teroriste.128 Cazul unui posibil 
terorist sinucigaș Najibullah Zazi – un naţional afgan şi rezident american, arestat în 
septembrie 2009 după luni de supraveghere a FBI-ului – pare să demonstreze că asemenea 
tabere de instruire continuă să-şi desfăşoare activitatea în mare măsură în Zonele Tribale 
Administrate Federal (FATA) ale Pakistanului, unde Zazi spune că a învăţat tehnicile de 
fabricare a bombelor într-o tabără condusă de Al Qaeda.129 

În 2009, Al Qaeda a fost aparent slăbită în Pakistan după pierderea liderilor cheie şi a 
mai multor activiști experimentaţi.130 Directorul CIA pretinde că îmbunătăţirea coordonării 
dintre guvernul pakistanez şi „operaţiunea cea mai agresivă în care a fost implicată CIA, în 
toată istoria noastră”, au forţat vârfurile de top ale Al Qaeda să se ascundă şi mai mult în timp 
ce le-a fost distrusă capacitatea de a plănui atacuri viitoare.131 Totuşi, câţiva dintre oficialii 
SUA au observat că gruparea şi aliaţii săi şi-au refăcut infrastructura afectată în 2010.132 

Răspândirea militantismului islamic în Pakistan a atras atenţia guvernului SUA, 
impunând mai multe de vizite la nivel înalt şi creşterea ajutorului acordat serviciilor de 
securitate.133 Preşedintele de atunci, Musharraf a respins sugestiile potrivit cărora trupele SUA 
ar fi mai eficiente decât cele pakistaneze în luptele împotriva militanţilor afirmând că o 
prezenţă a militarilor SUA în Pakistan nu ar fi nici necesară, nici acceptabilă. La asumarea 
președinției, Asif Zardari a avertizat că Pakistanul „nu va tolera violarea suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale, de nici o putere în numele combaterii terorismului”.134 Incursiunile din 
trecut ale militarilor SUA, în Pakistan, pun o presiune extraordinară atât asupra guvernării 
civile din Islamabad cât şi asupra armatei ţării. Ambasadorul Pakistanului în SUA, a atras 
atenţia asupra faptului că astfel de atacuri sunt contraproductive în măsura în care întorc 

                                                
128 Dintr-o declarație reiese că mai mult de 150 occidentali au fost în vestul Pakistanului pentru antrenament 
terorist, în 2009. Vezi, “Zone de antrenament Al Qaeda în renumitul Pakistan”, New York Daily News, 21 
septembrie 2009. 
129 Vezi, „Zazi legături cu Pakistanul”, Christian Science Monitor, 25 septembrie 2009. 
130 “Slăbirea Al Qaeda după uciderea liderilor importanţi în recentele atacuri”, Associated Press, 19 septembrie 
2009; „Abilitatea grupării Al Qaeda slăbită de obstacole de a iniţia atacuri, spun oficiali terorismului”, Los 
Angeles Times, 17 octombrie 2009; „Serviciile de informaţii ale SUA dezvăluie o Al Qaeda fugind în sudul 
Waziristan – Gates”, Reuters, 11 decembrie 2009; „O parte din oficialii SUA văd o creştere a rupturii dintre 
talibani – Al Qaeda”, Los Angeles Times, 12 martie 2010.  O figură centrală a Al Qaeda, presupus a fi al treilea 
conducător în rang a acestei grupări, a fost dat ucis în urma loviturii cu rachete din mai, în vestul Pakistanului. 
Cunoscut ca fiind Saeed Al – Masri, de naţionalitate egipteană, se presupune că ar fi fost managerul financiar al 
Al Qaeda, şi membru iniţiator al consiliului de conducere al grupării Shura. Moartea sa a afectat serios legăturile 
dintre conducerile Al Qaeda şi executanţii acestei grupări. Vezi, „Moartea liderului Al Qaeda subminează 
structura de conducere a grupării”, Wall Street Journal, 01 iunie 2010. 
131 Operaţiunile militare pakistaneze şi neînțelegerile interne, toate combinate cu scăderea capabilităţilor 
grupărilor au permis atacuri cu drone. Ofensivele trupelor Pakistanului în sudul Waziristanului par să fi afectat 
capacitatea Al Qaeda din acea regiune şi după unele rapoarte luptători talibani din vestul Pakistanului au devenit 
precauţi în ceea ce priveşte asistenţa elementelor Al Qaeda. Vezi, „Directorul CIA spune că atacurile au slăbit Al 
Qaeda”, Washington Post, 18 martie 2010. 
132 Ba mai mult, obiectivele strategice ale grupării Al Qaeda şi ale Quetta s-au redefinit în apropierea iniţialelor 
relocări din FATA. După 2001, Al Qaeda a continuat să funcţioneze „ca o forţă multiplicativă pentru  
nenumăratele grupuri militante în vestul Pakistanului furnizând forţă umană, cunoaştere specializată, 
propagandă şi consiliere generală”. „Directorul FBI: Al Qaeda, răspândire, refacere”, Associated Press, 20 
ianuarie 2010; Vezi și, Anne Stenersen, “Aliaţii Al Qaeda”, New American Foundation, aprilie 2010. 
133 New York Times a raportat că, în timpul celui de al doilea trimestru al președinției lui G.W. Bush, armata 
SUA a folosit serviciile secrete pentru a desfăşura în secret atacuri fulgerătoare împotriva Al Qaeda şi a altor 
militanţi în mai multe ţări, incluzând Pakistanul. „Ordin secret ce permite raiduri americane împotriva Al Qaeda 
în multe ţări”, New York Times, 10 noiembrie 2008. 
134 Zardari a subliniat că datorită furnizării de informaţii de la americani, forţele pakistaneze sunt mai bine 
pregătite pentru combaterea teroriştilor din regiunea de graniţă. Vezi, „Şeful operaţiunilor speciale vede 
oportunităţi în asistenţa militarilor pakistanezi”, Inside the Pentagon, 7 februarie 2008; „Musharraf al 
Pakistanului, spune NU trupelor SUA”, Associated Press, 24 ianuarie 2008; http://www.pid.gov.pk/; „Zardari 
către SUA: Lăsaţi Pakistanul să urmărească terorişti” (interviu), MSNBC.com, 22 septembrie 2008. 
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opinia publică din Pakistan împotriva efortului de combatere a terorismului.135 În lipsa 
operaţiunilor directe în interiorul Pakistanului, politica americană s-a concentrat pe 
îmbunătăţirea colectării informaţiilor şi distribuirea acestora serviciilor SUA, pakistaneze şi 
afgane, şi pe susținerea capacităţii de contrainsurgenţă a armatei pakistaneze.  

