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Resumo: A retirada estadounidense de Afganistán e ou retorno dos talibáns a Cabul en agosto 
de 2021 suscitaron reaccións contrastadas: asombro e estrañeza en Occidente, consternación 
nos aliados de Estados Unidos, satisfación tinguida de preocupación nos países limítrofes ou 
próximos a Afganistán, e mesmo xúbilo nos círculos xihadistas. Estas reaccións son a proba de 
que o desastre estadounidense en Afganistán é un acontecemento de considerable importancia 
porque cambia o equilibrio de poder e baralla as cartas a escala rexional e internacional. Tras 
lembrar brevemente a historia de Afganistán, este texto analiza as repercusións xeopolíticas 
da retirada estadounidense nos países fronteirizos con Afganistán e nos países próximos e 
afastados
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Résumé: Le retrait américain d’Afghanistan et le retour des Talibans à Kaboul, en août 2021, 
ont suscité des réactions contrastées: stupeur et sidération en Occident, désarroi dans les pays 
alliés de l’Amérique, une satisfaction teintée d’inquiétude dans les pays frontaliers ou proches 
de l’Afghanistan, voire une liesse dans les milieux jihadistes. Ces réactions constituent la preu-
ve que la débâcle américaine en Afghanistan constitue un événement d’une portée considérable 
car elle modifie les rapports de force et rebat les cartes à l’échelle régionale et internationale. 
Après avoir rappelé brièvement l’histoire de l’Afghanistan, ce texte analyse les répercussions 
géopolitiques du retrait américain sur les pays frontaliers de l’Afghanistan et sur les pays pro-
ches et lointains.
Mots clés: state-building, Talibans, destructive creation, geopolítica, Bin Laden

Abstract: The hasty and chaotic withrawal of the USA from Afghanistan and the swift return 
of the Taliban to power, in August 2021, have triggered differenciated reactions: shock and dis-
belief in the West, disarray among America’s regional allies, satisfaction in Russia and China, 
fears and concerns in the Neighbouring countries of Afghanistan and even jubilation in the 
ranks of Djihadi movements in the Middle East, in the Sahel and elsewhere. This is ample proof 
that the American « débâcle » in Afghanistan is a momentus event which will have significant 
repercussions in the balance of power, and reshuffle geopolitical cards. The paper describes 
briefly the history of Afghanistan before the American invasion in the first part before embar-
king on the analysis of the impact of the American withrawal and the return of the Taliban on 
the regional and international geopolitics.
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1. Introdución

A retirada desordeada e caótica do exército estadounidense e das tropas da OTAN, a 
vitoria lóstrego dos talibáns e a calamitosa caída do goberno afgán puxeron a Afganistán nos 
titulares desde agosto do 2021.

O desenvolvemento dos acontecementos causou conmoción y temor en Occidente, gran 
consternación nos aliados de Estados Unidos, satisfacción tinguida de preocupación nos veci-
ños de Afganistán, e incluso xúbilo en las filas de los grupos xihadistas diseminados por Orien-
te Medio, Asia Central e incluso la rexión del Sahel.

Estas reaccións contrastadas son a proba de que o desastre estadounidense en Afganis-
tán é un acontecemento de considerable importancia porque cambia o equilibrio dos poderes e 
baralla as cartas a escala rexional e internacional.

Este texto pretende demostrar por que Afganistán, un país atrapado e rudo, estivo no 
centro da «gran partida» das potencias desde a súa creación, que a miúdo se viu cobizado ou 
conquistado, sen chegar a ser sometido, como demostran a invasión e a derrota soviética entre 
1979 e 1989 e a invasión e posterior retirada sen éxito de Estados Unidos (2001-2021).

Tras una breve descrición xeográfica e histórica de Afganistán desde a súa creación 
ata a invasión norteamericana na primeira parte, o texto proponse, en la segunda, descifrar os 
reveses das alianzas, os xogos de influencia e os cambios de equilibrio tras a retirada norteame-
ricana e o retorno dos talibáns ao poder en agosto de 2021.

2. Empecemos ca xeografía

Afganistán, cos seus 651.000 kms2, é tan grande como Francia. Sen ter acceso ao mar, é 
un país nun lugar clave, atravesado por altas montañas, ás veces infranqueables de non ser por 
certos pasos e raras estradas por tuneles, con grandes estepas desérticas e vales agrícolas, con 
case 235.000 hectáreas dedicadas ao cultivo da durmideira.

O país está rodeado por moitos veciños ao longo de 5.529 km, pois a fronteira con Pa-
quistán esténdese por 2.450km, 1.206 km con Taxikistán, 935km con Irán, 744 km con Turk-
menistán, 135 km con Uzbekistán e só 76 km con China.

Aínda que se describiu a Afganistán como unha fortaleza escarpada e asediada, foi ta-
mén obxecto de cobizae rivalidade desde a súa constitución como Estado en 1747. Os británicos 
víano como un posible estado tapón entre Rusia e o Imperio da India e un corredor terrestre 
que enlazaba el Imperio da India con Persia e Oriente Medio, mentres que os rusos cobizábana 
como porta de entrada aos mares cálidos do Océano Índico. Isto explica o «gran xogo» que os 
rusos e os británicos xogaron ao longo do século XIX polo control de Afganistán.

O Estado afgán era demasiado débil no século XIX para opoñerse ás ambicións rusas e 
británicas. Foron los británicos quen, en 1893, estableceron as fronteiras de Afganistán co Im-
perio Indio ca chamada «Liña Durand», unha nova fronteira que dividiu ao pobo paxto en dous, 
recortou o territorio afgán nunha quinta parte e impediu a creación do Pashtunistán. Calcúlase 
que a poboación paxta en Afganistán supera os 25 millóns, é dicir, o 60 % da poboación total 
(40 millóns), e en Paquistán máis de 35 millóns, é dicir, o 15 % da poboación total paquistaní 
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(220 millóns). Esta división arbitraria por parte dos británicos da etnia paxta considérase «unha 
ferida sen cerrar»1 aínda ata hoxe en día. Ademais, Afganistán foi o único país do mundo que 
non recoñeceu a independencia de Paquistán cando se separou da India en 1947, alegando que 
os as persoas desta etnia de ambos lados da fronteira constituían un só pobo.

