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EDITORIAL 
 

Afganistan. După 20 plus 20 de ani 
 

[Afghanistan. After 20 plus 20 years] 
 

Marius VĂCĂRELU 
 

Abstract: The year 2021 has brought with it several geopolitical challenges, and it 
seems that the biggest is the Afghanistan one. Some interpretations suggest that the 
beginning of 2022 is in fact only an US-led coalition troop’s withdrawal extension 
– the archives will show us the truth, but only after 50 years or more. A deeper un-
derstanding of the Afghanistan situation seems to be a source for decades to come 
and in this regard we have sought to design this article’s text. We did not use just 
geopolitical analyse, because some explanations on Afghanistan topic need a lar-
ger dimension, reaching some specific economic and governmental characteristics. 
The small size available for text does not make possible an exhaustive analyse, but 
maybe in a few months we will try to write a volume dedicated to the whole geopo-
litical Afghanistan situation. 
 
Keywords: Administrative Framework, Costs, Economy, Geopolitics, Good 
Governance, Modernisation. 

 
Introducere 
 
Anul 2021 a adus cu sine mai 

multe provocări în sfera geopoliticii, 
dar cea mai surprinzătoare părea a fi 
situația Afganistanului. Efectele schim-
bărilor aduse în vara lui 2021 sunt nu-
meroase și se vor extinde la scară glo-
bală pentru mai mult de un deceniu, 
astfel încât decidenții politici din toate 
țările lumii vor fi obligați să aibă în 
vedere pentru mai multe cicluri electo-
rale câteva lecții care se desprind din 
largul context al operațiunilor derulate 
în și pentru Afganistan. 

Trebuie să subliniem, de aseme-
nea, că preluarea puterii de către tali-

bani la Kabul – privit aici doar ca 
metaforă a statului funcțional – părea 
a fi cel mai important eveniment al 
anului, fără ca să se imagineze finalul 
deosebit de tensionat din zona geo-
politică europeană. Într-o interpretare 
istorică a acestui deceniu, putem 
spune că liderii politici caută să com-
prime spațiul și timpul, încercând să 
rămână în urma lor „ceva”, fără a fi 
însă capabili să realizeze chestiuni 
majore. Poate că din această per-
spectivă va trebui să avem o anumită 
aprehensiune, deoarece o capacitate 
redusă de „lăsare a amprentei în isto-
rie” poate naște frustrări în mintea 
liderilor, care apoi se pot exprima 
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prin adoptarea unor decizii cu efecte 
profund negative pentru largi comu-
nități umane, uneori internaționale.  

În acest larg context, voi căuta să 
identific cele mai importante conse-
cințe ale unuia dintre cele mai im-
portante evenimente ale anului 2021, 
deoarece o parte a acestora se vor 
aplica și spațiului de interes al 
României. Acest lucru este cu atât 
mai mult necesar cu cât în mai multe 
analize s-a subliniat că situația ten-
sionată din apropierea granițelor de 
est ale României a avut ca una dintre 
surse percepția publică a retragerii 
americane din Afganistan, pentru că 
imaginile cu oameni încercând să in-
vadeze aeroportul în vederea părăsirii 
țării au avut un impact imagologic 
important. Momentul în care câteva 
persoane au fost înregistrate pe su-
porturi video căzând de pe trenurile 
de aterizare care erau retrase în inte-
riorul avioanelor a subliniat pentru 
multe persoane că operațiunea din 
țara central-asiatică a fost mai puțin 
reușită decât se anticipase în anul 
2001, iar de aici și anumite planuri 
pentru anii ce vor veni. 

 
Coordonate geografice și 
economice 
 
Dintotdeauna a existat o anumită 

surprindere a celui ce analizează geo-

politica relativ la încrâncenarea cu 
care mai multe țări au încercat să își 
plaseze baze militare strategice pe 
teritoriul Afganistanului. Această con-
cluzie apare în urma analizării forme-
lor de relief din țara central-asiatică, 
iar în cadrul acesta fundamentale sunt 
proporțiile zonei montane, coroborate 
cu faptul că afganii nu au ieșire la 
Oceanul Planetar. 

După cum este lesne observabil, 
harta1 relevă dominația formei mun-
toase în relieful afgan, ceea ce ar tre-
bui să atragă atenția oricărei țări ce își 
dorește să-și fixeze adânc pozițiile 
geopolitice în acest teritoriu. Mai 
mult din jumătate din teritoriu este 
muntos, iar dintre orașele care au cel 
puțin un milion de locuitori, doar 
unul este situat la un nivel de mai 
puțin de 1.200 metri față de nivelul 
mării, toate celelalte depășind această 
cotă, iar capitala este situată la 2.093 
metri față de același prag2. Pentru a 
detalia situația geografică a 
Afganistanului, să menționăm că 
doar maxim 12,1% din suprafața 
acestei țări poate fi folosită ca teren 
arabil3 ceea ce nu se realizează însă, 
din cauza secetelor prelungite și ac-
centuate, care au redus dimensiunile 
acestei expresii fundamentale a vieții 
– doar în anul 2021 a fost afectat 
peste 80% din teritoriu4. 
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La aceste date se mai adaugă alte 
două: absența totală din planurile 
industriei turismului, care de peste 40 
de ani ocolesc această țară – și o vor 
face în continuare pentru poate două 
decenii sau mai mult – și amplasarea 
sa pe rute care nu sunt folosite în 
mod real de marii operatori comer-
ciali. Chiar dacă cu sute de ani în 
urmă Afganistanul era una dintre 
rutele folosite de către comercianții 
ce transportau mărfuri și idei pe 
Drumul Mătăsii, creșterea capacității 
navelor maritime a eliminat orice 
perspectivă de dezvoltare economică 
a acestei țări, deoarece 90% din 
transportul mondial de bunuri se 
efectuează pe mare5. În acest sens 
vom aminti doar faptul că eșuarea în 
canalul de Suez a unei nave de trans-
port de mărfuri din China a mărit 

costurile transporturilor de bunuri pe 
întreaga planetă, ceea ce subliniază 
încă o dată lipsa de importanță a țării 
în comerțul global. 

Descoperirea bogatelor resurse ale 
subsolului nu s-a făcut decât în se-
colul XX, iar exploatarea lor nu este 
o chestiune ușoară, prin prisma anu-
mitor costuri dificil de estimat și plă-
tit, deoarece, indiferent cum s-ar dori 
transportul acestora, este imposibil ca 
el să nu fie dublat de anumite schim-
buri de idei din partea celor ce vor 
participa la aceste operațiuni comer-
ciale, iar acest lucru ar putea să nu fie 
pe planul tuturor guvernelor ce do-
resc acces la zăcămintele 
Afganistanului. Tocmai condițiile 
dificile de relief favorizează opririle 
la diferite popasuri, iar aceste puncte 
de odihnă sunt de regulă și locul unde 
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se schimbă sume de bani, idei sau 
informații, dar și alte mărfuri de inte-
res pentru localnici. 

Din aceste motive geografice și 
economice apare o concluzie destul 
de dezamăgitoare, referitoare la capa-
citatea de dezvoltare a acestei țări. 
Populația este și va fi în continuare 
condamnată la sărăcie, cu atât mai 
mult cu cât creșterea demografică din 
ultimele decenii consumă rapid orice 
acumulare de capital. Scăderea aju-
toarelor și în general a majorității in-
vestițiilor străine vor consolida paupe-
rizarea, iar singurul mod în care țara 
va mai conta va fi cel de furnizor de 
materii prime pentru diferite entități 
comerciale legale sau de crimă orga-
nizată. Faptul că după revenirea tali-
banilor la putere jumătate de milion 
de persoane și-au pierdut locurile de 
muncă – estimarea fiind ca acest nu-
măr să atingă pragul de 900.000 la 
mijlocul anului 20226 – adâncește sără-
cirea marii părți a populației, iar per-
spectivele de inversare a acestei di-
recții negative sunt practic inexistente. 

Aceste probleme pe care 
Afganistanul a trebuit să le suporte au 
fost potențate de o caracteristică spe-
cifică războaielor de lungă durată 
purtate pe teritoriul propriu. Concret, 
invaziile străine care sunt respinse 
după mai mulți ani de război con-
tinuu elimină din economie profe-
sioniștii de înaltă calificare, iar singu-
rele ocupații care se dezvoltă sunt 
cele legate de producerea de arma-
ment și hrană, acolo unde se poate și 
în limitele bazei industriale anteri-
oare. Acest aspect a fost fundamental 
pentru situația țării după 1990, dar 

este relevant în continuare, deoarece 
economia afgană este practic ine-
xistentă – PIB-ul nominal per capta 
fiind în anul 2020 de doar 517 do-
lari7. Evident, această valoare a scă-
zut în anul 2021, ca urmare a com-
plicațiilor militare și politice, care au 
redus o dată în plus firava economie 
a țării.  