Sute de milioane de dolari sub formă de ajutoare americane, au fost dedicate formării 
şi echipării a mai mult de 8000 de paramilitari din Corpurile de Frontieră (FC), trupe ce 
operează în două provincii vestice ale Pakistanului.136 Operaţiunile combinate ale CIA – ISI 
au fost raportate ca fiind din ce în ce mai eficiente în ultimele luni, deşi cele două organizaţii 
continua să aibă uneori scopuri contradictorii.137 În 2009, s-a raportat că administrația Obama, 
a lansat un efort informal în Pakistan şi Afganistan pentru a împiedica forţele talibane să 
folosească transmisiile radio FM şi internetul pentru a intimida civili şi a plănui atacuri, prin 
bruierea sau altcumva blocând astfel de canale de comunicare.138 

Pakistanul este astăzi printre principalii beneficiari mondiali ai ajutorului american. 
În perioada 2001-2010, Pakistanul139 a obținut mai mult de 10,4 miliarde $ în ajutoare (6 mld. 
$ pentru dezvoltare şi ajutor umanitar şi 4,4 mld $ pentru programe de securitate). În perioada 
2010-2012, deși relațiile dintre cele două state au fost destabilizate totuși ajutoarele din partea 
SUA au fost consistente în speranța deblocării căilor de aprovizionare NATO.140 Cererea de 
buget a Administrației Obama pentru anul 2010 a evidenţiat accentele pe ajutorul nonmilitar 
pentru Pakistan, cel mai notabil fiind creşterea foarte mult a fondurilor destinate pentru 
dezvoltare economică.141 În plus, odată cu creşterea ajutorului pentru dezvoltare au puse și 

                                                
135 În 2003, a fost constituită o comisie tripartită între SUA, Pakistan şi Afganistan, pentru a aduce împreună 
comandanţii militari pentru discuţii precise asupra stabilităţii Afganistanului şi a siguranţei graniţei. Ofiţerii din 
ISAF/NATO în Afganistan s-au alăturat acestei comisii tripartide. Statele Unite au construit centre de 
coordonare şi schimb de informaţii pe partea afgană a graniţei comune. Astfel de Centre de Coordonare ale 
Frontierei (BCC-uri) sunt operative în continuare. „Raidurile SUA înfurie trimisul Pakistanului”, Reuters, 5 
septembrie 2008. 
136 O echipă de consilieri militari SUA şi specialişti tehnici, lucrează în Pakistan din vara anului 2008; până la 
mijlocul lui 2010, numărul lor a crescut până la aproape de 200. Soldaţii americani s-au alăturat pakistanezilor pe 
câmpul de luptă pentru a „susţine şi construi” operaţiunile interne împotriva insurgenţilor. Planurile pentru 
dezvoltarea centrelor de antrenament în apropierea graniţei afgane, sugerează că numărul instructorilor americani 
ai Forţelor Speciale este în creştere. „Armata SUA cu un rol extins în Pakistan”, Reuters, 12 aprilie 2010; Vezi 
și, „Surse ale apărării: SUA intensifică antrenamentele în Pakistan”, Associated Press, 11 februarie 2010. 
137 Un raport public arată că agenţiile de vârf ale serviciilor de informaţii americane şi pakistaneze au desfăşurat 
împreună 63 de operaţii în ultimele 12 luni. „CIA şi Pakistanul lucrează împreună dar o fac precaut”, New York 
Times, 24 februarie 2010; Vezi și, „Oficialii spun că Pakistanul eliberează insurgenţi”, Washington Post, 11 
aprilie 2010. 
138 „Pentagonul bruiază liniile Web şi radio ale talibanilor”, Wall Street Journal, 18 aprilie 2009. 
139 Asta nu include rambursări pentru eforturi militare contra teroriste. 
140 În septembrie 2009, ambele camere ale Congresului au adoptat legile favorabile Pakistanului autorizând 
creşterea ajutorului non militar pentru Pakistan (la 1,5 miliarde $ pe an timp de 5 ani) şi punând anumite condiţii 
pentru viitorul ajutor pentru securitate către acea ţară. Actul parteneriatului îmbunătăţit cu Pakistanul din 2009 a 
devenit Legea Publică 111-73 din 15 octombrie. Mai devreme în 2009, Congresul a stabilit un nou Fond al 
Capacităţilor Contrainsurgente ale Pakistanului (PCCF) care este utilizat pentru a îmbunătăţi abilitatea forţelor 
de securitate pakistaneze să combată militanţii în mod eficient. Creditele acestui fond au însumat 1,1 miliard $. 
În plus, Congresul a alocat miliarde de dolari pentru a finanța Pakistanul (şi alte naţiuni) pentru ajutorul lor 
operaţional şi logistic a operaţiunilor de combatere a terorismului conduse de SUA. Peste de 8 miliarde $, aceste 
”fonduri de ajutor a coaliţiei” au  reprezentat mai mult de jumătate din toate transferurile financiare ale SUA 
către Pakistan din 2001. 
141 Cererea ESF de peste 1 miliard $ aproape dublată față de anul fiscal 2009. În plus, fondurile de pregătire 
militară au fost dublate. În 2011, Administrația a continuat creșterea ajutorului extern către Pakistan, incluzând o 
dublare a fondurilor Sănătăţii Globale şi Supravieţuirea Copilului (până la 67 milioane) şi creşterea ajutorului 
economic. Sprijinul pentru securitate poate creşte deasemenea semnificativ, mai ales ca Administrația urmăreşte 
să finanțeze PCCF – acum supravegheat de Departamentul de Stat cu 1,2 miliarde $. Ajutorul total către Pakistan 
direcţionat prin intermediul Statului este astfel stabilit să crească cu aproape 20% (de la 2,5 miliarde $ în 2010 la 
mai mult de 3 miliarde $ în 2011). 
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anumite condiţii pentru viitorul ajutor militar.142 Condiționalitatea a declanșat o reacţia 
neaşteptat de puternică a Pakistanului, alimentată şi poate chiar generată de o combinație a 
elementelor militare şi a forţelor opoziţiei politice; această perspectivă l-ar fi angajat pe Şeful 
Armatei Gen. Kayani într-o luptă continuă cu Preşedintele Zardari şi Primul Ministru Gilani 
asupra controlului total al armatei ţării.  