Socialmente, Afganistán é un mosaico étnico e lingüístico, e a historia recente de Afga-
nistán reflicte as rivalidades étnicas do país. Constituído primeiro como Emirato, Afganistán 
converteuse en monarquía en 1926. Amanullah Khan accedeu ao trono, pero foi destronado 
polo seu irmán Inayatullah Shah, quen reinou só tres días antes de que un líder tribal, Habi-
bullah Kalakani, tomara o poder e restituíra o Emirato. Á súa vez, foi derrocado por un antigo 
ministro de guerra do anterior rei, Mohammad Nadir Shah, quen mandou a súa execución e 
restaurou o reino en outubro de 1929, con apoio británico. O seu fillo, Mohammad Zaher Shah, 
foi o seu sucesor en 1933 até a chegada da República en 1973.

Para protexer ao país das rivalidades entre as grandes potencias tras la Segunda Guerra 
Mundial, Afganistán únese ao Movemento dos Non Aliñados en Belgrado en 1961 mais, en 
realidade, como moitos outros países, oficialmente no aliñados, no puido frear a influencia 
da URSS, que adestrou aos cadros militares de Afganistán. Este foi o pretexto utilizado polo 
curmán do rei, o príncipe Daoud, para derrocar a monarquía e establecer a República de Afga-
nistán en 1973, mais foi asasinado por oficiais comunistas. Estes avances provocaron unha forte 
resistencia nos círculos islamistas conservadores, que os consideraban un ataque ao Islam. O 27 
de abril de 1978, os comunistas do Partido Democrático Popular de Afganistán proclamaron a 
República Democrática de Afganistán. Moscova viu con bos ollos o golpe de Estado comunista 
en Afganistán, mais o presidente Taraki e o seu rival, Hafizullah Amin, presidente do Consello 
Revolucionario, reprimiron con tanta dureza aos opositores que Moscova se mostrou contraria-
da, temendo que unha represión excesiva desestabilizara o país y acabara por facer fracasar o 
experimento comunista.

O 3 de xullo de 1979, o presidente Carter firmou a primeira directiva para axudar aos 
islamistas opostos ao réxime comunista de Cabul. Ao mesmo tempo, Irán, onde o réxime do 
Sha viña de ser derrocado a comezos do 1979, miraba con receo a instalación dun réxime co-
munista no seu flanco oriental. Sospeitase que a nova República Islámica de Irán contribuíu a 
desencadear o levantamento popular anticomunista na cidade afgá de Herat.

Neste contexto de Guerra Fría, os soviéticos deciden invadir Afganistáne e o 25 de de-
cembro de 1979 lanzouse a operación Storm-333. Dous días despois, o presidente do Consello 
Revolucionario, Hafizullah Amin, foi executado e substituido polo seu rival dentro do Partido 
Comunista Afgán, Babrak Karmal. Para xustificar a invasión, a URSS invocou ás numerosas 
peticións de intervención do goberno afgán. Na realidade, a URSS quería aproveitar o fracaso 
da estratexia estadounidense no Irán e a crise dos reféns estadounidenses en Teherán, para 
establecer un eixo Moscova-Cabul-Islamabad-Delhi e derrotar a estratexia estadounidense de 
control do océano Índico.

Estados Unidos, que en febreiro de 1979 perdera un valioso aliado, o Sha de Irán, estaba 
preocupado polo xiro dos acontecementos en Asia Central e vía a invasión soviética como un 

1 George Lefeuvre: in Diplomatie nº.111, septembre-octobre 2021, p. 93.
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segundo revés xeoestratéxico. Incapaz de arriscarse a un enfrontamento directo cos soviéticos, 
Estados Unidos apoiou a resistencia islámica en Afganistán ca axuda de Paquistán, Arabia Sau-
dita e outros países musulmáns. Os muxahidins musulmáns acudiron a Afganistán, financiados 
por Arabia Saudita, adestrados por Paquistán e armados por Estados Unidos. Entre estes «loita-
dores pola liberdade» (máis ou menos 10.000) encóntrase un tal Osama Bin Laden. Isto explica 
que Afganistán ocupe hoxe en día un lugar importante no imaxinario xihadista.

Os combates duran case 10 anos e ambos bandos sufriron grandes perdas. A resistencia 
afgá superou al formidable exército soviético, especialmente despois de que Estados Unidos 
subministrara aos insurxentes afgáns mísiles Stinger terra-aire de última xeración, cun alcan-
ce de 8.000 metros. As operacións aéreas soviéticas volvéronse máis arriscadas. En xuño de 
1986, Mijail Gorbachev expresou a súa opinión no politburo cun «temos que saír de alí»2 e 
decidiu retirar as tropas soviéticas. O 15 de febreiro de 1989, o xeneral Boris Gromov cruzou 
a pé a ponte de la «Amizade» sobre o río Amu Daria, sinalando o fin da presencia soviética 
en Afganistán.

Pódese discutir infinitamente sobre a relación entre a derrota soviética en Afganistán e o 
fin do réxime soviético pouco despois. A opinión predominante é que outras causas deron lugar 
á desintegración da URSS, pero que a derrota en Afganistán probablemente fixo que se acele-
rase. En calquera caso, a comezos de 1991 comezou o fin do sistema bipolar, pero certamente 
non é o fin da historia, como afirmara apresurada e inxenuamente o politólogo estadounidense 
Francis Fukuyama.

3. O primeiro poder dos talibáns (1996-2001)

A oposición islámica á invasión soviética está lonxe de estar unida. Os principais lí-
deres da resistencia, Ahmad Shah Massoud e Gulbuddin Hekmatyar, estaban enfrontados; o 
primeiro, un taxico de fala persa e alcumado como «o León de Panshir», é partidario do islam 
moderado e conta co apoio de Occidente; o segundo, alcumado por Paquistán e Arabia Saudita, 
apoiase na etnia paxta e defende un islam radical. Segundo caeu o réxime comunista de Mo-
hammad Najibullah en 1992, estalou unha guerra civil entre as distintas faccións islamistas. Os 
talibáns3 gañaron rápidamente vantaxe ante a Alianza do Norte, dirixida por Massoud. O 27 de 
septembro de 1996, os talibáns entraron en Cabul e o país pasa a chamarse «Estado Islámico de 
Afganistán», no que o goberno talibán durou 5 anos, de 1996 a 2001.

Cando os talibáns tomaron o poder, Afganistán tiña 18 millóns de habitantes, era un 
80 % rural e fora devastado en gran medida por 10 anos de ocupación soviética e 7 anos de loita 
fratricida. 