Chiar dacă exportul de mac pentru 
producerea opiaceelor a crescut, va-
loarea sa nu poate suporta greutatea 
unei populații care s-a dublat în doar 
22 de ani (de la 20 de milioane de 
persoane în anul 19998 la 40 de mili-
oane în ianuarie 20229). Nici o altă 
țară nu și-a dublat populația într-un 
asemenea interval de timp, și în con-
textul specific – politic și climateric – 
al acestei țări este imposibil de asi-
gurat hrană suficientă pentru toți 
locuitorii ei. De asemenea, este logic 
că gruparea conducătoare va reține 
pentru sine o parte importantă a 
resurselor economice și de hrană, 
pedepsind sau acționând în scopul 
supunerii localităților și familiilor 
care nu doresc să fie stăpâniți de noii 
lideri de la Kabul. Estimările ONU 
subliniază că la finalul anului 2021 
doar 2% din populația Afganistanului 
are mâncare suficientă10 – din 40 de 
milioane – iar soarta celorlalte 98% 
va fi foarte dificilă în anii ce vin, 
deoarece o bună parte din aspectele 
care provoacă acest deficit sunt de 
natură climaterică, imposibil de 
controlat la nivelul unei țări care nu 
are un nivel ridicat de irigare a 
suprafețelor agricole. 
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Coordonate istorice și 
geopolitice 
 
Perspectivele geopolitice ale 

Afganistanului sunt relevate cu acu-
ratețe de analiza entităților statale 
care au existat pe teritoriul său. De 
fapt, mai degrabă de absența unei 
statalități consistente, care a menținut 
tribalismul la un nivel superior mul-
tor alte țări din zonă – care au benefi-
ciat mai mult în acest sens de către 
contactul cu imperialismul și organi-
zarea administrativă europeană. Este 
dificil să ne imaginăm cum ar fi fost 
o mare parte a Asiei în absența domi-
nației europene – care nu a fost deloc 
o mântuire, dar care a fixat adminis-
trația publică la un nivel pe care indi-
genii nu îl putuseră atinge până 
atunci, cu toată istoria lor milenară –, 
dar nu imposibil. Tribalismul ar fi 
făcut ca harta politică a continentului 
să fie mult mai fragmentată, iar gra-
nițele mult mai frecvente. În conse-
cință, ar fi existat mai multă birocra-
ție asupra oricărui proiect economic, 
iar transportul de bunuri ar fi fost 
taxat în fiecare stat străbătut de tre-
nuri/conducte/tiruri, făcând ca prețu-
rile de vânzare cu amănuntul să fie 
mari, astfel încât populația nu ar fi 
câștigat prea mult. Spărgând anumite 
linii de forță ale tribalismului – deși 
nu pe toate –, imperiile europene au 
oferit statelor asiatice independente 
mai multe perspective de dezvoltare, 
aspect care nu poate fi neglijat inclu-
siv din perspectiva dimensiunilor 
teritoriale ale acestora. Astfel, trebuie 
învederat că statele cu cea mai întinsă 
suprafață – ca medie – se află în 

Asia, dar cu un relief și o compoziție 
demografică care favorizează mai 
degrabă fărâmițarea politico-admi-
nistrativă. 

În această perspectivă teritorială și 
demografică, Afganistanul a fost de 
la început un stat care nu putea să 
aibă o anvergură deosebită la nivel 
continental, pentru că dificultățile de 
locuire – cauzate de preeminența 
munților și de absența terenurilor ara-
bile – au constituit un obstacol natu-
ral, imposibil de învins de puterea 
omului. Adăugând lipsa de acces la 
Oceanul Planetar – implicit dificul-
tatea de a efectua schimburi comer-
ciale și de idei în cantități mari – nu 
putem observa decât că Afganistanul 
nu poate constitui pe termen lung 
decât un stat tribal sau cel mult un 
avanpost al unui imperiu.  

Istoria a confirmat această reali-
tate geografică și economică, deoa-
rece nu a existat decât o singură dată 
când o formațiune politică de mare 
întindere a avut capitala reală doar pe 
teritoriul actual al Afganistanului. 
Imperiul Durrani – pe fond, creatorul 
bazelor statului numit azi Afganistan 
– nu a durat nici măcar 80 de ani, iar 
perioada sa de maximă expansiune a 
fost înainte de anul 1800, adică îna-
inte de marile creații tehnologice ale 
epocii moderne. În rest, deși au exis-
tat câteva imperii care au avut o parte 
a teritoriului-matrice în zona 
Afganistanului de astăzi – Ghaznavizii 
și Ghuzii în secolele X-XII, iar apoi 
entitatea creată de către Ahman Șah 
Durrani mai sus amintită – realitatea 
este că de cele mai multe ori liderii 
politici ai Asiei Centrale și Horasan-
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ului/Khorasan-ului extins au avut în 
rare cazuri preocupare preponderentă 
față de această țară. Concret, în majo-
ritatea timpului teritoriul Afganistanu-
lui de azi a fost fie sub autoritatea en-
tităților politice cu centrul în Persia/ 
Iran, fie sub aceea a formațiunilor 
politice din nordul Indiei.  

Acestor două chestiuni trebuie să 
le adăugăm faptul că limba de cir-
culație diplomatică, precum și limba 
de cancelarie a fost chiar și în timpul 
Imperiului Durrani cea persană – 
limba dari, vorbită în proporție im-
portantă în țară, este de fapt o limbă 
persană cu ușoare modificări. De 
asemenea, trebuie avut în vedere că 
înaintea separării din 1947 dintre 
India și Pakistan teritoriul celor două 
țări era considerat un tot unitar, deoa-
rece configurația sub-himalayană 
face ca în bună măsură relieful, clima 
și rețeaua hidrografică să fie într-o 
logică unică, cu un culoar spre New 
Delhi, care a devenit astfel capitală 
necontestată a arealului subcontinen-
tului indian. Paștunii – una dintre 
principalele comunități tribale ale 
Afganistanului – sunt mai degrabă 
poziționați în arealul geopolitic și 
cultural al vechilor entități indiene, 
mai ales că 15% din populația 
Pakistanului de astăzi (aproximativ 
32 de milioane de persoane) este re-
prezentată de acest grup.  

Practic, Afganistanul și triburile 
care l-au populat nu au oferit din 
punct de vedere administrativ și poli-
tic decât într-o anumită proporție stan-
dardele minimale necesare consti-
tuirii unui stat coerent și articulat, 
ceea ce a făcut ca teritoriul țării să fie 

mai ales disputat sau într-o suzera-
nitate ori înglobare în alte imperii. De 
ce imperii, și mai puțin state care să 
acționeze în zonă? Răspunsul este dat 
de aceleași condiții de relief, care nu 
favorizează nici urbanizarea, dar mai 
ales agricultura. Prin condițiile sale 
geografice, Afganistanul nu poate 
constitui centrul unui imperiu, dar 
poate fi întotdeauna o periferie – sau 
mai bine spus un teritoriul de graniță 
– a unei astfel de entități politice, 
pentru că cele mai fertile zone din 
apropierea muntoasei țări sunt fie în 
Pakistanul sau India de azi, fie în 
Uzbekistanul sau în nordul Iranului 
contemporan. 

 De aici, discuția obiectivă trebuie 
purtată despre ceea ce în geopolitică 
s-a numit „Marele Joc”. Denumirea – 
mai mult sportivă decât geopolitică – 
a descris competiția dintre Marea 
Britanie și Imperiul Țarist în spațiul 
dintre Marea Caspică și Himalaya11, 
afectând în mod direct Afganistanul, 
pentru că spațiul respectiv cuprinde o 
parte importantă a teritoriului acestei 
țări. Deși a inspirat mai multe opere 
literare și cinematografice – prepon-
derent de partea engleză12 –, a fost în 
realitate un conflict geopolitic inutil 
și care în nici una dintre situații nu ar 
fi putut duce la un rezultat concludent 
în favoarea uneia dintre părți.  

Concret, operațiunile celor două 
imperii aflate în competiție erau cen-
trate pe alte teritorii, iar punerea de 
baze puternice și stabile în zona 
Afganistanului ar fi forțat o deplasare 
a unei părți importante a propriilor 
administrații, precum și a unui număr 
mare de persoane, pentru că zonele 
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muntoase ușurează apărarea, dar mai 
puțin construcția unor entități statale. 
În plus, sudul și sud-vestul 
Afganistanului sunt integrate natural 
în arealul geopolitic al Pakistanului 
de astăzi, nordul țării este mai 
aproape de integrarea geografică spre 
Valea Fergana – fără a fi însă parte a 
acestui areal. Partea estică a țării este 
integrată în sfera economico-politică 
persană, orașul Herat – cel mai mare 
din această parte a țării – fiind denu-
mit „Micul Iran”, fiind situat la o 
distanță nu foarte mare (după stan-
dardele de distanță ale Asiei, conti-
nent de 4,5 ori mai mare decât 
Europa) de una dintre cele mai im-
portante așezări urbane ale Iranului, 
anume Mașhad/Mashhad.  

În această paradigmă geografică 
să menționăm că India, Pakistanul și 
Bangladeșul au fost stăpânite de către 
britanici doar cu 20.000 de persoane 
din administrație și armată13, iar o ex-
tindere spre Afganistan ar fi obligat 
la deplasarea unei importante părți a 
acesteia – și aducerea în fapt a mai 
multe mii de soldați din metropolă – 
într-o țară care nu oferea nimic din 
punct de vedere economic. Aceeași 
problemă o avea și Imperiul Țarist, 
care nu-și putea deplasa populația 
subdezvoltată patrimonial într-o țară 
care nu oferea nimic din perspectivă 
agricolă. Densitatea redusă a etnicilor 
ruși din Asia Centrală ar fi scăzut și 
mai mult în situația în care ar fi în-
globat juridic Afganistanul, iar ulte-
riorul avans către India britanică ar fi 
necesitat o deplasare de populație și 
mai mare, dar care nu exista și care – 
în orice situație – ar fi avut de stră-

bătut o distanță de peste 3.000 de 
kilometri între principalele centre 
urbane ale Rusiei din arealul central-
asiatic și primele mari orașe ale 
Pakistanului. 

Faptul că în prima parte a secolu-
lui XX în Afganistan nu s-a găsit 
petrol în cantități suficiente a făcut ca 
țara muntoasă să nu facă obiectul 
preocupărilor majore ale puterilor 
aliate anti-germane, care vor acționa 
pentru a securiza prețioasa hidrocar-
bură în Persia – țara fiind ocupată de 
către britanici și sovietici –, dar fără a 
extinde această operațiune spre Est.  

 
Coordonate ideologice și 
religioase  
 
Nereușitele economice ale țărilor 

Asiei au condus, în secolele XVIII-
XIX, la instaurarea unor regimuri co-
loniale europene pe o suprafață largă 
a acestora, iar drept consecință a 
acestei realități de fapt a avut loc un 
transfer de cunoștințe în diferite do-
menii dinspre administrațiile impe-
riale către indigeni. Acest proces a 
fost urmat de apariția a două direcții 
de acțiune a populațiilor și liderilor 
politici din mai multe țări ale Asiei, 
cu efecte puternice până astăzi. 

Mai întâi, s-a generat un senti-
ment de ură față de ceea ce este euro-
pean – și, după 1945, și american – la 
nivelul multora dintre locuitorii țări-
lor Asiei. Nu poate fi înțeleasă poli-
tica ultimelor decenii din multe țări 
ale continentului oriental dacă este 
eludată această dimensiune psiho-
logică, pentru că ea aduce sau modi-
fică ierarhii politice și limitează opți-
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unile oamenilor politici care doresc o 
dezvoltare mai rapidă a propriilor 
națiuni. În acest sens, relev și faptul 
că în 2021 – când s-au împlinit 100 
de ani de la crearea Partidului 
Comunist Chinez – discursul lui Xi 
Jinping a subliniat clar că Imperiul de 
Mijloc nu va mai accepta niciodată 
puterea străinilor asupra poporului și 
a țării14.  