Ca efect al legislaţiei sale, SUA a intrat în mijlocul unei puternice bătălii politice.143 
Se pretinde că, aproximativ jumătate din ajutorul total al SUA promis pentru Pakistan este 
cheltuit pe costuri administrative, incluzând foarte bine plătiţi experţi străini, înaintându-se 
argumentul că fluxurile de ajutoare ar fi mai eficiente dacă s-ar direcţiona prin agenţiile 
pakistaneze. Oficialii pakistanezi cred că direcţionarea ajutorului să se facă spre agenţiile 
guvernamentale pakistaneze şi mai puțin prin organizaţiile nonguvernamentale.144 Cu toate 
acestea, există oponenţi energici ai unei asemenea schimbări.145 Senatorul John Kerry este 
îngrijorat că o corupţie la scară largă poate serios submina efortul de ajutorare a SUA în 
Pakistan şi cere Departamentului de Stat să urmărească atent fluxurile ajutoarelor pentru 
aceea țară.146 

Începând din 2001, s-au înregistrat importante vânzări de arme şi subvenţii pentru 
Pakistan, utile atât operaţiilor de combatere a terorismului dar și un număr de platforme 
„bilete mari” potrivite pentru războiul convenţional. În valoarea în mai multe miliarde de 
dolari: vânzări de 5 mld. $ în perioada 2002–2009147, peste 2,1 mld. $ în finanțare militară 
externă (FMF). Aceste fonduri sunt folosite pentru achiziţionarea de echipamente militare 
americane pentru eforturile de modernizare pe termen lung. Pakistanului, de asemenea, i-au  
fost acordate de către SUA echipamente de apărare americane ca Articole de Apărare în 
                                                
142 Cele mai serioase critici au venit din partea armatei pakistaneze. O declarație după a 12-a Conferința a 
Corpului Comandanților de la începutul lui octombrie a inclus o exprimare a unei “serioase îngrijorări cu 
privire la clauzele (legii) cu impact asupra securității naționale”. În contextul diplomatic, aceasta a fost luată ca 
o condamnare explicită și puternică; Gen. Kayani a protestat energic când l-a vizitat pe Gen. Mc Chrystal în 
SUA, concentrându-se, în mod special, pe clauzele privitoare la controlul civil asupra armatei și referințele la 
“Quetta Shura” afgană și la districtul Lashkar-e-Taiba Muridke. Vezi, declarația armatei din 7 octombrie 2009 la 
adresa  http://www.ispr.gov.pk/front/main.asp?o=t-press_release&date=2009/10/7; ”Pachetul de ajutor american 
deranjează armata pakistaneză”, New York Times, 8 octombrie 2009. 
143 O legislaţie specifică majoră din al 111-lea Congres(Legea 111-73), cunoscută de asemenea ca  legea “Kerry-
Lugar-Berman”, conține numeroase cereri de raportare, majoritatea vizând asigurarea unei responsabilităţi şi 
transparenta maxime pentru viitoare fonduri de ajutorare ale SUA. Actul a dus la controverse majore în Pakistan, 
unde elemente ale partidelor din opoziţia politică şi militară l-au criticat ca fiind o “încălcare a suveranităţii 
pakistaneze”. ”Ajutorul acordat Pakistanului pune SUA în mijlocul unei dispute”, New York Times, 13 octombrie 
2009. 
144 Departamentul de Stat a planificat să reducă semnificativ numărul de contractori SUA în Pakistan şi începe să 
direcţioneze mai mulţi bani direct către oficiali pakistanezi şi grupuri locale. Vezi, ”Ajutorul american pentru 
Pakistan sărăcit de costuri administrative”, Financial Time, Londra, 27 august 2009; Vezi, ”Gilani se opune 
distribuirii ajutorului prin NGOs”, Daily Times, Lahore, 7 septembrie 2009; Vezi, ”SUA direcționează mai multe 
ajutoare către guvernul pakistanez”, Reuters, 14 aprilie 2010. 
145 Reprezentativ este un “cablu de dezacord” de la un economist care lucrează pentru SUA în Pakistan 
avertizând că nu au experienţă atât contractorii din Pakistan cât şi organizaţiile naţionale şi sunt slab echipate 
pentru a asigura ajutor efectiv: ”Schimbarea imediată a contractorilor americani care sunt deja pe teren cu 
implementatori locali fără o perioadă adecvată de tranziţie va compromite serios cele mai importante cerințe 
pentru efectele rapide economice şi contrainsurgenței”. Unii experţi nonguvernamentali americani au ridicat 
avertismente similare. Chiar unii pakistanezi cred că profesioniştii cu experienţă din vest pot produce rezultate 
mai bune decât “funcţionarii de stat cu salarii mici.” Vezi, “Sensibil dar nesecret”, 2 octombrie, 
http://i.usatoday.net/news/pdf/ pdf; “NGO presează guvernul SUA pentru ajutoarele pentru Pakistan”, Reuters, 1 
noiembrie 2009; ”Ajutorul american” (editorial), Dawn (Karachi), 8 septembrie 2009. 
146 Președintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senat l-a avertizat pe ambasadorul Holbrooke că planurile de 
a distribui majoritatea fondurilor de ajutorare prin organizaţii pakistaneze şi agenţii guvernamentale creşte 
posibilitatea ca aceste fonduri să fie furate sau prost cheltuite. Vezi, ”Kerry insistă pentru controale mai dure la 
ajutorul către Pakistan”, Boston Globe, 28 Mai 2010. 
147 în procesul de vânzări de avioane de luptă F-16 şi echipamente aferente pentru aproximativ trei sferturi din 
valoare. 
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Exces (EDA).148 S-au înregistrat și mărfurile plătite cu fonduri pakistaneze naţionale şi 
fonduri FMF149 sau plătite integral cu fonduri naţionale pakistaneze.150 