Os talibáns impoñeron un estricto orden musulmán, no que as exaccións son terribles, 
con lapidacións e execucións públicas. As mulleres son o obxectivo principal, pois ás nenas 
prohíbeselles ir é escola e as mulleres só poden sair cando están acompañadas polo marido o 
o pai, ordéaselles llevar burka, que oculta completamente o seu rostro e o seu corpo, e vense 

2 Citado por Odd Arne Wastad: «Guerre froide: Gorbachev et la bascule de l’Union Soviétique», en Diplomatie, no.105, Setem-
bro-Outubro 2020, páx. 93

3 En referencia ao cumio celebrado nos Azores o 14 de marzo de 2003 entre os tres líderes. 
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privadas de moitos traballos. A súa vez, destrúese o patrimonio preislámico de Afganistán. Os 
opositores son perseguidos e a miúdo simplemente liquidados. A pesar deste réxime de terror, 
os talibáns gozan de certa popularidade, especialmente nas zoas rurales que sufriran moito os 
excesos dos señores da guerra.

Os «muxahidins», que chegaron de outros países musulmáns para botarlle unha man 
á resistencia afgá contra a invasión soviética, retirouse a outros escenarios de conflito. Tras a 
invasión do Emirato de Kuwait polo exército de Saddam Hussein, o 2 de agosto de 1990, Bin 
Laden, o saudí, regresou a Arabia Saudita e ofreceu o apoio dos muxahidins para bloquear o ca-
miño aol exército iraquí. Ante o temor dun contaxio xihadista, Arabia Saudita prefiere recorrir 
a Estados Unidos para garantir a súa seguridade. A presencia de soldados estadounidenses en 
territorio saudí é percibida por Bin Laden como unha «profanación» dos Lugares Santos do Is-
lam. Ao sentirse ameazado, Bin Laden exiliouse en Sudán e regresou en 1996 a Afganistán, uns 
meses antes do retorno dos talibáns ao poder. Desde a súa «base» afgá (base significa Al-Qaeda 
en árabe), chamou á xihad contra Estados Unidos, considerado como o «inimigo lonxano», y 
acompañou as súas ameazas con atentados mortais contra as embaixadas estadounidenses en 
Nairobi y Dar es Salaam en 1998. O 9 de septembro, o protexido afgán de Estados Unidos, o 
comandante Massoud, morreu nun atentado e dous días despois, o 11 de septembro, tiveron 
lugar os espectaculares e mortais atentados contra o World Trade Center de Nueva York e o 
Pentágono de Washington.

Así, despois de contribuir á derrota do exército soviético, os islamistas de Al Qaeda vol-
veron a súa vinganza contra Estados Unidos, a cal será terrible pero costosa.

4. Enduring freedom: a invasión estadounidense de Afganistán

Humillada polos atentados do 11 de septembro, Estados Unidos declara a guerra ao réxi-
me talibán e encabeza unha coalición internacional comandada pola ONU.

Resumindo ao máximo, pódese afirmar que intensos bombardeos debilitaron a defensa 
dos talibáns e estes retiráronse en todas as frontes. Aínda que fora privada do seu líder histórico 
(o comandante Massoud), a Alianza do Norte lanzou unha ofensiva sobre varias provincias de 
Afganistán a principios de novembro de 2001. O 10 de novembro tomouse Mazar-i-Sharif, a 
principal cidade do norte do país. O 13 de novembro, a capital, Cabul, caeu e o poder talibán de-
rrubouse. Os principais líderes fuxiron a refuxios nas montañas ou a Paquistán, onde os talibán 
tiñan vínculos familiares cos paxtúns paquistanís e beneficiábanse de numerosos cómplices. 
Localizados, os membros da Al Qaida seguen os seus pasos e Bin Laden atrincheirouse no seu 
refuxio paquistaní, pero finalmente foi abatido en 2011 durante unha operación estadounidense 
dirixida á súa casa. Deste xeito, o obxectivo inicial de Estados Unidos -a liquidación do réxime 
talibán- logrouse en gran medida a finais de 2001.

Eufóricos pola súa rápida vitoria sobre os talibán, os estadounidenses cometeron un erro 
estratéxico de incalculables consecuencias. Xa enredados na lameira afgá, lanzaron operacións 
militares en Iraq en 2003 para desmantelar o réxime de Saddam Hussein. Mentres que España 
(José María Aznar), Portugal (José Manuel Barroso) e Gran Bretaña (Tony Blair), países coñe-
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cidos como o Trío dos Azores4, aliñáronse coa política de George Bush, Francia, Alemaña e 
Bélxica opuxéronse a este novo paseo bélico. Estados Unidos ignorou as advertencias franco-
alemás e mesmo ridiculizou a estes países da «Vella Europa», rompendo a cohesión da OTAN.

Cando Estados Unidos invadira Iraq, fixérao de forma fulminante e, moi rapidamente, o 
réxime de Saddam Hussein foi desmantelado, o exército iraquí foi disolto, o país quedou devas-
tado e a perda de vidas foi considerable.

Para xustificar a invasión, Estados Unidos usou pretextos falaces, especialmente que 
Iraq posuía armas de destrución masiva e tiña relacións con Al Qaida, e xustificou a súa inva-
sión pola necesidade de democratizar Iraq. Trátase da famosa teoría da «creación destrutiva» 
(en inglés, destructive creation), querida polos neoconservadores estadounidenses, resumida 
como un destruímos para construír mellor.

Sabemos o que pasou despois. Iraq está desangrado, mazado, a súa sociedade está esna-
quizada e o país no seu día foi o máis laico da rexión, está agora dividido entre comunidades 
étnicas e relixiosas. Trátase dun terreo fértil para a aparición de grupos yihadistas, como o 
terrible Estado Islámico (EI ou Daesh), que proclamou o califato en Mosul en 2014 e estableceu 
o Emirato Islámico. O Estado Islámico, que controla unha zona tan extensa como as Illas Bri-
tánicas, está a facerse famoso polas súas espantosos masacres, as súas repulsivas execucións 
públicas e os seus mortíferos atentados en Europa. Está claro que as advertencias de Chirac e 
Schroeder resultaron proféticas, pero non chegaron a nada.

O recordo deste triste episodio de Iraq é simplemente para lembrar a fe inquebrantable 
de Estados Unidos na primacía da forza, a súa afección misioneira baseada no «destino mani-
festo» e a súa convicción (a pesar de verse desmentida polos feitos) de que a violencia estrutural 
das sociedades orientais só se debe á mala gobernanza dos Estados e non ás inxustizas sociais 
e os desequilibrios globais. Tamén serve para demostrar o erro de pensar que a democracia se 
pode exportar con tanques e mísiles. Este erro foi descaradamente obvio no caso de Iraq, pero 
repetiuse en Afganistán, coas consecuencias que coñecemos.