A doua consecință majoră a fost 
adoptarea modelului european de 
organizare statală și a economiei, cu 
particularități proprii fiecărei entități 
politice care a adoptat aceste tipare. 
În această operațiune au apărut două 
chestiuni de rezolvat, iar rezultatul 
oferit provocărilor aduse de adoptarea 
modelelor europene este și va fi re-
levant pentru încă mai multe decenii.  

Concret, prima chestiune de re-
zolvat a fost aceea a tradițiilor poli-
tice specifice Asiei, care au cunoscut 
de regulă dominații politico-admi-
nistrative autoritate, fără contestări 
interne de natură continuă și mai ales 
fără împărțirea puterii. Mai direct 
spus, majoritatea entităților politice 
din Asia au avut lideri cu puteri dic-
tatoriale, fără a le împărți cu parla-
mente sau guverne, iar legislațiile 
acestora nu admiteau sancțiunea fa-
miliei conducătoare, fiind implicit în 
contradicție cu conceptul de rule of 
law/supremație a legii care fixează 
cadrul general al vieții publice din 
țările europene. Astfel, preluarea 
acestor instituții specifice Europei (și 
Americii de Nord) nu s-a făcut cu 
scopul de a împărți puterea după o 
ecuație a echilibrului forțelor politice, 
ci mai degrabă pentru a mulțumi di-

feriți aliați, pentru a da anumite apa-
rențe de „democrație” și pentru a 
detensiona parțial o parte a nemul-
țumirii sociale. Ca rezultat contem-
poran este suficient să amintim că în 
toate clasamentele privind legalitatea 
și democrația țările din Asia nu au 
rezultate deosebite15, iar direcția ge-
nerală de migrație – cu 281 milioane 
de persoane înregistrate la nivelul anu-
lui 202116 – relevă că locuitorii acestor 
țări pleacă spre Europa, iar nu invers, 
subliniind mai degrabă nemulțumirea 
unei importante părți a populației de 
pe acest continent față de modul în 
care țările lor sunt conduse. 

A doua chestiune este reprezen-
tată de rolul religiei în stat. Dacă în 
Europa acesta este mult redus, pentru 
că o parte din avansul științific adus 
de munca de secole a savanților con-
tinentului nostru a presupus încăl-
carea și acceptarea eludării anumitor 
prescripții religioase, nu aceeași este 
situația în multe din țările Asiei. 
Constituțiile multor țări fac referire la 
religie și la faptul că prescripțiile 
religioase sunt izvor de drept – și 
trebuie să notăm că doar islamul be-
neficiază de acest tratament juridic 
superior. Consecința acestui mod de 
organizare a statului este una nega-
tivă, deoarece există realități față de 
care corpusul doctrinar al religiilor 
nu spune nimic (spre exemplu trans-
plantul de organe), așa cum există și 
aspecte ale eticii religioase pe care 
legislațiile nu le înregistrează ca 
având efecte juridice (spre exemplu, 
relația omului viu cu memoria celor 
morți) – or, în această perspectivă, a 
oferi un rol juridic aspectelor care nu 
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sunt sau nu trebuie reglementate nu 
face altceva decât să adauge o a doua 
cenzurare a actelor omenești. Este 
destul că legile create de oameni – 
evident, nu discutăm acum cum au 
apărut religiile și cărțile lor sfinte – 
pot oricând bloca anumite inițiative 
ale minții umane și nu este necesar să 
fie adăugată o a doua barieră asupra 
capacităților și planurilor de dez-
voltare ale omului.  

Faptul că în Afganistan religia a 
jucat un rol important în ultimele 
decenii a fost doar o confirmare a 
unei tendințe a întregului continent, 
iar în acest sens vecinătatea cu Iranul 
precum și războiul anti-sovietic nu au 
favorizat o abordare mai utilă liberei 
inițiative și dezvoltării economiei 
țării. În fapt, războaiele au ca efect 
creșterea nivelului de unitate a popu-
lației, iar în acest sens sunt folosite 
mai multe ancore morale, printre care 
una din cele mai important este cea 
religioasă. Sunt cunoscute imaginile 
Afganistanului urban și destul de 
secularizat al anilor 1960-1970, dar 
confruntarea cu un regim politic ateu 
a condus la cea mai logică operațiune 
de propagandă, care favoriza întărirea 
rolului religiei ca liant al triburilor ce 
nu întotdeauna se agreau reciproc. 
Rezultatul a fost apariția talibanilor – 
autodenumiți „studenți” în studii reli-
gioase –, dar care nu erau de fapt de-
cât o grupare politică bazată pe facto-
rul religios, așa cum alte grupări 
aveau ca punct-cheie o anumite iden-
titate tribală sau regională. 

Apariția Statelor Unite ale 
Americii în zonă s-a făcut pentru 
prima dată într-o formă consistentă, 

deși prezența militară americană apă-
ruse mult mai devreme, în contexte 
diferite –, iar o serie de producții ci-
nematografice au fost dedicate aces-
tor evenimente, ceea ce a avut ca re-
zultat crearea unei atitudini de încre-
dere față de orice abordare relativă la 
Afganistan.  

Lovitura primită în New York la 
11 septembrie 2001 a pus în discuție 
însă o chestiune majoră, de care erau 
conștiente majoritatea persoanelor cu 
studii în ceea ce privește procesele de 
construcție a entităților politice și 
naționale. Concret, nu era pusă în 
discuție reală victoria asupra unui 
dușman slab –, dar versatil, relativ la 
multiplele posibilități de ascundere –, 
ci ceea ce reprezintă provocarea ma-
joră a oricărei administrații: ce se 
întâmplă după ce înfrângi o țară și 
mai ales cum faci să nu devină mai 
periculoasă decât a fost după retra-
gerea trupelor tale? 

Asupra calităților analiștilor ame-
ricani nu există nici o îndoială, dar nu 
aceștia adoptă deciziile politice. De 
fapt, considerăm că întreaga provo-
care pe care acești specialiști în ști-
ințe sociale și umaniste au avut-o de 
înfruntat a fost aceea a găsirii unui 
model de construcție a unui stat și a 
unei națiuni funcționale. La acest 
deziderat s-a alăturat destul de curând 
o altă provocare, infinit mai ușoară 
prin prisma educației populației și 
condițiilor geografice, anume aceea a 
construirii unui Irak funcțional și 
democratic, în acord cu principiile 
guvernării specifice spațiului euro-
pean și nord-american. Nu putem 
nega și faptul că prezența militară 
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americană în cele două țări a îngri-
jorat în mod real Teheranul, dar un 
război între Iran și SUA era impro-
babil și practic imposibil, atât prin 
dificultatea operațională, cât mai ales 
prin prisma duratei necesare stăpâ-
nirii unei țări cu un relief în bună mă-
sură muntos și deșertic. În plus, ce-
tățenii americani nu ar fi admis un 
nou război, care ar fi avut o inten-
sitate extraordinară și costuri în vieți 
omenești de zeci de mii de militari. 

Apariția soldaților americani –, 
dar și a altor țări europene – pe teri-
toriul Afganistanului a pus de la înce-
put la încercare confruntarea între 
modelele de organizare socială, iar 
rezultatul a depins de fapt de un sin-
gur aspect pe care majoritatea țărilor 
europene și nord-americane nu știu să 
îl gestioneze: religia islamică.  

Mai întâi, este necesară o înca-
drare demografică globală a acestei 
religii: dacă în anul 1990 musulmanii 
în lume erau estimați la 1,1 miliarde 
de persoane17, în anul 2021 aceștia 
depășiseră pragul de 1,9 miliarde18, 
situați preponderent în aceleași țări în 
care dominau demografic și anul 
1990. Această creștere este extraordi-
nară – în sens juridic19 –, dar nesuste-
nabilă economic, iar viitoarele de-
cenii vor releva o slăbiciune pronun-
țată a țărilor unde islamul este domi-
nant. Această slăbiciune are ca factor 
augmentator aspectul geografic, ma-
joritatea țărilor musulmane fiind situ-
ate în zone cu climă foarte caldă, 
aride în proporții importante ale teri-
toriilor lor, ceea ce nu poate stimula o 
activitate economică – industrială și 
agricolă – substanțială, iar în acest 

sens statisticile FAO relevă calitatea 
de importatoare nete de hrană a 
acestor state.  

Pentru oamenii care nu au con-
tacte frecvente cu musulmani este 
greu de înțeles o religie care aduce în 
prim-plan o atât de mare supunere la 
nivelul familiei, relativ la faptul că în 
morala creștină egalitatea dintre soți 
este consacrată, iar sfințenia este ofe-
rită fără ezitări femeilor. În fapt, dacă 
analizăm istoria economică20 a țărilor 
în care Islamul este dominant, vom 
regăsi un nivel ridicat al sărăciei și 
doar acolo unde laicitatea a putut să 
aibă baze puternice situația econo-
mică s-a îmbunătățit. Faptul că în 
ultimul secol în mai multe dintre 
aceste țări s-au descoperit hidrocar-
buri care au adus cu sine apariția 
unor mari averi și implicit modificări 
în peisajul urbanistic al lumii musul-
mane nu schimbă deloc situația, pen-
tru că doar câteva decenii de bogăție 
a elitei politice nu schimbă secole de 
deficiențe economice.  

Mai trebuie adăugat că această 
separare strictă între bărbați și femei 
are două consecințe concrete: mai 
întâi, eliminarea femeii din câmpul 
muncii reduce forța financiară a unei 
familii, deoarece ea este o producă-
toare de venituri reduse, deși acti-
vitățile sale din familie contează 
enorm în ceea ce privește viața unui 
cămin. Totuși ele sunt private de 
dezvoltarea potențialului intelectual 
și economic, astfel încât oricât de 
mult ar munci un bărbat, nu poate 
compensa absența unui al doilea cre-
ator de venituri substanțiale în fami-
lie. De aici, a doua consecință: țările 
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musulmane nu au dezvoltat infra-
structura educațională, economică și 
industrială pentru a introduce femeile 
în viața publică, iar orice încercare de 
a o crea/dezvolta (infrastructura) 
costă enorm și nu poate aduce rezul-
tate imposibil de eliminat în mai pu-
țin de patru decenii (de notat că euro-
penii au creat un cadru complet inte-
grator al economiei în trei secole, in-
terval de timp uriaș pentru orice plani-
ficator guvernamental).  