Pakistanul a solicitat echipamente militare motivând că le va folosi  împotriva 
insurgenţilor în vestul Pakistanului, inclusiv transportoare blindate, identificatori de țintă cu 
laser, muniţie ghidată prin laser şi mai mulţi ochelari de vedere pe timp de noapte şi 
echipamente de supraveghere. Ei solicită echipamente de supraveghere şi de comunicaţii mai 
bune şi mai sofisticate, împreună cu elicoptere de atac şi utilitare.151 Departamentul de 
Apărare a caracterizat avioanele de luptă F-16, avioanele de patrula P-3C şi rachetele anti-
blindat ca având aplicaţii semnificative de antiterorism. Departamentul de Stat a susținut că 
începând cu 2005, fondurile FMF au fost “numai pentru eforturile de combatere a 
terorismului, în sens larg.”152 

Astfel de afirmaţii provoacă scepticismul unor observatori, subliniind că 
parteneriatul strategic SUA-India și ajutorul militar al SUA către Pakistan sunt incompatibile 
cu obiectivele strategice ale SUA în regiune.153 Observatorii indieni nu au fost surprinși astfel 
de cereri; liderii din New Delhi se plâng continuu de faptul că Pakistanul concentrează  
majoritatea tehnicii de luptă primită de la SUA pe granița cu India. Unii analişti mai 
suspicioşi văd chiar şi un scop într-o astfel de dinamică: o dorință a SUA de a menține 
viabilitatea Pakistanului ca o echilibrare regională contra hegemoniei indiană. 154 

                                                
148 Livrările majore de echipament militar după 2011 sau cele ce urmează a fi furnizate imediat în conformitate 
cu FMF includ: opt avioane de patrula maritima  P-3C Orion si retehnologizarea lor (în valoare de 474 milioane 
$; 2 livrate); aproximativ 5.250 rachete antiblindate TOW (186 milioane $; 2.007 livrate); peste 5600 seturi de 
radio militare(163 milioane $); şase radare de supraveghere AN/TPS -76 (100 milioane $); şase aeronave de 
transport C-130 E şi retehnologizarea lor (76 milioane $); cinci elicoptere maritime SH-21 Super Seasprite 
retehnologizate acordate în conformitate cu EDA (67 milioane $); o rachetă fregata clasa ex-Olicer Hazard 
Perry, prin intermediul EDA (48 milioane $, 12 renovate şi livrate); şi 121 lansatoare de rachete TOW (25 
milioane $). Vezi, Raportul CRS RS22757, Vânzări de arme ale SUA către Pakistan. 
149 Includ: până la 60 de kit-uri Mid-Life actualizate pentru avioane de luptă F-16A/B (în valoare de 891 
milioane $, cu 477 milioane $ din aceasta în FMF; planurile actuale ale Pakistanului sunt de a achiziţiona 35 de 
astfel de kit-uri); şi 115 obuziere autopropulsate (87 milioane $, cu 53 milioane $ în FMF). Vezi, Raportul CRS 
RS22757, Vânzări de arme ale SUA către Pakistan. 
150 Includ: 18 avioane de luptă F-16C/D Block 50/52 noi, cu o opţiune pentru încă 18 (în valoare de 1,43 miliarde 
$, nici unul livrat până în prezent); armament F-16, inclusiv 500 de rachete aer-aer AMRAAM; 1.450 de bombe 
de 1 tonă; 500 de kit-uri de bombe uzate pentru bombe nedirijate; şi 1.600 de kit-uri de bombe ghidate prin laser 
Paveway, de asemenea pentru bombe nedirijate.(629 milioane $); 100 de rachete anti nava Harpoon (298 
milioane $); 500 rachete aer-aer Sidewinder (95 milioane $); şi 6 arme navale Phalanx Close-in Weapons System 
(80 milioane $). Cifrele raportate de către Departamentul de Apărare al SUA. A se vedea de asemenea, Raportul 
CRS RS22757, Vânzări de arme ale SUA către Pakistan. 
151 Subvenţii majore ale Eda din 2001 includ aeronave de luptă 14F-16A/B şi avioane militare de pregătire 39T-
37. În cadrul Fondurilor de Sprijin ale Coaliţiei (parte a bugetului Pentagonului), Pakistan a primit 26 de 
elicoptere utilitare  Bell 412, împreună cu piese conexe şi de întreținere, în valoare de 236 milioane $. În cele din 
urmă, în temeiul 1206 autorităţile PCCF şi Corpul de Frontieră, SUA a furnizat piese de schimb pentru elicopter, 
diferite dispozitive de vedere pe timp de noapte, aparate de radio, veste antiglonţ, căşti de protective, truse de 
prim ajutor, tărgi şi cantităţi mari de alte echipamente individuale pentru soldaţi. Vezi, “Ajutorul militar al SUA 
este insuficient” (interviu cu generalul maior Athar Abbas), Friday Times, Lahore, 20 februarie 2009. 
152 F-16 sunt prezentate a fi eficiente în special în eforturile Pakistanului împotriva insurgenților. Cu pregătire 
îmbunătățită și capabilități consolidate pentru a permite o direcționare mai precisă care rezultă în mai puține 
victime civile, a se vedea afirmațiile unui oficial al Pentagonului din 17 decembrie 2009 la http://2001-
2009.state.gov/p/sca/rls/rm/2007/97946.htm. 
153 SUA spune că Pakistan a făcut modificări la rachetele vândute pentru Apărare”, New York Times, 30 august 
2009; comunicat de presa al Ministerului de Externe, 30 august 2009 la http://www.mofa.gov.pk/Press_Releases. 
154 Mai mult, oficialii americani sunt îngrijoraţi că Pakistanul a modificat unele arme convenţionale furnizate de 
SUA în moduri care ar putea încălca Legea de control a exportului armelor. Astfel de presupuse modificări 
includ extinderea capacitaţii rachetelor anti-nava Harpoon şi aeronava P-3C  pentru misiuni de atac terestru. 
Guvernul de la Islamabad respinge categoric acuzaţiile. “India răspunde SUA, acuzând Pakistanul de 
modificarea ilegala a rachetelor”, BBC Asiei de Sud, 31 august 2009; “Ajutorul pentru Pakistan “direcționat 
invariabil” împotriva Indiei – ministru, “BBC de monitorizare a Asiei de Sud, 17 august 2009; Gurmeet Kanwal, 
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În vara şi toamna anului 2009, oficialii pakistanezi s-au scuzat că armata nu a putut 
profita imediat de moartea şefului TTP Baitullah Mehsud datorită unui deficit de echipament 
împotriva insurgenţilor. Oficialii de la Pentagon neagă că Pakistanul a fost împiedicat sau 
descurajat să achiziţioneze echipamentul împotriva insurgenţilor pe care îl vrea şi de care are 
nevoie.155 