De feito, en canto se desmantelou o réxime talibán, Estados Unidos instalou un goberno 
dirixido por Hamid Karzai. Máis tarde, estableceuse outro goberno dirixido por Ashraf Ghani, 
quen inclúe a líderes tribais, señores da guerra, antigos muxahidins que loitaran contra a Unión 
Soviética. Mais non importa se a fachada democrática se manten mentres se celebran as elec-
cións, pois construción do Estado está en marcha e é motivo de celebraación. 

Semella que o país rexurde das cinzas: a alfabetización está a aumentar, as mulleres 
séntense máis protexidas, especialmente nas zonas urbanas, e a urbanización desenvólvese a un 
ritmo desenfreado (Cabul pasa de ter 600. 000 habitantes en 2001 a seis millóns en 2021). En 
vinte anos, a poboación duplicouse, subiendo de 18 a 40 millóns, e a esperanza de vida aumen-
tou 10 anos, de 55 a 65 anos. O país está a construír un exército de 350.000 soldados, mais case 
todo o orzamento afgán procede dos doantes. Invístense enormes sumas de diñeiro no finan-
ciamento da policía e o exército, así como na construción de estradas, escolas e hospitais, pero 
gran parte deste diñeiro lévano os contratistas locais, as empresas estranxeiras ou os coñecidos 

4 Special inspector general for Afghanistan reconstruction, Maio 2021, citado por Alexis Bautzmann (baixo a dirección de) Atlas 
Géopolitique mondial 2022, Editions du Rocher/Areion Groupe, Paris, 2021, páx. 123
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«contratistas privados» estadounidenses. Durante os vinte anos de ocupación estadounidense, 
calcúlase que a guerra custou, como mínimo, 2 billóns de dólares, máis do 60 % dos cales se 
gastaron en Estados Unidos.

A ocupación certamente é dura e custosa, pero todo parece ir ben. Ou case todo, porque o 
custo en vidas humanas é desorbitado: 67.500 policías e soldados afgáns, 47 245 civís afgáns, 2318 
soldados estadounidenses, 1144 soldados de países aliados, 444 humanitarios e 72 xornalistas5. 

Con todo, os talibán non están derrotados, senón ben establecidos nas zonas rurais e ben 
escondidos nos seus refuxios montañosos, onde acosan ás forzas de ocupación e ás forzas regu-
lares. A pesar dos 86.000 millóns de dólares gastados pola coalición internacional para adestrar 
e equipar ao exército afgán, a seguridade do país non está garantida.

Cansado dunha guerra que nunca termina ( forever wars), Estados Unidos decide retirar 
as súas tropas, o que se pospuxo varias veces e finalmente levouse a cabo en agosto de 2021. 
Poderíase pensar que esta retirada estaría preparada, organizada e graduada, pero nada diso, 
pois prodúcese nun estado de desorde, converténdose nun desastre. O espectáculo do aeroporto 
de Cabul é penoso e, en moitos sentidos, humillante para a coalición internacional, e peor aínda, 
os civís e soldados son evacuados baixo os ollos e a vixilancia dos talibáns.

Os expertos militares estadounidenses sospeitaban que os talibán non tiñan intención 
de permanecer inactivos. Así que a administración Trump comezou as conversacións con eles 
en Doha, Qatar, en febreiro de 2020. As conversacións conduciron ao acordo do 29 de febrei-
ro de 2020. O 10 de marzo de 2020, unha resolución do Consello de Seguridade (Resolución 
2513), votada por unanimidade polos 15 membros, aprobou o Acordo de Doha, o que era unha 
esixencia dos negociadores talibáns e desta forma, ao falar directamente con eles e marxinar 
ao goberno de Ashraf Ghani, os estadounidenses comprenderan quen serían os futuros amos 
de Afganistán.

Por iso, o presidente Trump quere saír da lea afgá sen demasiados danos antes da data 
límite das eleccións de novembro de 2020. Para maior tranquilidade, Estados Unidos está a 
fomentar as conversacións interafganas en outubro de 2020 para ratificar, por así dicilo, o acor-
do do 29 de febreiro cos talibáns. Con todo, as conversacións convertéronse nun diálogo de 
xordos, xa que os talibáns non recoñeceron a lexitimidade do goberno de Cabul. A finais de 
2020, Estados Unidos ten claro que os talibáns continuarán a súa ofensiva militar, mais ninguén 
pensa, a principios de 2021, que a ofensiva será tan rápida e fulminante e que o exército oficial 
se evaporará así.

De feito, para sorpresa de todos, o 15 de agosto de 2021, os talibán entraron triunfalmen-
te en Cabul, case sen loitar e sen atopar ningunha resistencia. As imaxes da caótica retirada e 
de multitudes asustadas tentando subir a un avión no aeroporto de Cabul, quedarán para sempre 
gravadas na memoria da xente, lembrando tristemente a fuxida dos soldados estadounidenses 
de Saigón, ao final da guerra de Vietnam, cincuenta anos antes.

Hai varias razóns para o desastre estadounidense, das que se poden escoller varias. A 
primeira é a falta de comprensión da complexidade de Afganistán. O xeneral estadounidense 
Mc Chrystal, comandante das forzas da OTAN entre 2009 e 2010, admitiuno, sen reviravoltas, 

5 Talibán es un estudioso de las Escuelas religiosas
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diante do Consello de Relacións Exteriores, o 7 de outubro de 2011: «Non coñecemos Afganis-
tán... a maioría de nós, incluído eu mesmo, tiñamos un coñecemento máis que superficial da 
situación e mesmo da historia afgá»6.

A segunda razón atópase no fracaso do state-building (construcción do Estado), o obxec-
tivo declarado da invasión estadounidense polo menos ata 2014. Certamente, creáronse institu-
cións e celebráronse eleccións, pero todo o sistema ideado por Estados Unidos está infestado de 
corrupción endémica. O diñeiro estadounidense e europeo enriquece a unha elite cleptómana e 
a xenerais corruptos. Dos 350.000 soldados rexistrados oficialmente, polo menos 150.000 son 
soldados pantasmas, pero os xenerais e oficiais están a cobrar os seus salarios, que son de moe-
da contante y sonante. Isto explica a facilidade e rapidez coa que os talibáns entraron en Cabul. 
Non só se evaporou o exército oficial, senón que mesmo o presidente, Ashraf Ghani, fuxiu a un 
país do Golfo, probablemente co seu botín.