 
Imposibila construcție a țării 
 
Statele Unite ale Americii și 

coaliția sa au rămas în Afganistan 
„doar două decenii”, într-o țară care 
pierduse în perioada 1980-2001 
aproape întreg potențialul său eco-
nomic. Ideea că țările coaliției care 
au ajuns în Afganistan ar fi avut vreo 
datorie de a construi o țară – de la 
infrastructură rutieră și feroviară la 
cea educațională și industrială – este 
naivă și periculoasă, pentru că o ast-
fel de operațiune ar fi fost echivalentă 
atât cu ceea ce numește nation-buil-
ding, precum și cu administrative 
and economic building. Operațiunea 
ar fi presupus acordul parlamentelor 
acestor țări, deoarece ar fi trebuit 
alocate sume foarte mari din bugetele 
aflate în fața atingerii unor praguri 
uriașe ale datoriei publice, iar un re-
zultat pozitiv era departe de a fi ga-
rantat. În oricare situație însă, nicio 
țară nu ar fi acceptat o operațiune de 
construcție națională și economică 
care să dureze până la nivelul în care 
aceasta ar fi devenit ireversibilă – 
după cum învederam mai sus, aceasta 

ar fi trebuit să dureze patru decenii 
sau chiar mai mult, până ce vechile 
cadre ale relațiilor sociale și de familie 
ar fi dispărut. 

Pentru a înțelege dificultatea pe 
care construcția unei națiuni și a unor 
practici diferite, eficace din punct de 
vedere economic și social, le punea 
în fața coaliției conduse de către 
Statele Unite ale Americii, vom înve-
dera un exemplu dintr-o țară vecină 
Afganistanului, care a fost inclusă 
într-un proiect social mult mai amplu 
și pentru o mai lungă durată de timp. 
Concret, în anul în 2019, un tânăr din 
Tadjikistan a compus o poezie pentru 
șeful statului și acesta a ordonat ca 
respectivul individ să se căsătorească; 
autoritățile locale i-au găsit o mi-
reasă, iar actul juridic al căsătoriei s-a 
realizat practic imediat – tânăra având 
o singură pretenție: să fie lăsată să 
profeseze mai departe, ea fiind asis-
tentă medicală. Întreaga „poveste” s-a 
desfășurat pe parcursul a doar 10 zile 
din momentul vizitei președintelui 
țării în localitatea unde domicilia 
tânărul poet21. Or, dacă într-o socie-
tate destul de secularizată există ast-
fel de practici, era ușor de prevăzut 
că succesul construirii unei națiuni 
coerente, închegate și în care ambele 
sexe să aibă o poziție de egalitate 
juridică este imposibil.  

Fără a dezvolta aspectele de cre-
are și consolidare a unei economii 
rezonabile, diagnosticul era previzibil 
de la început: Afganistanul nu putea 
fi adus în lumea statelor organizate 
pe model european, iar abordarea 
politică și în teren trebuia să fie alta. 
Fără a discuta despre soluții și erori, 
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vom încerca în cele ce urmează să 
schițăm care sunt consecințele retra-
gerii coaliției conduse de către Statele 
Unite ale Americii din Afganistan. 

 
Consecințele retragerii din 
Afganistan 
 
Pentru început, voi examina pe 

scurt consecințele directe asupra 
Europei și Americii de Nord, urmând 
ca apoi să extind analiza la nivel glo-
bal – tot pe coordonate de mică întin-
dere, raportat la spațiul unui articol, 
fiind totuși evidentă necesitatea unui 
studiu cuprinzător, la dimensiunea 
minimă a unui volum. Prin prisma 
situației globale de la cumpăna anului 
2022, este la fel de evidentă și o 
anumită reținere în a scrie un volum 
cât mai cuprinzător despre urmările 
geopolitice ale operațiunii din Afga-
nistan, dar nu există îndoială că cer-
cetători de valoare analizează în 
aceste momente întregul tablou geo-
politic ce cuprinde Asia Centrală și 
vor oferi în curând rezultatele muncii 
lor. 

Mai întâi, văd în următorii ani în-
cetarea oricărui proiect de imple-
mentare a organizării politico-admi-
nistrative de tip european și nord-
american în țările în care construcția 
administrativă și economică nu avan-
sează rapid. Practic, imposibilitatea 
funcționării unei administrații de stat 
până în cel mai îndepărtat sat față de 
o capitală face ca țara respectivă să 
nu poată fi pregătită pentru imple-
mentarea unor planuri de dezvoltare 
la scară națională. Consecința acestei 
carențe a puterii administrative în-

seamnă de fapt chiar disoluția auto-
rității statului și, în final, prăbușirea 
acestuia până la un moment în care 
cineva va veni să unifice întregul 
teritoriu. Dacă forța unificatoare nu 
este una funcțională din punct de ve-
dere administrativ, rezultatele econo-
miei statului respectiv vor fi slabe, iar 
țara în cauză va pierde orice contact 
cu grupul fruntaș al competiției22 eco-
nomice globale. De fapt, nereușitele 
din Afganistan nu sunt aplicabile 
doar acestei țări, ci oricărei entități 
incapabile să se organizeze eficient 
din punct de vedere administrativ. În 
această perspectivă, trebuie să ad-
mitem că multe țări din Africa vor fi 
condamnate la situarea în aceeași 
coadă a competiției economice glo-
bale, urmând a fi reduse în viitor la 
surse de preluare a bogățiilor naturii 
și eventual de migrație externă (poate 
chiar dirijată). Evident, dacă la aceste 
probleme de organizare administra-
tivă a statului se adaugă și cele pro-
vocate de restricțiile religioase în 
materia economică, rezultatul va fi 
unul negativ pentru țara în cauză, 
care își va vulnerabiliza și mai mult 
poziția. Pentru a fi mai preciși, să 
amintim că la o medie globală a PIB 
nominal per capia de 11.920 de do-
lari, mai puțin de 70 de țări ale lumii 
ating acest prag, celelalte fiind pla-
sate sub acest nivel – și, deloc sur-
prinzător, aceste țări sunt situate pre-
ponderent în Africa și Asia. 

Faptul că nu se va mai încerca 
transformarea țărilor după modelul 
european și nord-american înseamnă 
pe termen lung că acestea vor fi ne-
voite să se bazeze tot mai mult pe 
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propriile puteri pentru a se dezvolta. 
Modul în care construcția statală af-
gană s-a prăbușit, viteza cu care 
aceasta a fost eliminată și faptul că 
populația a respins în realitate mo-
delul occidental trebuie să fie o lecție 
pentru orice alte intervenții majore pe 
alte continente. Mai direct spus, lu-
mea vestică este detestată în multe 
țări ale lumii din frustrare sau din 
incompetența analizelor istoriei și 
realităților juridice și economice, iar 
o bună parte a cetățenilor europeni și 
nord-americani înțeleg acest lucru. 
Practic, cu excepția aspectelor geopo-
litice punctuale, intervențiile marilor 
forțe din emisfera vestică – vom inclu-
de aici în principal marile economii 
din NATO și Uniunea Europeană – se 
vor reduce, iar sumele care ar fi fost 
distribuite cu multă generozitate către 
alte continente vor cunoaște și ele 
scăderi. Cetățenii europeni și nord-
americani au înțeles bine că imple-
mentarea modelului propriu a eșuat 
în Afganistan, dar au observat de 
asemenea ura pe care mai mulți lo-
cuitori din țări asiatice și africane au 
manifestat-o față de tipologia orga-
nizațională a statelor din emisfera 
vestică. Coroborate cu problemele 
economice aduse de către pandemia 
de Covid-19, cu șomajul tinerilor și 
datoriile publice din ce în ce mai 
mari, alocările bugetelor europene și 
americane peste mări și oceane vor 
scădea în următorul deceniu – aspect 
care va contribui pe fond la creșterea 
vulnerabilităților acelor state în care 
buna guvernare nu este înstăpânită, 
ceea ce va avea consecințe impor-
tante asupra ierarhiilor politice din 

acele țări. Binele nu se face cu forța 
decât în condiții extraordinare, iar 
întregul traseu al Afganistanului din 
ultimele două decenii nu vor face 
decât să oblige cât mai multe state să 
aplice această regulă în relația lor cu 
alte țări, în raport de interesele pro-
prii. 

Efectele geopolitice ale eveni-
mentelor desfășurate în anul 2021 în 
Afganistan vor fi numeroase și, în 
parte, acestea au început să se pro-
ducă. Evident, nu avem în vedere 
doar situația din Europa, dar și pe 
aceea din Asia, Africa și chiar 
Australia. Dimensiunea reală a tu-
turor efectelor retragerii coaliției con-
dusă de către SUA nu ne este acce-
sibilă deoarece de la acest eveniment 
a trecut mai puțin de an, ceea ce face 
să operăm mai degrabă cu anumite 
estimări. 

Mai întâi, să relevăm că această 
operațiune militară a fost contabi-
lizată atât ca un efect al politicii SUA 
– în principal –, dar și al actualului 
președinte. În contextul în care în 
luna noiembrie 2022 vor avea loc 
alegerile pentru desemnarea tuturor 
membrilor Congresului precum și a 
unei treimi din membrii Senatului, 
apare întrebarea: care va fi efectul 
electoral al acestui eveniment, mai 
ales că în presa globală – precum și 
pe ziarul și blogul global numit 
Facebook – au fost numeroase compa-
rațiile între retragerea din Afganistan 
și cea din Vietnam? Fără a extinde 
analiza la momentele din luna ianua-
rie 2022, voi adăuga că în absența 
chestiunii tensionate din zona geopo-
litică ruso-ucraineană situația 
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Partidului Democrat în alegerile din 
noiembrie 2022 ar fi fost destul de 
delicată. 