În cursul luptelor din Waziristanul de Sud, Pakistan a primit asistenta SUA de profil 
redus dar semnificativă, sub forma elicopterelor de transport, piese pentru elicoptere puternic 
înarmate şi echipamente de infanterie, împreună cu informaţii fără precedent şi supraveghere 
video de la UAV-uri americane. În aşteptarea noilor operaţiuni împotriva insurgenţilor, SUA 
a furnizat forţelor aeriene pakistaneze aproximativ 1000 de bombe de un sfert de tonă, 
împreună cu până la 1000 de kit-uri pentru a face bombe gravitaţionale ghidate cu laser. După 
cum s-a menţionat mai sus, transferurile către Pakistan a unui astfel de armament ofensiv sunt 
privite de către guvernul indian cu îngrijorare.156 

Forţele militare și serviciilor de informaţii SUA şi pakistaneze continuă să-şi 
îmbunătăţească eforturile de coordonare, reflectând dorința expresă a Pakistanului de a 
combate militanţii din teritoriu. Ofiţerilor pakistanezi li se permite să vizioneze filmele 
dronelor americane şi să acceseze interceptările comunicaţiilor militanţilor făcute de SUA.157 
Cu toate acestea, o serie de rapoarte au fost mai puțin decât încurajatoare şi sugerează că 
progresul în cooperare şi coordonare este împiedicat de barierele lingvistice, de tensiunile 
dintre oficialii pakistanezi şi afgani, şi de lipsa de încredere reciprocă dintre militarii 
pakistanezi, afgani şi americani.158 
 

Intrarea, aprovizionarea și ieșirea forței expediționare din teatrul de război 

 
În 2008, convoaiele de aprovizionare (trei sferturi din proviziile pentru trupele 

americane din Afganistan), deplasate pe rutele din interiorul Pakistanului, au fost obiectivul 
principal al insurgenţilor, respectiv distrugerea liniilor NATO de aprovizionare, mai ales în 
apropierea pasului Khyber, care leagă Peshawar cu Jalalabad. Au reușit să distrugă camioane 
cu combustibil şi să omoare numeroşi şoferi pakistanezi. Spre sfârşitul anului 2008, militanţii 
pakistanezi au raportat lansarea unei ofensive majore asupra unei agenţii din Khyber, menită 
să securizeze ruta proviziilor, care a fost temporar închisă. În ciuda eforturilor Pakistanului de 
a securiza trecerea Khyber Pass (pasul Khyber), au continuat atacurile de blocare a 
convoaielor logistice. Oficialii militari americani, afirmă că atacurile asupra căilor de 
aprovizionare, au un efect neglijabil asupra operaţiunilor militare în Afghanistan, mai puțin de 
2% din încărcătura transportată din portul Karachi spre Afganistan, pierdere datorată 

                                                                                                                                                   
Vânzările de arme americane susțin dezvoltarea Pakistanului ca adversar regional, Institutul pentru Studii de 
Apărare și Analiză, New Delhi, 11 februarie 2010. 
155 ”Pakistanul solicită SUA echipament care permite ofensiva Waziristan”, Jane’s Defense Weekly, 21 august 
2009; Shuja Nawaz, ”Cum să ajutați Pakistanul să câștige aceasta luptă”, Foreign Policy (online), 20 octombrie 
2009; interviuri ale autorului cu oficiali ai Pentagonului. 
156 “SUA ajutând ofensiva militară pakistaneză”, Los Angeles Times, 23 octombrie 2009; “SUA furnizează 
forțelor aeriene pakistaneze 1000 de bombe pentru o noua ofensivă”, Bloomberg News, 2 martie 2010. Când a 
fost întrebat cu privire la livrările de bombe, ministrul apărării indian declara, “Având în vedere amara noastră 
experiență trecută în care Islamabad a folosit un astfel de ajutor împotriva Indiei, Washington ar trebui să se  
asigure că ultima tranșă a ajutorului militar este folosită doar în scopul combaterii teroriștilor Al Qaeda și 
talibanilor”, Vezi, “Antony îngrijorat de armele SUA livrate Pakistanului”, Bloomberg News, 5 martie 2010. 
157 „Pakistanul şi SUA reconstruiesc legăturile tensionate anterior”, Wall Street Journal, 5 ianuarie 2009. 
158 De exemplu, cele trei noi BCC deschise la Torkham în martie 2008, dar operaţiunile au fost multe întârziate 
datorită problemelor de logistică şi debandadei politice. De-a lungul acestei perioade atacurile insurgente din 
regiune au crescut considerabil, raportându-se întârzierea construcţiei unei a doua BCC în sud-est. „Centrul SUA 
de informaţii luptă în regiunea Khyber”, Washington Post, 12 ianuarie 2009. 