Así, o 15 de agosto de 2021, os estadounidenses e os seus aliados fóronse e os talibáns 
volveron. Quizáis mataron a Bin Laden, pero Al Qaida segue presente. No referente ao Estado 
Islámico de Jorasán, xa comezou o seu labor de socavamento co sanguento atentado no aero-
porto de Cabul e en Iraq, a ocupación estranxeira creou a monstros.

O futuro de Afganistán baixo os talibáns é incerto, pero é verdade que son os que presi-
den agora o destino dun país ao bordo da quebra e a fame negra. Aínda que o goberno talibán 
di que quere transcender as divisións étnicas e inclúe a membros dos principais grupos étnicos 
afgáns, sobre todo taxicos, turcomanos e hazaras xiítas, son os paxtúns forman a columna ver-
tebral do goberno.

Para ser recoñecidos pola comunidade internacional, os talibáns utilizan un discurso 
máis puído e sofisticado e multiplican as súas garantías de que non volverán ás desastrosas prác-
ticas do primeiro goberno talibán de 1996. Porén, as primeiras medidas adoptadas non son nada 
tranquilizadoras e non auguran nada bo: peche de escolas para nenas, exclusión das mulleres do 
mercado laboral, caza de bruxas, liquidación de opositores, etc.

Dentro da catastrófica situación económica, aos talibáns non lles interesa deixar que os 
xihadistas operen desde o seu territorio. De feito, comprometéronse no seu acordo con Estados 
Unidos a non converter Afganistán nun «santuario para os yihadistas», compromiso que se 
reiterou moitas veces desde entón. Existen numerosas dúbidas de que se manteña esta promesa 
a longo prazo, a xulgar polo despregamento na fronteira con Tadxiquistán de miles de istish- 
haadi (candidatos ao martirio), dispostos a cometer atentados suicidas7. 

5. Cuestión xeopolítica

Moitos observadores coinciden en cualificar o regreso dos talibáns e a retirada desorde-
nada de Estados Unidos e os seus aliados como unha «derrota estratéxica»8. Pódese cuestionar 
se tras a calamitosa intervención en Iraq, o desastre de Afganistán anuncia o declive da influen-

6 Citado por George Lefeuvre en Diplomatie, nº.111, setembro-outubro 2021, páx. 94.
7 Atal Ahmadzai: «Why the Taliban still love suicide bombing» en www.foreignpolicy.com/2021/12/07.
8 Alexandra de Hoop Scheffer ; «Le reprise du pouvoir par les Talibans et une illustration cinglante du monde post-américain qui 

se dessine», en Le Monde, 1 agosto 2021.
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cia e a credibilidade de Estados Unidos na rexión e no mundo. Moitos analistas informados 
pensan que si e xa hai dous cambios perceptibles.

En primeiro lugar, produciuse un reenfoque sobre o propio territorio americano pois, 
en efecto, obsérvase entre os estadounidenses unha crise de confianza no excepcionalismo do 
seu país e unha especie de «fatiga bélica», un cansazo das interminables guerras afastadas que 
dilapidan considerables recursos humanos e financeiros, e desa chamada «promoción da demo-
cracia» que substitúe aos tiranos por cleptómanos. Este cansazo do pobo estadounidense xa se 
pode ver na negativa do presidente Obama a participar directamente nas operacións da OTAN 
en Libia en 2011. Como sinala Scheffer, «a famosa política de “liderar desde atrás” provén das 
leccións aprendidas en Iraq e Afganistán»9.

En resumo, os estadounidenses xa non queren xogar a «ser a policía mundial», realizan-
do pequenas guerras que conducen a grandes desastres e que, ao final, resultan moi caras, pois 
minan a moral do país e danan a súa credibilidade e o seu lugar no sistema internacional. 

A reorientación cara ao territorio estadounidense vai acompañada dunha segunda reo-
rientación cara aos rivais sistémicos. Nunca se falou tanto da rivalidade entre Estados Unidos 
e China e isto non é unha casualidade, porque mentres Estados Unidos estaba sumido nas la-
meiras de Afganistán e Iraq, China despegaba, económica e militarmente. Neste sentido, pode 
dicirse que Afganistán e Iraq foron «distraccións estratéxicas» que durmiron a vixilancia de 
Estados Unidos ante as potencias emerxentes.

Esta volta ao Pacífico e aos «grandes enfrontamentos» preocupa aos aliados de Estados 
Unidos, especialmente no golfo Pérsico, que durante décadas confiaron en Estados Unidos para 
a súa seguridade. A retirada de Afganistán, despois de Iraq e Siria, envía unha mensaxe moi 
forte de non contar máis con Estados Unidos. Esta é sen dúbida una das razóns do achegamento 
de certos países do Golfo (Emiratos e Bahrein), de África (Sudán) e do Magreb (Marrocos) a 
Israel, que é percibido como un «substituto de América».

Noutros lugares, especialmente na contorna de Afganistán, a retirada de Estados Unidos 
volve poñer o factor talibán na orde do día e reordena as cartas da xeopolítica rexional10. Nin 
que dicir ten que os veciños que comparten fronteiras con Afganistán (especialmente Paquis-
tán, Irán, Tadxiquistán, Usbequistán, Turcomenistán, así como China) ven afectados de forma 
diferente a outros países próximos que non teñen fronteira con Afganistán, como Rusia, India, 
Kirguizistán ou Casaquistán. 

6. Países de Asia Central

Tres das cinco repúblicas musulmás de Asia Central teñen longas fronteiras con Afga-
nistán, pero todas teñen fortes lazos étnicos e relixiosos co seu veciño afgán. A poboación afgá 
reflicte esta realidade, pois entre o 20 e o 25% da poboación de Afganistán é taxika e o país 
acolle a moitas minorías das outras repúblicas musulmás como usbecos, turcomanos e mesmo 
kirguises e casakos.

9 Ibid.
10 Bayram Balci: «L’Asie centrale à l’heure des talibans», en Orient XX1, info/ magazine-asie-centrale-a-l-heure-des-tali-

bans.5188
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As disputas históricas tensaron un pouco as relacións, pois as cinco repúblicas musul-
más formaban parte da URSS e, polo tanto, participaron na invasión soviética de Afganistán. 
Tras a desintegración da URSS, estas repúblicas participaron na guerra estadounidense «contra 
o terrorismo» e mesmo albergaron bases estadounidenses entre 2001 e 2021, utilizadas para 
transportar material militar ou lanzar ataques aéreos en Afganistán. Polo tanto, é comprensible 
que estas repúblicas sintan unha serie de preocupacións tras o regreso dos talibáns. Estas están 
relacionadas co risco para a seguridade se os talibáns tentan apoiar movementos xihadistas ou 
exportar a súa revolución, os fluxos migratorios e o tráfico de drogas.