În al doilea, rând trebuie subliniat 
că Beijingul a preluat în mare măsură 
în percepția publică rolul de suprave-
ghetor geopolitic al Afganistanului. 
A surprins pe toată lumea faptul că 
aproape imediat după preluarea pu-
terii la Kabul prima televiziune care 
i-a luat un interviu purtătorului de 
cuvânt al talibanilor a fost CGTN, 
adică televiziunea de stat chineză de 
limbă engleză (la 19 august)23. To-
tuși, faptul că soldații coaliției con-
duși de către Statele Unite ale 
Americii s-au retras din Afganistan a 
însemnat că o parte a echilibrului 
strategic care se asigurase cumva în 
zonă după 2001 – când puterea eco-
nomică și tehnologică a Chinei era 
mult inferioară – a fost debalansat, iar 
principalul câștigător a fost Beijingul. 
Acest aspect a fost observat cu aten-
ție în toate țările Asiei, iar prin exten-
sie în zonele unde influența Chinei 
este considerabilă: Africa și 
Australia. În anumite analize24, se 
consideră că un prim semn al puterii 
Beijingului a fost manifestat în primele 
zile ale anului 2022 în Kazahstan, ast-
fel încât intervenția Organizației 
Tratatului pentru Securitate Colectivă 
nu a durat mai mult decât a fost nece-
sar pentru consolidarea puterii preșe-
dintelui Tokaiev.  

Un lucru important de identificat 
este efectul pe care noua situație din 
Afganistan îl va avea la New Delhi și 
Islamabad. După cum precizam an-
terior, o bună parte din istorie mun-
toasei țări central-asiatice a fost sub 

influența politică și culturală a pu-
terilor din bazinul Gangelui și Indusu-
lui, ceea ce le-a oferit acestora un 
anumit avantaj în disputele geopoli-
tice asupra acestui teritoriu. În fapt, 
chiar și linia Durand25 – care stabi-
lește frontiera dintre Pakistan și 
Afganistan – a fost stabilită de către 
un diplomat britanic rezident (în anul 
1893, când s-a stabilit administrativ 
granița) în New Delhi. Linia Durand 
este una foarte dificil de controlat, 
dar și disputată de către cele două țări 
vecine, deoarece ea nu a urmat liniile 
etnice ale teritoriilor efective, iar 
acum paștunii se regăsesc împărțiți 
între cele două țări. Pe lângă aceasta, 
India veghează ca pozițiile Pakistanu-
lui să nu devină prea puternice, iar o 
influență prea mare a Islamabadului 
la Kabul nu este în folosul Dehli-ului. 
În acest sens, trebuie să avem în ve-
dere că unul dintre cele mai impor-
tante proiecte energetice ale Asiei 
Centrale – conducta TAPI, care ar 
urma să conecteze Turkmenistanul de 
India prin străbaterea teritoriilor af-
gan și pakistanez – poate contribui la 
o anumită detensionare a relațiilor 
dintre New Dehli și Islamabad, dar 
este destul de dificil de atras toți banii 
pentru construcția întregii infrastruc-
turi când talibanii sunt boicotați la 
nivel global iar cheltuielile provocate 
de pandemie nu sunt încă limitate în 
bugetele celor două puteri nucleare. 

Iranul a apreciat plecarea trupelor 
coaliției conduse de către SUA atât 
din Afganistan, cât și din Irak (cu 
precizarea că în Mesopotamia26 au 
rămas 2 500 de soldați americani și 4 
500 de militari angajați de către com-
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panii private), iar conducerea religi-
oasă de la Teheran s-a simțit astfel 
eliberată, până la nivel în care și-a 
impus o majoritate anti-americană 
dură în parlament, precum și la ni-
velul funcției de președinte al țării. 
Fără îndoială, în cercurile planifica-
torilor strategici iranieni există o sa-
tisfacție legată de faptul că presiunea 
militară de la granițe s-a diminuat, iar 
în est relațiile cu China ar putea fi 
astfel mai ușor realizate pe cale ruti-
eră – deoarece deocamdată liniile de 
cale ferată care fac legătura între cele 
două mari forțe ale Asiei străbat 
Kazahstanul, Uzbekistanul și 
Turkmenistanul, călătoria unei garni-
turi feroviare între Teheran și Bam 
(Mongolia Interioară chineză) durând 
15 zile27. Evident, liderii iranieni se simt 
mai liberi în întregul Orient Mijlociu, 
iar evoluțiile următorilor ani vor în-
vedera ce înseamnă acest lucru. 

 
Concluzii 
 
Asia nu este un teritoriu ușor de 

cunoscut de către europeni și nord-

americani, pentru că imensul con-
tinent adăpostește etnii, alfabete și 
limbi diverse, o climă mai puțin uni-
tară și tradiții politice mai brutale. 
Din această perspectivă, nu orice 
proiect ce se dorește aplicat în țările 
ce îl compun poate avea succes, în 
absența unor costuri majore în timp, 
bani și resurse.  

Afganistanul – una dintre cele mai 
sărace țări din lume – a dovedit că 
anumite caracteristici fixate adânc în 
psihologia locuitorilor săi sunt greu 
de schimbat, iar proiectele de moder-
nizare nu pot reuși, ceea ce lasă în 
continuare o problemă majoră legată 
de destinul a milioane de persoane 
greu încercate. Ceea ce pare greu de 
acceptat pentru unii este de fapt o 
lecție pe care istoria ne-o subliniază 
mereu: nu orice lucru bun se poate 
accepta de bunăvoie, așa cum nici 
progresul nu se poate face prea repede 
în absența unei structuri administra-
tive eficace la nivel național.
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Noul Emirat Afgan – o lecție despre limitele  

conceptului occidental al democrației 
 

[The New Afghan Emirate – A Lesson in Limits 
of the Western Concept of Democracy] 

 
Cristian BOCANCEA 

 
Abstract: After a century of monarchy, with modernising tendencies in the 
1960s, Afghanistan entered a long era of political crisis, beginning with the coup 
d’état of Mohammad Daoud Khan - the prince who installed himself as president 
with Soviet help (1973). Another coup led to a full communist regime and a 
decade of Soviet military invasion (1979-1989). During this time, many religious 
rebel groups waged a war of resistance, at the end of which a new phase of 
crisis, driven by rivalry between Islamic groups, began. In 1996, the Taliban 
radicals came to power, establishing the Islamic emirate and supporting al-
Qaeda terrorism. After 11 September 2001, the US supported the Northern 
Alliance in the fight against the Taliban, who were ousted from power in 2002. 
Nineteen years of reform followed in Afghanistan, with Western support, to 
create a democratic society and a modern state. The Afghan world, with its 
system of tribal relations and political patronage, has not been permeable to 
liberal democracy. Eroded by corruption and ideologically weakened, unable to 
provide a decent living for its citizens, the Afghan state fell under Taliban 
assault in August 2021, demonstrating that Western forms of democracy cannot 
be effectively exported to Asian tribal societies. 
 
Keywords: Afghanistan, liberal democracy, Taliban. 

 
Introducere 
 
La jumătatea lunii august 2021, 

un val de mirare a lovit cancelariile 
occidentale și o parte a opiniei pu-
blice din democrațiile vestice, când 
talibanii au intrat victorioși în Kabul, 

revenind la putere după 20 de ani de 
experimente democratice, derulate 
sub bagheta magică a americanilor. 
Întoarcerea luptătorilor cu bărbi lungi 
și turbane la conducerea politicii 
afgane fusese prefigurată (și accep-
tată) prin Acordul de la Doha (29 
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februarie 2020 – un 29 înscris în 
calendare numai o dată la 4 ani); iar 
acel acord fusese rezultatul angaja-
mentului cu țintă electorală al lui 
Donald Trump de a-i aduce acasă cât 
mai curând pe soldații americani1.  

Vestea retragerii occidentalilor 
din țara care, de-a lungul istoriei, 
ținuse piept tuturor imperiilor ce 
voiseră să o stăpânească i-a bucurat 
pe corifeii pacifismului și ai multi-
culturalismului, convinși că o veche 
rană din inima Asiei se va închide 
definitiv și că democrația (noastră) va 
triumfa, înglobându-i generoasă atât 
pe afganii semi-occidentalizați, cât și 
pe luptătorii islamiști dedicați guver-
nării bazate pe Sharia2. Spre finele 
procesului de retragere, s-a văzut însă 
clar că nu avea să urmeze nicio armo-
nizare între regimul Ashraf Ghani și 
echipa talibană, care nu venea în 
capitală ca „asociată” la un proces de 
pacificare și democratizare, ci pentru 
a controla țara în întregime și exclu-
siv. Luptătorii în sandale, experi-
mentați în războiul de gherilă, nu 
aveau nicio intenție de a tolera insti-
tuțiile clădite cu suportul financiar și 
de know how american; nu începu-
seră marșul asupra Kabulului pentru 
a dialoga cu „colaboraționiștii”, ci 
urmau să-i caute pe aceștia ca să le 
aplice pedeapsa cerută de Jihad și să 
dinamiteze tot ceea ce avea colora-
tură democratică. 

Vreme de două decenii, începând 
din noiembrie 2001 (la numai două 
luni de la atentatele din 11 septem-
brie), coaliția militară condusă de 
SUA, sub egida NATO, îi împrăștiase 
pe talibani prin cele mai îndepărtate 

văi și peșteri ale aridului peisaj afgan 
și reușise să impună un regim politic 
laic, declarat ostil forțelor islamiste și 
terorismului internațional. Această 
strategie de securitate i-a costat pe 
Aliați nu mai puțin de 2 000 de 
miliarde de dolari3; costurile umane 
(de o parte și de alta) au fost și ele pe 
măsură: două sute de mii de persoane 
au pierit în atentate și în luptele dintre 
trupele aliate și gherilele afgane4.  