 
 

30 

„furtişagului” iar stocul de provizii ajunge pentru 60-90 de zile, nefiind afectat de întreruperea 
circuitului terestru de aprovizionare.159  

Oricum, în a doua jumătate a anului 2008, armata SUA a început căutarea unor rute 
alternative, concentrându-se în special pe liniile din Asia Centrală şi Rusia. Moscova a permis 
la început să traverseze teritoriul său spre Afganistan, numai proviziile NATO non–letale. 
Ulterior, la solicitarea NATO, s-a acordat dreptul de survol prin spaţiul aerian rusesc către 
Afganistan pentru trupele şi armamentele americane. Totuși, conflictul dintre Tajikistan şi 
Uzbekistan a perturbat circuitul proviziilor către Asia Centrală.160 

Logistica NATO este responsabilă cu eforturile a livra combustibil, produse 
alimentare, hardware și alte provizii logistice pentru Forţa internaţională de Asistenţă pentru 
Securitate NATO, în Afganistan (2001 – prezent). Livrarea proviziilor pe calea aerului și 
transport rutier pe mai multe rute. Există două rute care trec prin Pakistan, şi alte câteva rute 
care trec prin Rusia şi statele din Asia Centrală. În 2011, după atacul NATO în Pakistan, 
rutele pakistaneze au fost închise temporar161. 

 
Rutele aeriene. Toate muniţiile, indiferent dacă sunt arme de calibru mic, obuze de 

artilerie sau rachete, sunt transportate pe calea aerului162. În scopul de a reduce costurile, 
aceste bunuri sunt adesea transportate pe mare către porturile din golful Persic şi apoi 
transportate cu avionul în Afganistan. Cu toate acestea, transportul bunurilor pe calea aerului 
costă până la de zece ori mai mult decât transportul lor prin Pakistan. Efortul de furnizare a 
proviziilor pe calea aerului de la începutul războiului a fost al treilea cel mai mare din istorie, 
după transportul aerian din Berlin şi după transportul aerian din 1990 pentru războiul din 
Golf163. 

În iulie 2009, cu puțin înainte de o vizită a preşedintelui Obama la Moscova, 
autorităţile ruse au anunţat că trupele americane şi armele ar putea folosi spaţiul aerian al ţării 
pentru a ajunge în Afganistan.164

 

În 11 mai 2009, preşedintele Uzbekistanului Islam Karimov a anunţat că aeroportul 
din Navoi, Uzbekistan poate fi folosit pentru transportul de încărcături neletale către 
Afganistan, logistica fiind asigurată forțele de aviație sud-coreene, implicată și în repararea 
aeroportului Navoi. 165 În plus, avocaţii drepturilor omului sunt îngrijoraţi de faptul să SUA 

                                                
159 „SUA afectată de atacurile asupra convoaielor din Pakistan”, Reuters, 8 decembrie 2008. În aprilie 2009, gen. 
Petraeus (comandantul Centcom) a afirmat la o masă rotundă, că între 15 februarie şi 15 martie, a acelui an, 3600 
de containere NATO de încărcătură, au trecut prin pasul  Khyber şi doar 1% dintre acestea au fost distruse sau 
avariate în tranzit. „Convorbirile Comitetelor Serviciilor Casei Armate asupra noii strategii pentru Afganistan şi 
Pakistan”, Transcrierile CQ, 2 aprilie 2009. 
160 „Pentagonul caută noi rute pentru proviziile din Afganistan”, Financial Times, 23 septembrie 2008; „SUA 
asigură noi rute pentru provizii spre Afganistan”, New York Times, 21 ianuarie 2009; „Rusia permite zborul 
trupelor şi armelor SUA spre Afganistan”, Reuters, 6 iulie 2009; „Disputa din Asia Centrală perturbă 
aprovizionarea NATO pentru Afganistan”, Reuters, 26 mai 2010. 
161 Deoarece Afganistanul este o ţară închisă, fără ieşire la mare, proviziile trebuie să treacă prin alte state pentru 
a ajunge în teatru de operații sau să fie transportate pe calea aerului. Deoarece transportul aerian este exagerat de 
costisitor, forţele NATO au tendinţa să se bazeze pe rute terestre pentru echipamentul non-letal. Acest lucru se 
realizează în principal fie prin transportul mărfurilor pe mare către portul Pakistanez Karachi, fie prin expedierea 
lor prin Rusia şi prin statele Asiei Centrale. Craig Whitlock (2 iulie 2011), “SUA se îndreaptă către alte rute 
pentru a sprijini războiul din Afganistan deoarece relațiile cu Pakistanul se destramă”, Washington Post, publicat 
în 25 decembrie 2011. 
162 Bill Marmon, Noul “front” al proviziilor pentru războiul din Afganistan traversează  Rusia, Georgia și 
statele ‘Stans, Institutul European, 25 februarie 2011. 
163 William M. Arkin, “Construirea unui război: După cum unii susțin, Liniile de aprovizionare se umplu”, Los 
Angeles Times, Arhivat din original, în 24 mai 2011, publicat în 25 martie 2012. 
164 Vezi, Baker, Peter (3 iulie 2009), “Rusia deschide rute pentru SUA pentru a transporta arme către 
Afganistan”, New York Times, 3 iulie 2009. 
165 Datorită suspendării relaţiilor între Uzbekistan şi SUA, urmare a masacrului de la Andijon din 2005 şi 
expulzării a forţelor SUA din baza aeriană Karshi–Khanabad, forţele SUA nu au putut fi implicate în transportul 
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lucrează cu guvernul din Uzbekistan, care este deseori acuzat de încălcarea drepturilor 
omului.166 Cu toate acestea, oficialii SUA au promis intensificarea cooperării cu 
Uzbekistanul, inclusiv asistență pentru a transforma aeroportul Navoi într-un important centru 
regional atât militar cât şi civil.167 

Azerbaidjan a trimis forţe în cadrul ISAF; deasemenea, a pus la dispoziţia armatei 
SUA spaţiul său aerian şi aeroporturile pentru transportarea proviziilor vitale în Afganistan.168 
După închiderea rutelor din Pakistan, această rută a devenit principalul mijloc de a transporta 
combustibil spre Afganistan.169 Cu toate acestea, utilizarea acestei rute este scumpă, costând 
pe lună cu 87 milioane $ mai mult decât atunci când rutele pakistaneze erau folosite. 