Das tres repúblicas musulmás fronteirizas con Afganistán, Tadxiquistán é a máis expos-
ta ao risco de seguridade. Non é casualidade que este país fose o máis preocupado tras o regreso 
dos talibáns, pois débese admitir que as relacións entre os talibáns e o réxime de Emomalii Rah-
mon en Tadxiquistán nunca foron boas. Os talibáns acusan o réxime taxico de apoiar á «Alianza 
do Norte» do comandante Ahmad Shah Massoud nos anos noventa, e de albergar na actualidade 
ao seu fillo Ahmad Massoud, líder da «Fronte Nacional de Resistencia», en loita contra os tali-
báns. Mentres que o réxime taxiko reprocha aos talibáns que, no pasado, fornecesen de armas 
aos insurxentes taxikos que operan na fronteira entre ambos os países e, na actualidade, traten 
de intimidar ao réxime taxiko despregando terroristas suicidas na fronteira, listos para levar a 
cabo atentados se as relacións deterióranse.

Curiosamente, Rusia, Estados Unidos e China coinciden na necesidade de asegurar a 
fronteira taxika. Historicamente, Rusia proporcionou practicamente todo o material militar e, 
mesmo hoxe en día, estaciona a 201ª División en Tadxiquistán, incluíndo máis de 30 modernos 
tanques. Á súa vez, os emigrantes taxikos en Rusia transfiren cada ano miles de millóns de 
rublos ao seu país de orixe.

Isto non impediu que o réxime taxiko de Rahmon acollera bases estadounidenses e que, 
desde o regreso dos talibáns a Afganistán, recibira 18 Jeeps e varias decenas de vehículos mili-
tares ofrecidos pola embaixada estadounidense en Dushanbe. 

China, pola súa banda, está a preparar a construción dunha base militar na provincia 
autónoma de Gorno-Badakhstan para controlar a fronteira con Tadxiquistán.

Este consenso das grandes potencias só pode reforzar o réxime taxiko. O presidente 
Rahmon, que gobernou Tadxiquistán con man de ferro durante máis de 30 anos, ten todo o 
interese en axitar a ameaza afgá e espertar o sentimento nacionalista entre os taxikos, mais 
sería un erro pensar que a retórica antitalibán é simplemente oportunismo político11. Existe 
unha preocupación real de que a vitoria dos talibáns desencadee unha nova onda de radicalismo 
musulmán en Tadxiquistán, onde os numerosos problemas socioeconómicos proporcionan un 
terreo fértil. Esta preocupación é compartida por moitos dos veciños de Afganistán.

Polo tanto, o risco de exportar a revolución islámica dos talibáns non é nulo, pero tam-
pouco se debe de esaxerar porque, a diferenza dos grupos xihadistas, os talibáns están ancora-
dos na realidade do seu país. É certo que a súa revolución é conservadora, incluso escurantista, 
pero non forma parte da «xihad mundial». Con todo, se os países veciños adoptasen unha acti-
tude belicosa cara a eles, non quedarían sen reacción.

11 Vinay Kaura: «Tajikistan’s evolving relations with the Taliban 2.0», en www. mei.com/ Decembro 1, 2021.
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Por outra banda, o risco da migración afgá é real, pois xa hai millóns de afgáns que se 
exiliaron e a actual crise humanitaria e a inestabilidade política acentuarán sen dúbida o fenó-
meno. Algúns afgáns que viven en provincias próximas ás repúblicas islámicas de Asia Central 
buscarán refuxio alí pero a gran maioría irase a Paquistán, Irán ou Turquía e algúns mesmo 
tentarán cruzar a Europa.

En canto ao narcotráfico, é seguro que continuará. En primeiro lugar, porque é o medio 
de vida de decenas de miles de agricultores afgáns. En segundo lugar, porque hai unha deman-
da global. E, por último, porque o Estado afgán está a quedarse sen recursos. Se a mercancía 
transita a través de certas repúblicas musulmás de Asia Central, é por razóns de proximidade 
xeográfica e porque existen redes de contrabandistas, e probablemente tamén porque é fácil su-
bornar aos funcionarios de aduanas, ou mesmo aos dirixentes políticos. Polo tanto, o problema 
é compartido entre o Estado afgán e as repúblicas fronteirizas.

7. O impacto xeopolítico en Rusia, China, Irán, Paquistán, India e Turquía

Ningún dos países mencionados pechou a súa embaixada en Cabul. Agora que Estados 
Unidos xa non é o mestre do xogo, cada un destes países preocúpase polos asuntos afgáns por 
razóns xeográficas, económicas e xeopolíticas, e busca aumentar os seus beneficios e minimizar 
os efectos negativos.

Rusia non ten fronteira común con Afganistán mais as súas repúblicas musulmáns vense 
expostas ás inestabilidades afgás, así que non pode desinteresarse dos temas afgáns nin per-
manecer neutral. Claramente, os rusos alegráronse da derrota estadounidense e querían una 
desquite. Por outra banda, querían que a exportación do modelo democrático fracasase, polo 
que buscan ter certas vantaxes estratéxicas, presentándose como un «aliado máis confiable 
ca Occidente para garantir a seguridade da rexión»12. Isto explica o entusiasmo co que Rusia 
organizou, o 20 de outubro de 2021, unha terceira reunión de consultas, no marco do «formato 
de Moscova»13, con perspectivas a desenvolver un consenso rexional sobre la situación afgá. No 
seu discurso inaugural, o ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergueï Lavrov, enumera os de-
safíos aos que se enfrontan as autoridades afgás, destacando a falta de recoñecemento interna-
cional, os problemas económicos e sociais, a crise humanitaria, as ameazas derivadas da nova 
situación (destacando un posible sobresalto xihadista) e o tráfico de estupefacientes ocultos en 
fluxos migratorios. Tamén engade «Agardamos un comportamento responsable pola parte dos 
países occidentais, cuxa presenza de 20 anos no país resultou na difícil situación humanitaria 
actual». En resumo, Lavrov encher o espazo baleiro deixado polos Estados Unidos e facerse o 
voceiro nos países de Asia central, reiterando os seus temores pero facendo un chamamento a 
Occidente para que asuma a súa parte de responsabilidade na crise humanitaria afgá.