Operațiunile militare de „comba-
tere a terorismului” au trebuit com-
pletate de o politică a creării unui stat 
afgan prietenos cu puterile de ocu-
pație, rezilient în fața asalturilor repe-
tate ale facțiunilor rebele, precum și 
în fața presiunilor externe (mai ales 
pakistaneze, dar și dinspre Iran și 
Arabia Saudită, ca să nu mai vorbim 
de vechile interese manifestate în 
zonă de ruși, turci și chinezi). Crearea 
unui astfel de stat, din perspectivă 
occidentală, însemna instaurarea unei 
democrații reprezentative, bazată pe 
alegeri libere. Fără să o declare 
deschis (și poate chiar fără să re-
flecteze la aceasta, din perspectivă 
doctrinară), americanii și aliații lor 
voiau să impună în Afganistan mo-
delul democrațiilor liberale. Încerca-
seră același lucru în Irak, fără a se 
lămuri pe deplin că întreprinderea lor 
va fi sortită eșecului. La 18 ani după 
căderea regimului lui Saddam 
Hussein, americanii (alături de restul 
aliaților occidentali) au revenit în 
băncile cursului de Istorie, pentru a 
se documenta mai bine despre 
efectele inadecvării conceptului de 
democrație liberală la lumea tribală 
și profund ancorată în religie a 
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statelor din Asia Centrală și din 
Orientul Apropiat și Mijlociu. 

 
Ce avem „noi” și nu au „ei”, 
pentru o democrație liberală? 
 
Democrația liberală este o 

formulă politică ce structurează viața 
publică în foarte multe state ale 
lumii. Ea reunește conceptul de 
egalitate (care trimite la colectivitate) 
cu cel de libertate (care definește 
individualismul). Cele două concepte 
își pot afirma valoarea, fără a se 
exclude reciproc, numai în condițiile 
existenței unui stat laic, bazat pe 
mecanisme constituționale de acce-
dere la putere și de guvernare, me-
canisme în care alegerile libere joacă 
un rol (ritualic) esențial de legitimare. 

Alegerile au loc pentru ca, la in-
tervale de timp definite de constituție 
(de regulă, la 4 ani), cetățenii să poată 
decide încredințarea exercițiului gu-
vernării unei grupări politice (în 
principiu, un partid), constituite 
pentru promovarea unei ideologii sau 
a unei viziuni despre ordinea socială 
și despre „obiectivele națiunii”. Odată 
exprimată voința majorității votan-
ților (majoritate diferită de aceea a 
populației de ansamblu cu drept de 
vot), societatea trecută prin „carna-
valul” alegerilor își estompează, pe 
cât posibil, disputele ideologice. Sub 
autoritatea executivului care obține 
încrederea majorității parlamentare, 
națiunea se recalibrează rapid, mer-
gând pe calea de dezvoltare creionată 
de partidul victorios în alegeri. Cei 
care au pierdut alegerile trec în băn-
cile opoziției (devenită o „instituție” 

esențială a democrației), de unde 
sancționează – prin declarații politice 
și prin moțiuni simple sau de cenzură 
– acțiunile abuzive ale puterii sau pe 
cele care nu consonează cu interesele 
opoziției. Cert este că puterea și opo-
ziția se revendică în egală măsură ca 
reprezentante legitime ale națiunii; 
totodată, obiectivele fiecărei tabere 
sunt la fel de îndreptățite să pri-
mească onorantul determinativ de 
„interes național”. 

Pentru a exista interese naționale 
(unul sau mai multe), trebuie să 
existe o națiune5. În sensul ei modern, 
națiunea este o comunitate umană în-
temeiată pe unitatea de viață spi-
rituală, economică, iar în unele cazuri 
și pe o relativă unitate etno-lingvistică 
– elemente împărtășite constant pe 
parcursul unei îndelungate (seculare) 
conviețuiri, pe cât posibil în granițele 
unui stat. Națiunea modernă nu este 
în niciun caz un organism omogen, 
lipsit de conflicte interne; dar diferen-
dele cu care se confruntă nu sunt mai 
importante decât motivele de co-
eziune: pot exista în interiorul unei 
națiuni grupuri etnice, lingvistice și 
religioase diferite, formațiuni politice 
total opuse din punct de vedere 
ideologic, dar respectivele diferențe 
nu trec peste liantul identitar. De 
aceea, ori de câte ori se schimbă 
forțele politice de la conducerea lor, 
națiunile mature, cu îndelungată tra-
diție democratică, își găsesc resursele 
de resetare a obiectivelor de atins, 
evitând intrarea într-o logică a con-
flictelor ireductibile. În lumea occi-
dentală, identificăm multe națiuni (în 
frunte cu cea americană) în care 
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etnicitatea, limba și religia nu mai 
sunt elemente identitare și de coeziune 
esențiale; națiunea a devenit, în cazul 
lor, un construct (sau chiar un „con-
tract”) de factură politică și econo-
mică, apt să integreze o numeroasă 
populație provenită din migrații. 
Atunci când în asemenea națiuni se 
întâmplă să renască anumite clivaje 
„tribale” (rasiale, etno-lingvistice și 
religioase), mecanismele politice ale 
statului laic readuc pacea socială, 
într-o paradigmă raționalist-liberală 
dominată de filosofia drepturilor 
universale ale omului. 

Dacă vom insista să interpretăm 
lumea non-occidentală prin filtrele 
raționalismului și ale democrației 
liberale proprii națiunilor moderne, 
vom risca să suportăm consecințele 
unei inadecvări culturale ce duce la 
eșecul previzibil al oricărei misiuni 
de „transfer” sau „naturalizare” poli-
tică a instituțiilor democratice sau a 
oricărui alt tip de „instituire” (cultu-
rală, religioasă etc.). Cum bine 
spunea un înaintaș de-al nostru din 
perioada modernizării României, 
aducerea/impunerea unor modele din 
străinătate, fără ca ele să consoneze 
cu fondul sufletesc autohton, gene-
rează doar niște „forme fără fond”6. 
Despre această teorie, care e totodată 
o judecată de bun simț, par să facă 
abstracție multe state – printre care se 
remarcă SUA, Canada, Australia, 
țările scandinave etc. – „exportatoare 
de democrație” și promotoare ale 
drepturilor omului, dispuse să chel-
tuie anual aproximativ 10 miliarde de 
dolari! Cu asemenea resurse mobi-
lizate, se poate intui faptul că ex-

portul de democrație și de ideologie a 
drepturilor omului este o serioasă 
afacere (profitabilă pentru o masă 
uriașă de funcționari guvernamentali 
și de ONG-uri), ambalată în precepte 
morale cu veleități universale. Ar mai 
exista, oare, acest misionarism 
democratic, dacă nu ar fi alimentat cu 
sume exorbitante? 

Ideea unei inadecvări de genul 
„formelor fără fond” este bine 
subliniată, referitor la situația din 
Afganistan, într-un articol din cu-
noscuta revistă satirică pariziană 
Charlie Hebdo (instituție de presă 
lovită de terorism pe 7 ianuarie 2015). 
Tratând disonanța dintre democrația 
liberală (ca model euro-american) și 
tradițiile locale de pe alte continente, 
Gérard Biard spunea că „nu putem 
impune democrația (...); în perioada 
în care, pentru a «stabiliza» o țară, 
Statele Unite se mulțumeau să insta-
leze un dictator7, lucrurile mergeau 
mai bine. De când și-au pus în cap să 
privilegieze tranziția democratică, 
rezultatul e mult mai amestecat... 
Nimic surprinzător. Ca să se insta-
leze, o dictatură nu are nevoie de 
asentimentul nimănui, mai ales de cel 
al populației pe care o aservește. 
Forța brută, frica și arbitrariul îi ajung 
pentru a se impune. Un sistem politic 
mult mai complex și mai fragil, 
democrația cere, pe lângă condu-
cători cât de cât onești și competenți, 
să fie înghițită de cetățeni. Și mai ales 
cere adeziunea tuturor – bărbați și 
femei – la un soclu de valori comune, 
pe care-l putem rezuma prin «dreptu-
rile omului». Democrațiile moderne 
se sprijină toate pe acest ansamblu de 



Afganistan. Două decenii de prezenţă NATO 

 29

principii societale și politice născute 
din filosofia Luminilor, și care 
constituie Declarația universală a 
drepturilor omului din 1948. Aceste 
principii declarate «universale» de-
curg logic dintr-un alt mare concept 
al Iluminismului, universalismul, 
care postulează că toate ființele 
umane, oricare le-ar fi originile și 
societatea în care trăiesc, au aceleași 
aspirații de libertate și de emancipare 
și, în consecință, trebuie să dispună 
de aceleași drepturi fundamentale”8. 
Așa cum o descrie Gérard Biard, 
democrația modernă este adesea greu 
de acceptat, în momente de cumpănă, 
chiar și de către societățile (națiunile) 
cu vechi tradiții raționaliste și laice; 
unele dintre ele se abandonează în 
mrejele propagandei naționaliste, ra-
siste, mesianiste etc., care indică o 
cale miraculoasă spre măreție sau 
prosperitate. Cu atât mai puțin este 
democrația o opțiune pentru popoare-
le care nu au asimilat cultura ilu-
ministă. 

Este oare poporul afgan o națiune, 
în sensul definit mai sus, dornică să 
absoarbă valorile democrației occi-
dentale, să facă din religie o „afa-
cere” strict privată, fără legătură cu 
statul, să trăiască în ritmul alegerilor 
generale organizate la fiecare patru 
ani, să recunoască (în sensul de 
experiență cognitivă și morală) și să 
apere (prin acțiune civică, politică) 
drepturile universale ale omului, să 
promoveze femeile în funcțiile pu-
blice etc.? De bună seamă că nu! Prin 
urmare, a fost o utopie din partea 
americanilor și a aliaților lor occiden-
tali să încerce să transforme această 

populație într-o națiune și să o în-
demne să trăiască după model demo-
cratic. De altfel, după recentul eșec al 
procesului de construire a statului laic 
(„state-building”), mari lideri occi-
dentali (ca Joe Biden și Emmanuel 
Macron) se întrec în a nega faptul că 
le-ar fi trecut vreodată prin minte să 
construiască o națiune afgană 
(„nation-building”). Ei repetă obsesiv 
că s-au angajat militar în deșert, de-
cenii la rând, ca să zdrobească nucle-
ele teroriste găzduite de Afganistan 
(de unde se puneau la cale operațiuni 
anti-occidentale), să împiedice cri-
mele talibane contra unei populații 
nevinovate și, în final, să-și prote-
jeze... iarba verde de acasă. 