 
Ruta pakistaneză. Există două rute din Pakistan către Afganistan.170 Ambele rute 

încep în Karachi, portul principal al Pakistanului la Marea Arabiei.  
De la Karachi o rută străbate Pasul Khyber, intră în Afganistan pe la Torkham şi se 

încheie la Kabul, alimentând nordul Afganistanului. Acest traseu este de aproximativ 1000 
km lungime.  

Cealaltă rută trece prin Provincia Balochistan, traversează granița la Chaman, şi se 
încheie la Kandahar, în sudul Afganistanului171. NATO a folosit aceste rute pentru a 
transporta combustibil şi alte provizii, dar nu pentru arme172. Rutele pakistaneze, până la 
închiderea lor, au furnizat cea mai mare cantitate de combustibil pentru eforturile NATO în 
Afganistan.173 Capacitatea de stocare a combustibilului pentru bazele aeriene de la Baghram şi 
Kabul a fost de mai puțin de 3 milioane galoane, făcând eforturile NATO foarte dependente 
de liniile de aprovizionare pakistaneze.174 De la începuturile lor, rutele de aprovizionare 
pakistaneze s-au dovedit nesigure şi vulnerabile la furt precum şi la blocări și atacuri ale 
talibanilor.175 

                                                                                                                                                   
proviziilor. Vezi, Tynan, Deidre (11 mai 2009), “Karimov dă Washingtonului baza aeriană de care are nevoie 
pentru operațiunile din Afganistan”, EurasiaNet, 12 mai 2009. 
166 Vezi, “Vecinii nordici ai Afganistanului: obstacole “, The Economist, 5 martie 2009. 
167  Vezi, “Ambasadorul SUA, Norland, promite sa mărească cooperarea cu Tashkent”, Eurasia.Net, 4 iunie 
2009. 
168 În afară de utilizarea spaţiului aerian al Azerbaidjanului de către forţele aeriene americane, peste o treime din 
echipamentul neletal incluzând combustibil, îmbrăcăminte şi alimente folosite de armata americană din 
Afganistan este transportată prin Baku. Vezi, ”Ambasadorul explorează dezvoltările comerciale în Navoi”, 
Ambasada SUA în Uzbekistan, 13 mai 2009. 
169 Până în februarie 2012, 85% din proviziile de combustibil ale coaliţiei au fost transportate prin intermediul 
acestui traseu. Este deasemenea folosit pentru deplasarea echipamentului din Afganistan, ca parte a retragerii 
NATO. Vezi, Richard Solash (29.12.2011), “Ambasadorul SUA la Azerbaidjan părăsește postul”, Radio Europa 
Liberă/ Radio Liberty, Publicat în 05.01.2009. 
170 Ambele au fost închise în noiembrie 2011 și redeschise în 2012. Associated Press (2 ianuarie 2012) “NATO 
speră la redeschiderea rutelor de aprovizionare prin Pakistan”, Fox News, publicat în 3 ianuarie 2012. 
171 Paddly Allen, Luke Harding (28 noiembrie 2011), “Rutele NATO de alimentare a Afganistanului”, The 
Guardian, publicat în 24 februarie 2012. 
172 Associated Press (19 ianuarie 2012), “Costurile urcă pentru noile rute de aprovizionare”, The Guardian, 
republicat în 24 februarie 2012. 
173 În 2007, armata a ars 575.000 galoane de combustibil pe zi, şi 80% din acest combustibil a provenit din 
rafinăriile pakistaneze. Vezi, Robert Bryce (18 noiembrie 2007), “Vulnerabilități logistice și războiul din 
Afganistan”, Fundația Heinrich Boll, publicat în 23 decembrie 2011. 
174 NATO a început să lucreze pentru a reduce această dependentă, construind un spaţiu de stocare suplimentar 
de 3 milioane de galoane la baza aeriană de la Baghram la finalul anului 2007. În 2010, ca urmare a deteriorării 
relaţiilor americano-pakistaneze, armata americană a intensificat aceste eforturi, prin acumularea şi stocarea 
proviziilor şi prin creşterea capacităţii de stocare. Vezi, David Eshel (2009), “Analize: Războiul din Afganistan 
devine un coșmar logistic”, Arhivat din original în 5 ianuarie 2011, publicat în 23 decembrie 2011. 
175 Într-un singur incident în 2008, 42 de cisterne petroliere au fost distruse şi, mai târziu, în acelaşi an, 300 
militanţi au atacat o instalaţie în Peshawar administrată de Logistică Porturilor Mondiale şi au dat foc la 96 de 
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În 2010, Pakistan a suspendat convoaiele logistice NATO către Afganistan pentru o 
săptămână în urma unui incident, când un elicopter NATO ucis doi militari pakistanezi în 
interiorul graniţelor Pakistanului.176 

 
Figura nr.7 – Rutele de aprovizionare pakistaneze 

În 26 noiembrie 2011, la graniţe dintre Pakistan şi Afganistan, NATO a ucis 24 de 
militari pakistanezi. Pakistan a blocat ambele rute începând cu 2012.177 În urma închiderii, 
NATO şi-a mutat atenţia pe Reţeaua de Distribuţie Nordică şi prin februarie 2012, 85% din 
proviziile de combustibili ale coaliţiei erau transportate pe rutele nordice. 