China non agocha a súa satisfación ante a retirada estadounidense. Nunha das súas de-
claracións, o voceiro chinés de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, non se cortou e cualificou 
a política estadounidense de «destrutiva» e engade «cada vez que Estados Unidos intervén en 

12 George Lefeuvre: artigo citado, páx. 5.

13 O Formato de Moscova creouse en 2017. www.news.cn.english/2021-08/24.
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calquera lugar, vai deixando división, familias rotas, morte e caos»14.
China lamenta que Estados Unidos conxelase os activos afgáns, estimados en 9500 mi-

llóns de dólares, suspendera a axuda humanitaria e para demostrar a súa postura «independen-
te», anunciou unha axuda financeira de 33 millóns de dólares ao goberno afgán.

Todo isto non é filantropía pura pois China ten 76 km de fronteira común con Afganistán 
e a súa principal preocupación era impedir as conexións das redes xihadistas co pobo uigur a 
través da fronteira afgá. Por este motivo, o ministro chinés de Asuntos Externos, Wang, foi o 
primeiro representante estranxeiro en reunirse cun dirixente talibán, Baradar, en Tiangin, para 
solicitarlle una toma de distancia co Movemento Islámico de Turquestán Oriental, considerado 
por China coma un «movemento terrorista», pero apoiado polos talibáns.

Con todo, China ten outros obxectivos, como a seguridade do seu subministro enerxéti-
co de Turkmenistán, dado que esta república comparte con Afganistán case 744 km de fronteira 
e China quere garantir que esta fronteira sexa segura para permitir ás compañías petroleiras 
chinesas actuar sen riscos.

China tamén quere ampliar o seu corredor económico China-Paquistán ata Afganistán e 
integralo desta maneira no seu proxecto de «Ruta da Séa». Afganistán recibe xa investimentos 
chinés nas minas de cobre e semella que o país ten unha boa cantidade metais (especialmente 
litio) e terras raras bastante amplas, que tanto precisa a industria chinesa.

Por todo isto, China desexa a integración de Afganistán na Organización de Coopera-
ción de Shanghai, da que hoxe en día Afganistán só é país observador.

India non comparte fronteira con Afganistán, pero observa ao país a través da perspectiva 
do seu conflito con Paquistán e ten interese en garantir a «neutralidade» de Afganistán no seu 
conflito con Caxemira, e en evitar as conexións entre os talibáns e os rebeldes musulmáns de 
Xammu e de Caxemira. Certamente, semella que os representantes do grupo Jaish-e-Moham-
mend (un grupo musulmán radical que opera en India) xa se reuniron cos talibáns e solicitaron a 
súa axuda. Non se coñece a resposta dos talibáns, pero é moi pouco probable que accedesen á súa 
petición, porque os talibáns reiteraron numerosas veces que non teñen intención de intervir nos 
asuntos internos dos países veciños nin de sumarse a unha xihad anti-India, e mesmo fixeron un 
chamamento a continuar coas «relacións culturais, económicas e comercias con India, como no 
pasado», de acordo cunha declaración dun alto representante talibán a finais de agosto do 202115.

India inverteu case 3000 de dólares en Afganistán durante estes últimos 20 anos para 
contrarrestar o activismo paquistaní.

Dous exemplos de inversións poden ser a construción do edificio do parlamento afgán, 
inaugurado en 2015 e a construción da presa do río Salma no oeste. Polo tanto, é doado entender 
a razón do interese indio en que Afganistán non lle vire as costas ou caia no caos. 

Paquistán apoiou a resistencia islámica dos talibáns durante a invasión soviética, foi uns 
dos poucos países (xunto con Arabia Saudita e os Emiratos Árabes), que recoñeceu o primeiro 
Emirato Islámico Talibán en 1996 e, despois da invasión estadounidense en 2001, acolleu aos 

14 Bayram Balci: «L’Asie centrale à l’heure des talibans», en Orient XX1, info/ magazine-asie-centrale-a-l-heure-des-
talibans.5188.

15 Citado por Jean-Luc Racine: «la victoire des Talibans chamboule le jeu diplomatique en Asie» en Monde Diplomatique, 
Decembro 2021, páx. 8
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líderes talibáns no seu territorio, polo que só podía alegrarse do triunfo talibán. Un goberno 
aliado en Afganistán daría a Paquistán unha profundidade estratéxica fronte ao seu rival histó-
rico16, e ofreceríalle moitas vantaxes económicas.

Con todo, Paquistán mantense en grada porque teme a conivencia entre os talibáns 
afgáns e o Tehrik-e-Talibán Paquistán (TTP), un grupo paquistaní que comparte a ideoloxía dos 
talibáns e que está considerado un movemento terrorista que ameaza a seguridade do país e os 
seus vínculos con China (pois os seus enxeñeiros que operan en territorio paquistaní sufriron 
atentados a miúdo).

Ademais do temor ao contaxio revolucionario islamista no seu territorio, Paquistán ten 
outras dúas preocupacións. A primeira está relacionada co retorno ás reivindicacións territo-
riais co obxectivo de unir a paxtúns de ambos lados da fronteira. O segundo é o risco de mi-
gracións, pois calcúlase que xa hai entre 2 e 3 millón de refuxiados afgáns no país, e Paquistán 
non ten os medios para acoller a unha nova vaga de refuxiados se a situación de seguridade se 
deteriora e a crise humanitaria continúa.

Está claro que a restauración do Emirato Islámico en Afganistán ten tantas vantaxes 
como riscos para o país pero, faga o que faga, o país será obxecto dun coidadoso escrutinio por 
parte dos Estados Unidos, que desde fai tempo lle reprocha a súa dobre moral17.

Irán comparte 935km de fronteira con Afganistán e, polo tanto, é normal que os irania-
nos respiren aliviados ao ver que o dominio estadounidense diminue. Para Irán, trátase dunha 
vitoria estratéxica.

O comercio xa era importante entre Irán e Afganistán e a retirada daralle un novo pulo. 
Irán poderá vender petróleo e gas, pero tamén eludir o embargo estadounidense.

É certo que un goberno dirixido polos talibáns sunnitas fai temer que se produzan abu-
sos contra a minoría xiíta hazara ou contra funcionarios iranianos en consulados e embaixadas. 
Aínda se lembra a execución polos talibáns en 1998 de 11 funcionarios iranianos no consulado 
de Mazar-e-Sharif. Irán tamén teme a conivencia entre o goberno talibán e os militantes sunni-
tas de Jundallah, moi activos na provincia iraniana de Sistán- Baluchistán. 

Para tranquilizar aos iranianos, unha delegación dos talibáns reuniuse co ministro de 
Asuntos Exteriores iraniano os días 7 e 8 de xullo de 2021, moito antes da toma de Cabul. Hoxe, 
todo parece indicar que o regreso dos talibáns «xa non aterroriza aos iranianos»18.