 
Câteva repere ale lumii afgane 
 
Afganistanul este o țară din Asia 

de Sud-Est care se învecinează cu trei 
foste republici sovietice la nord 
(Turkmenistan, Uzbekistan și 
Tadjikistan – toate aparținând Asiei 
Centrale); are o mică porțiune de 
frontieră comună cu China, în nordul 
extrem; Pakistanul este marele vecin 
de la est și sud, iar Iranul este vecinul 
vestic. Pe cei 652 090 de km² (un 
teritoriu puțin mai mare decât al 
Franței), trăiesc aproximativ 34 de 
milioane de oameni, aparținând mai 
multor grupuri etnico-lingvistice: 40%  
sunt paștuni (grupul populațional 
asociat cu mișcarea talibană), iar 25% 
sunt tadjici (de limbă Dari, iraniană); 
9% aparțin etniei Hazara și tot 
9% reprezintă uzbecii; populația 
Aimaq are 4%, turkmenii sunt 3% 
etc. Limbile triburilor menționate 
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aparțin dominant familiei indo-
iraniene, dar se mai vorbesc și câteva 
limbi turcice; peisajul complex este 
completat de existența unor dialecte 
tribale, în interiorul unor limbi ca 
paștuna, de exemplu. 

Elementul comun al acestui 
mozaic de populații ar trebui să îl 
constituie religia islamică (99%); dar 
lucrurile nu sunt chiar atât de simple, 
pentru că 80% dintre afgani sunt 
sunniți, iar restul șiiți (în special 
tadjicii din zona montană și hazarii), 
această apartenență generând o falie 
în plus. Din perspectivă religioasă, 
paștunii se consideră adevărații cre-
dincioși (sunniți ultra-conservatori 
din rândul cărora sunt recrutați lup-
tătorii talibani), oprimând toate ce-
lelalte populații, pe care le taxează 
drept „minorități”. 

Cu excepția paștunilor, tadjicilor, 
uzbekilor și turkmenilor, celelalte 
grupuri etnice trăiesc în condiții de 
Ev Mediu, atât din punct de vedere 
cultural (analfabetismul fiind cvasi-
general), cât și economic și sanitar. 
Doar o treime din această populație 
are acces la curent electric și apă 
potabilă; infrastructura rutieră este 
extrem de redusă ca număr de kilo-
metri și calitate a drumurilor. Desi-
gur, cele două decenii de eforturi 
internaționale pentru redresarea țării 
au produs unele efecte pozitive în 
toate domeniile; dar mulți bani au 
mers pe apa Sâmbetei, drenați de eli-
tele corupte care au gestionat ajutoa-
rele, Afganistanul rămânând în 
grupul celor mai sărace țări. 

Mediatizat excesiv din cauza aso-
cierii lui cu al-Qaeda, Afganistanul 

și-a dobândit și faima de țară cu o 
lungă instabilitate politică, deși o 
asemenea etichetă nu este foarte 
potrivită. Timp de un secol, de la 
1880 până în 1978 (anul loviturii de 
stat comuniste), afganii au avut doar 
șase conducători, toți provenind din 
clanul Mohammedzay, din tribul 
Barakzay. Este adevărat că numai 
primul dintre ei a murit de moarte 
bună când se afla pe tron: regele 
Abdourrahman (1880-1901). Ceilalți 
fie au fost asasinați, fie exilați, cu 
largul concurs al rudelor9. Dar țara nu 
a știut ce se întâmplă în culisele 
puterii centrale și nici nu a avut de 
suferit prea mult din cauza schimbării 
brutale a conducătorilor.  

Ultimul rege, Mohammad Zaher 
Shah (1933-1973), a avut o lungă 
domnie, care i-a permis să înfăptu-
iască unele reforme în sensul „occi-
dentalizării”. De exemplu, în 1959 a 
permis femeilor să nu mai poarte 
voal și a stimulat integrarea lor în 
sistemul educațional. În 1964, a de-
terminat adoptarea unei noi consti-
tuții, transformând Afganistanul din 
monarhie constituțională în monarhie 
parlamentară, sursa de inspirație 
fiindu-i Constituția celei de-a V-a 
Republici Franceze (regele fiind 
școlit în Franța). Dar cei patruzeci de 
ani de domnie s-au sfârșit prin 
lovitura de stat dată de prințul 
Mohammad Daoud Khan – văr și 
cumnat al regelui, ocupând și funcția 
de prim-ministru în perioada 1953-
1963. Noul lider de la Kabul l-a 
exilat pe Zaher Shah și s-a proclamat 
Președinte al Republicii Afganistan. 
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Gestul lui Daoud Khan a fost 
motivat de eliminarea lui de la con-
ducerea guvernului, în contextul 
reformei politice realizate de rege, 
care interzicea oricărui membru al 
familiei regale să ocupe funcții poli-
tice sau militare. Pentru a se răzbuna, 
a dat lovitura de stat din 17 iulie 
1973, sprijinindu-se pe armata so-
vietică. După instalarea ca președinte, 
a eliminat libertățile politice din 
perioada monarhiei și i-a acceptat în 
guvern pe reprezentanții partidului 
comunist. Instabilitatea politică a țării 
începe în 1975, când în nord are loc 
prima revoltă armată islamistă, con-
dusă de personaje precum Rabbani, 
Massoud și Hekmatyar, care acuzau 
regimul prezidențial de ateism. 
Revolta a fost lichidată de către 
armată, dar situația nu a devenit 
deloc stabilă. Daoud Khan a încercat 
să se distanțeze de comuniștii din 
țară, dar și de protectoratul sovietic, 
pentru a-și repara imaginea internă și 
a îmbunătăți relațiile cu țările musul-
mane (Iranul, Pakistanul și Arabia 
Saudită). Sovieticii nu vor înghiți 
trădarea, astfel că vor susține puciul 
militar din 27 aprilie 1978. Preșe-
dintele și câțiva membrii ai familiei 
sale au fost asasinați, iar conducerea 
țării a fost preluată provizoriu de 
Abdul Qadîr Dagarwal, președintele 
Consiliului Militar. Lui i-au urmat 
alți șase lideri, în perioada 1978-
1992, în care Afganistanul s-a pro-
clamat republică democratică, con-
dusă de comuniști. La finele anului 
1979, sovieticii au invadat 
Afganistanul, pentru a înclina balanța 
în favoarea uneia din cele două 

facțiuni ale partidului comunist, care 
se aflau în conflict. Ocupația so-
vietică a durat până în 1989, iar 
deceniul respectiv a fost scena unui 
permanent război între forțele guver-
namentale și luptătorii mujahedini 
(susținuți de SUA). Ultimul preșe-
dinte comunist, Mohammad 
Najibullah, a demisionat în aprilie 
1992, lăsând cale liberă instaurării 
statului islamic. 

După 1992, au urmat patru ani de 
lupte între facțiunile islamiste, 
soldate cu venirea la putere a grupării 
talibane conduse de Mollahul Omar, 
în 1996. Regimul taliban de la Kabul 
a introdus legea Sharia în nou 
proclamatul Emirat Islamic, făcând 
extrem de grea viața afganilor: fe-
meile au fost obligate să poarte burka 
și să nu mai muncească; bărbații au 
trebuit să-și lase bărbile lungi; 
muzica (cu excepția cântării verse-
telor din Coran) a fost interzisă; a fost 
interzis divertismentul oferit de tele-
viziune, Internet și cinematografe; nu 
se puteau folosi aparate de fotografiat 
sau camere video. Pentru cele mai 
mici încălcări ale legii, talibanii au 
aplicat pedepse dure, mutilante, 
mergând până la execuțiile publice. 
Nici pluripartidismul nu a mai fost 
acceptat, căci nu existase pe 
vremea... Profetului! 

Excesele guvernării talibane i-a 
determinat pe mujahedinii din 
Alianța Nordului (Frontul unit 
islamic și național pentru salvarea 
Afganistanului) să opună rezistență 
militară, păstrând controlul asupra 
nordului țării. După atentatele de la 
11 septembrie 2001, americanii au 
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decis să sprijine Alianța Nordului în 
lupta contra talibanilor, care refuza-
seră să-l predea pe Osama bin Laden. 
Cu armament american, mujahedi-
nilor le-a fost relativ ușor să-i înlăture 
de la putere pe talibani, la începutul 
anului 2002. 

Au urmat 19 ani de reorganizare a 
statului afgan, cu suportul SUA10 și al 
altor țări aliate, care au urmărit mai 
multe obiective: crearea unei armate 
naționale afgane (prin includerea 
foștilor luptători mujahedini, alături 
de noi recruți), pacificarea țării și 
eliminarea talibanilor, democrati-
zarea în sens occidental, dezvoltarea 
economiei afgane și asigurarea unor 
servicii minimale pentru populație în 
materie de sănătate și educație.  

Dacă asta voiau occidentalii pentru 
Afganistan (nereușindu-le mare 
lucru), grupările „baronilor războ-
iului” (care contribuiseră la înlătu-
rarea talibanilor) doreau să se poată 
branșa la resursele statului și la 
centrele lui decizionale, astfel încât, 
pe de o parte, să restrângă presiunile 
guvernului central față de comu-
nitățile componente (qawm), iar pe 
de altă parte să nu se întâmple ca una 
dintre grupări să acapareze puterea. 
Din această perspectivă, buna rân-
duială a statului ar fi trebuit să-l 
plaseze într-o triplă postură: una de 
păstrător al suveranității în raport cu 
puterile străine (cu statele NATO, dar 
mai ale cu vecinii); alta – de arbitru 
între numeroasele facțiuni/comunități 
etnice, religioase și militare compe-
titoare în interiorul societății, prin 
reunirea lor la masa discuțiilor în 
Loya Jirga („Marele Consiliu”, 

adunarea tradițională a comunităților 
tribale); în fine, postura de distri-
buitor echitabil, către sus-numitele 
grupări, al ajutoarelor financiare pri-
mite din afară (de la americani, 
britanici, francezi, germani, cana-
dieni, australieni etc.)11. În opinia lui 
Olivier Roy, regimul lui Hamid 
Karzay a fost, cel puțin la început, 
unul care respecta cele trei criterii de 
legitimitate. Dar dincolo de puterile 
și capacitățile lui de a controla țara, 
continuau să existe multiple alte 
relații de „patronaj”, în orizont local. 
Continuau să apară și alte resurse 
decât finanțele de stat (venite de la 
contributorii străini și din rarele 
impozite interne), resurse izvorâte în 
special din traficul de droguri și de 
arme. Toate aceste elemente incon-
trolabile au erodat puterea statului și 
au obligat guvernul la diverse com-
promisuri, inacceptabile din punctul 
de vedere al unora dintre grupările 
locale. 