La începutul anului 2012, au fost înregistrate progrese în direcţia redeschiderii 
traseelor prin Pakistanul, respectiv utilizarea spaţiului său aerian pentru transportul 
alimentelor perisabile.178 În aprilie 2012, după reanalizarea relaţiilor SUA–Pakistan şi 
sublinierea a ceea ce era necesar să fie reparat în relaţia bilaterală dintre cele două ţări, 
parlamentul pakistanez a luat decizia de a redeschide liniile de aprovizionare NATO trecând 
peste guvern.179 Datorită sentimentelor antiamericane larg răspândite în ţară, guvernul 
pakistanez era reticent în redeschiderea liniilor de aprovizionare180 şi a amânat decizia până 
când SUA va răspunde pozitiv la cererile pakistaneze prezentate în recomandările 
parlamentare cum ar fi o scuză din partea SUA în privința atacurilor NATO din noiembrie 
2011 asupra un posturi de verificare pakistaneze, aducerea în justiţie a celor implicaţi şi o 

                                                
176 Waqar Ahmed (1 februarie 2012), “Rute alternative pentru provizii NATO pot fi atacate, spun experții”, The 
News, 25 februarie 2012. 
177 Generalul de brigadă Carsten Jacobson din Germania a declarat imediat după aceea ca coaliţia are suficiente 
provizii stocate pentru a continua operaţiile pe termen nelimitat în ciuda operaţiunilor de închidere a liniei de 
alimentare. Associated Press (16 februarie 2012), ”Pakistan permite NATO să transporte alimente către 
Afganistan”, Wall Street Journal, 25 februarie 2012. 
178 Baqir Sajjad Syed (15 februarie 2012), “Guvernul permite transportul proviziilor NATO pe cale aeriana”, The 
Christian Science Monitor, 25 februarie 2012. 
179 Latif Amir (16 aprilie 2012), “Pakistan se îndreaptă spre redeschiderea liniilor de aprovizionare NATO, dar 
legăturile cu SUA rămân deteriorate”, The Christian Science Monitor, 22 aprilie 2012. 
180 Anwar Iqbal (22 aprilie 2012), “Discuțiile cu SUA privind legăturile, săptămâna viitoare”, Dawn, 22 aprilie 
2012. 
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oprire a atacurilor dronelor americane181. Casa Albă a refuzat să se scuze motivând că, 
atacurile talibanilor în Kabul şi alte oraşe din Afganistan din 15 aprilie 2012, au venit din 
partea reţelei Haqqani cu baza în Waziristanul de Nord, în centura tribală a Pakistanului.182  

Negocierile între Pakistan şi America au eşuat deoarece Pakistanul nu a putut obține 
scuze necondiţionate din partea Americii pentru un atac asupra posturilor pakistaneze de-a 
lungul granițelor între Pakistan şi Afganistan. Oficialii pakistanezi au declarat că nu pot 
redeschide rutele de aprovizionare NATO în Afganistan fără scuze.183 
 

Rutele nordice. Afganistanul se învecinează cu Turkmenistan, Uzbekistan, 
Tadjikistan, oferind posibilitatea ca teritoriile acestor state să pună la dispoziție rute de 
aprovizionare alternative, denumite Reţeaua de Distribuţie Nordică; aceste rute sunt mai lungi 
şi mai costisitoare decât rutele prin Pakistan.  

 
Figura nr.8 – Rețeaua de Distribuție Nordică 

În 2009, a fost stabilită Reţeaua de Distribuţie Nordică ca răspuns la riscul crescut de 
a trimite provizii prin Pakistan.184 Permisiunea iniţială pentru armata SUA de a trimite 

                                                
181 “Pakistanul amână redeschiderea liniei de aprovizionare NATO”, Agenția de Știri Republicană Islamică 
(IRNA), 18 aprilie 2012, Publicat în 22 aprilie 2012. 
182 conform armatei SUA şi oficialilor de la serviciile secrete. Declan Walsh, Eric Schmitt și Steven Lee Myers 
(27 aprilie 2012), “Discuțiile cu Statele Unite eșuează deoarece Pakistan așteaptă scuze”, The New York Times, 
28 aprilie 2012. 
183 Richard Leiby și Karen De Young (29 aprilie 2012), “SUA reia atacurile dronelor în Pakistan; acțiunea poate 
complica negocierile vitale”, The Washington Post, Publicat în 30 aprilie 2012. 
184 “Rețeaua de Distribuție Nordică asigură necesarul”, EurasiaNet. 18 martie 2009. 
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provizii pentru trupe prin regiune a fost dată în 20 ianuarie 2009, după o vizită în regiune a 
Generalului Petraeus185 .  

În 20 februarie 2009, s-a efectuat primul transport pe reţeaua nordică.186 Până în 
2011, reţeaua de distribuţie nordică a manipulat 40% din traficul legat de Afganistan, 
comparativ cu 30% prin Pakistan.187 

Există câteva rute diferite în reţeaua nordică de transport. 
Cea mai folosită rută, deşi una din cele mai lungi, începe în portul Riga la Marea 

Baltică continuă pentru 5.169 km pe calea ferată rusească spre sud188, apoi prin Kazahstan şi 
Uzbekistan, ajungând la graniţa nordică a Afganistanului, la Termez. Pentru a ajunge în sudul 
Afganistanului, proviziile trebuie încărcate în camioane şi transportate prin munţii Hindu 
Kush prin tunelul “Şalang Tunnel”. Tunelul Şalang care este principala legătură între nordul şi 
sudul Afganistanului (1,5 mile lungime) şi este situat la o altitudine de 11.100 picioare. 
Drumul este situat într-o zonă cu avalanşe şi este destul de periculos. 

O altă rută, mult mai spre sud, porneşte de la portul Ponţi la Marea Neagră şi 
continuă la portul Baku la Marea Caspică, Azerbaidjan, unde bunurile sunt transferate pe 
barje şi transportate în Turkmenistan şi apoi transferate pe calea ferată prin Uzbekistan până  
la graniţa cu Afganistanul. În 2010, pe această rută s-a efectuat o treime din transportul 
logistic al misiunii din Afganistan. 

A treia rută, creată în scopul de a evita teritoriul Uzbekistanului (caracterizat prin 
instabilitate politică), trece prin Khazakstan către Kyrgystan şi apoi prin Tajikistan înainte de 
a ajunge la Termez. 

 La sfârşitul lui 2011, Afganistan a deschis prima sa linie de cale ferată importantă, 
care leagă Hairatan, la graniţa uzbecă cu Mazar-i Sharif.189 

Oficiali americani estimează că folosirea rutelor nordice pentru retragerea NATO în 
2013 şi 2014 ar putea costa până la de cinci ori mai mult decât folosind rutele pakistaneze.190 
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