Turquía non ten fronteira con Afganistán, pero os dous países comparten moitas afinida-
des relixiosas (ambos son sunnitas), étnicas e lingüísticas (moitos afgáns son turcoparlantes), e 
manteñen unha longa relación.

Durante a invasión soviética, Turquía apoiou á «resistencia islámica» da Alianza do 
Norte, incluído un dos seus líderes, Abdel Rashid Dostum, un uzbeko de fala turca, pero un 
desagradable señor da guerra. Tras o 11 de setembro, Turquía, como membro da OTAN, uniuse 
á coalición estadounidense, pero o seu continxente militar evitou participar nos combates, limi-
tándose a adestrar ao exército afgán e a realizar labores de construción ou loxística. 

16 Derek Grossman: «China and Pakistan see eye to eye on the Taliban. Almost» en www.rand.org/blog/2021/1/09
17 Vinay Kaura: «After Afghanistan, what’s next for Pakistan and the US», en www.mei.edu/publications , setembro 12, 2021.
18 Stéphanie Khoury: en L’Orient-le Jour, 18 agosto 2021.
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Agora que os estadounidenses fóronse, Turquía tenta introducirse no xogo diplomático 
e ampliar a súa influencia económica e política coa oferta dos seus «bos oficios» e como relevo 
entre os países occidentais e o goberno talibán. É unha forma de que Turquía restaure a súa 
imaxe tras a súa participación na coalición internacional, e de que Erdogan gañe puntos para 
as próximas eleccións de 2023. Distanciándose dos demais aliados da OTAN, Turquía reabriu 
a súa embaixada en Cabul e apresurouse a ofrecer ás autoridades afgás a seguridade do aero-
porto de Cabul. Pola súa banda, as autoridades talibán envían a Turquía sinales positivas e fan 
chamamentos para que invista en Afganistán e participe na reconstrución.

Pero a nova relación non está exenta de riscos como, en primeiro lugar, a afluencia de 
novos refuxiados afgáns. Calcúlase que actualmente hai case 500 000 refuxiados «irregulares» 
en Turquía19. As autoridades turcas emprenderon a construción dun muro de 243km na súa fron-
teira con Irán, a que é de máis de 500km de lonxitude. Turquía espera frear a chegada de novos 
refuxiados para acougar a ira dunha poboación turca cansa de ver como se instalan millóns no 
seu país, que se enfronta a unha crise económica sen precedentes. 

O segundo risco está relacionado co que algúns chamaron «as autoestradas do xihadis-
mo», é dicir, que o retorno dos talibáns podería empuxar aos xihadistas a emigrar a Siria, Iraq 
ou mesmo a unirse ao PKK kurdo (Partido dos Traballadores do Kurdistán), considerado por 
Turquía como un movemento terrorista. O risco é baixo, pero Turquía utilízao para xustificar a 
construción de muros nas fronteiras con Siria e Irán. A contradición é flagrante, pois Turquía 
ábrese ao exterior e encérrase no seu interior, esfumando un pouco as mensaxes. 

8. E onde queda a UE en todo isto?

Os países da UE participaron nos asuntos afgáns a través da OTAN. Agora que os esta-
dounidenses retiráronse, os europeos están desorientados e non queda máis remedio que facerse 
moitas preguntas:

 » Que sentido ten intervir militarmente no estranxeiro cando non están en xogo os intere-
ses vitais da UE? 

 » Non é máis adecuado e menos custoso centrarse na prevención de crises e a consolida-
ción da paz e dotarse dos medios necesarios para alcanzar as nosas ambicións?

 » Non é máis urxente estabilizar a veciñanza inmediata en lugar de tratar de estabilizar a 
veciñanza afastada?

 » Como podemos aumentar a autonomía estratéxica da UE nos seus tres compoñentes: 
información, decisión e acción?

 » Como pode a UE actuar como forza moderadora en Afganistán para que a vitoria dos 
talibáns non sexa emulada na súa veciñanza mediterránea ou mesmo no Sahel?

 » Como pode a UE converterse nun actor xeopolítico coherente, activo, visible, indepen-
dente e responsable na súa veciñanza inmediata?
Non cabe dúbida de que o futuro dunha UE xeopolítica dependerá, en gran medida, das 

respostas a todas estas preguntas.

19 Ariane Bonzon: «L’Afghanistan des Talibans, une opportunité pour la Turquie?», en www.slate.fr , 30 setembro 2021
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9. Conclusión

O desastre estadounidense en Afganistán está a barallar as cartas na rexión de Asia 
Central e cambiando o equilibrio de poder internacional. Confírmase, unha vez máis, a expre-
sión «Afganistán, cemiterio de imperios», porque aínda que é certo que pode ser conquistado 
e ocupado, é moi difícil de someter. Xa na antigüidade, nunha carta enviada por Alexandre 
Magno á súa nai, dicía que os afgáns eran «leóns indomables». Todas as potencias que tentaron 
introducirse neste país non comprenderon a súa complexidade, a cal reside no papel dos clans, 
que poden esnaquizarse entre si, pero loitan contra un inimigo común, polo sentido da honra, 
polo conservadorismo dos costumes, polo peso das tradicións e polo amor á patria.

O Afganistán posterior a Estados Unidos revela a interacción dos intereses nacionais 
dos países veciños e as rivalidades rexionais. Todos os países están preocupados polo rexurdi-
mento do terrorismo, os fluxos de refuxiados e o tráfico de drogas. Porén, cada país esfórzase 
por maximizar a súa vantaxe xogando o xogo diplomático, ás veces integrando a Afganistán no 
«Formato de Moscova», a «Organización de Cooperación de Shanghai» ou o «diálogo de segu-
ridade rexional». Á vez hai innumerables conferencias para discutir o «futuro de Afganistán», 
mentres que a tarefa máis urxente, a crise humanitaria, debe ser atendida.

Afganistán está ao bordo do naufraxio social e económico e precisa de axuda humanita-
ria urxente. Pola contra, a inestabilidade afgá podería estenderse a países próximos e afastados. 
Os talibáns non forman parte da «xihad global», senón que son un movemento nacionalista 
conservador arraigado na realidade do país. Hai que axudarlles a estabilizar o país, a integrar 
todos os seus compoñentes étnicos e relixiosos e, sobre todo, a construír un Estado moderno 
que respecte os dereitos fundamentais dos seus cidadáns e manteña boas relacións de veciñanza 
cos seus veciños.
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