Concluzia care se poate desprinde 
din descrierea de mai sus a situației 
puterii afgane după 2002 este aceea 
că obiectivele dezvoltării și democra-
tizării au fost atinse nesatisfăcător, 
motiv pentru care în societatea af-
gană s-au creat noi clivaje și nemul-
țumiri – unele legate de prezența 
americană (aliată), altele de sărăcie și 
corupție, pentru a nu mai vorbi de 
chestiunea religioasă. Evoluția occi-
dentalizantă a țării i-a nemulțumit 
chiar și pe combatanții anti-talibani, 
care și-au reconsiderat poziția față de 
ei, văzându-i ca singurii păstrători ai 
tradiției. Sentimentele anti-talibane 
s-au atenuat treptat, iar populația 



Afganistan. Două decenii de prezenţă NATO 

 33

săracă (zdrobitoarea majoritate) a 
început să-și dorească o țară fără 
prezența puterilor străine, fără laici-
zare și fără democrația bazată pe 
partide și alegeri. Talibanii vedeau 
astfel cum li se redeschide calea spre 
putere. 

 
Concluzii 
 
Afganistanul este una dintre țările 

în care intervenția militară pentru 
impunerea unui stat de drept, după 
model occidental, a generat un ciclu 
nou de violențe, în loc să ducă la 
pacificare și stabilitate socială. „Din 
Irak până în Afganistan, trecând prin 
Libia și prin țările din sudul 
Sahelului, căderea dictaturilor și 
lupta contra terorismului n-au deschis 
calea emancipării unor moduri de 
guvernare capabile să facă față pro-
vocărilor dezvoltării umane, sociale 
și politice (...). În Afganistan, ca și în 
Mali sau în Ciad, considerentele 
electorale și soluțiile militare au mar-
ginalizat tocmai problema centrală: a 
organizării etice și politice a co-
existenței sociale. O alegere demo-
cratică nu e sinonimul organizării 
democratice a societății și al demo-
cratizării modalităților de guvernanță. 
Înainte de a promova democrația și 
statul de drept, n-ar trebui oare ca un 
popor să-și pună întrebări despre 
condițiile necesare pentru o viață 

pașnică și dreaptă sau despre natura 
puterilor chemate să garanteze pacea 
socială și dreptatea politică?”12. În loc 
de aceste întrebări îndreptățite, națiu-
nile care au intervenit în Afganistan 
au privilegiat interogații cu totul și cu 
totul marginale, periferice, lăsându-le 
talibanilor șansa unei victorii în 
primul rând ideologice, iar abia apoi 
militare. 

Astfel, din punct de vedere po-
litic, Afghanistanul ultimelor două 
decenii a fost un spațiu de manevră în 
care liderii care s-au succedat la 
președinție (Hamid Karzaï și Ashraf 
Ghani) au fost nevoiți să folosească 
mijloacele tradiționale de asigurare a 
loialităților tribale, în timp ce pro-
tectorii lor americani le dădeau di-
rective de destructurare tocmai a 
acelor nuclee regionale de putere – 
singurele care ar fi avut capacitatea 
de pacificare și de ținere sub control 
a fundamentalismului. Înainte de 
intervenția americană, regimul politic 
afgan s-a bazat pe Loya Jirga, adu-
narea tradițională a liderilor locali. 
Atunci când rolul acestei adunări s-a 
diminuat, fiind substituită de un 
parlament rezultat din alegerile de tip 
occidental, mulți afgani au considerat 
că o instituție credibilă, bazată pe 
tradiția țării, a fost sacrificată pentru 
un implant stăin. Revenirea taliba-
nilor a ajuns să fie privită, astfel, ca o 
revenire la tradiție. 

 
Note 
 
1 Într-o declarație la postul CBS, din 

20 decembrie 2018, Trump spunea 
următoarele: „Vom vedea ce se va 

întâmpla cu talibanii. Sunt obosiți; 
toată lumea e obosită. Noi trebuie să 
ne aducem băieții acasă” (apud: 
Georges Lefeuvre, Afghanistan, les 
leçons de l’histoire, vendredi, 1er 
octobre 2021, https://france.at-
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tac.org/nos-publications/lignes-d-at-
tac/article/afghanistan-les-lecons-de-
l-histoire). Când Președintele Joe 
Biden a început retragerea, criticat 
din toate părțile, nu a făcut decât să 
finalizeze un proces pe care nu el îl 
declanșase și căruia n-avea cum să i 
se mai opună, fiind certificat și de 
Rezoluția 2315 a Consiliului de 
Securitate al ONU. 

2 Într-un comunicat al Departa-
mentului de Stat al SUA din 6 
august 2020, secretarul de stat Mike 
Pompeo se arăta încrezător în demer-
surile de pacificare a Afganistanului, 
cu larga participare a Președintelui 
Ghani, a Doctorului Abdullah (Pre-
ședinte al Înaltului Consiliu de 
Reconciliere Afgană) și a altor lideri 
afgani, incluzându-i pe membrii adu-
nării tradiționale Loya Jirga. De-
partamentul de Stat aprecia scăderea 
violenței mișcării talibane și încuraja 
aducerea ei la masa tratativelor, 
considerând că afganii se află în fața 
unei oportunități istorice de a crea o 
țară unită, democratică, pașnică 
înlăuntrul său și față de vecini. Noul 
Afganistan ar fi trebuit să asigure 
lumea occidentală că nu va mai 
susține terorismul, iar SUA se 
angajau să se implice în continuare 
în dezvoltarea economică a țării, cu 
precădere în domeniul infrastruc-
turii, al agriculturii și al industriei 
extractive (Michael Pompeo, On the 
Loya Jirga in Afghanistan, 6 august 
2020, https://2017-2021.state.gov/ 
on-the-loya-jirga-in-afghanistan/ 
index.html ). 

3 Din totalul cheltuielilor, peste 80 de 
miliarde de dolari au fost alocate 
creării și înzestrării armatei afgane, 
cu un efectiv final de 300 de mii de 
luptători (respectiv jumătate din 
necesarul estimat de comandantul 

american David Petraeus, în con-
textul ofensivei talibane din 2008). 
Potrivit informațiilor culese de la 
oficialii afgani, acest efectiv nu a 
fost niciodată unul real; zeci de mii 
de soldați și de polițiști „fantomă” 
figurau în evidențele autorităților, iar 
banii americanilor (și ai altor mari 
contributori) care erau alocați pentru 
plata lor ajungeau la diverși func-
ționari corupți sau chiar la grupările 
talibane!  

4 Au murit cu precădere luptătorii 
jihadiști și civilii afgani; dar nu au 
mai ajuns la familiile lor nici 2 448 
de soldați americani, 1 444 de sol-
dați aliați și 3 846 de contractanți ai 
trupelor de ocupație (Joseph Krauss, 
„Taliban take over Afghanistan: 
What you know and wat’s next?” in 
Associated Press, 17 august 2021, 
https://apnews.com/article/taliban-
takeover-afghanistan-what-to-know-
1a74c9cd866866f196c478aba21b60
b6). 

5 Așa cum afirma Ernest Renan în 
discursul intitulat Qu’est-ce qu’une 
Nation?, ținut la Sorbona în anul 
1882, națiunea nu se confundă cu 
rasa, chiar dacă nu de puține ori au 
existat asemenea reducționisme (ca-
zul rasismului german fiind arhicu-
noscut și conducând la cele mai 
groaznice consecințe); există în lume 
națiuni care sunt alcătuite din mai 
multe rase/etnii, după cum există 
grupuri etnice (rasiale) compacte 
care nu constituie o națiune. Nu 
putem lega în mod determinant ideea 
modernă de națiune nici de unitatea 
lingvistică, pentru că ne contrazice 
flagrant existența unor națiuni ca cea 
elvețiană sau belgiană. Factorul 
unității religioase nu reprezintă o 
condiție definitorie pentru geneza și 
persistența istorică a unei națiuni, 
căci dacă ar fi așa, n-ar mai exista 
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națiunea engleză, franceză sau ger-
mană (în toate trei distingând gru-
puri catolice și protestante). Unitatea 
de interese ar putea avea un rol în 
definirea națiunii, dar la fel de bine 
ea stă la baza încheierii contractelor 
comerciale. În fine, nici elementul 
geografic nu explică suficient ce este 
o națiune, căci ideea de „graniță 
naturală” este relativă. Și atunci, ce 
este națiunea? „O națiune este o 
inimă, un principiu spiritual. Două 
lucruri (care, de fapt, sunt unul 
singur) constituie această inimă, 
acest principiu spiritual. Unul se află 
în trecut, iar altul în prezent. Unul 
este posesia în comun a unei bogate 
moșteniri de amintiri; celălalt este 
consimțământul actual, dorința de a 
trăi împreună, voința de a continua 
să valorizăm moștenirea indivizibilă 
pe care am primit-o (…). În trecut, 
împărtășirea unei moșteniri de glorie 
și de regrete; în viitor, același 
program de realizat; să fi suferit, să 
ne fi bucurat și să fi sperat împreună 
– iată ce înțelegem (prin națiune – n. 
ns.), în pofida diversităților rasiale și 
lingvistice” (Ernest Renan, Qu’est-
ce qu’une Nation?, Texte de la 
conférence publiée dans l’ouvrage 
sous la direction de Philippe Forest, 
Qu’est-ce qu’une nation? Littérature 
et identité nationale de 1871 à 1914, 
chapitre 2, pp. 12-48, Paris, Pierre 
Bordas et fils, Éditeur, 1991. 

6 Titu Maiorescu, „În contra direcţiei 
de astăzi în cultura română”, în 
Convorbiri literare, 1 decembrie 1868. 

7 Americanii au susținut, de-a lungul 
vremii, mulți dictatori sau șefi de 
state autoritari, fie din motive ideolo-
gice generate de Războiul Rece, fie 
din pure interese economice. Lista 
personajelor anti-democratice care 
au beneficiat de suport american, la 
un moment dat, este destul de lungă. 

Este suficient să dăm, însă, doar 
exemplele cele mai răsunătoare: 
Președintele Mobutu din Zair (1965-
1997); generalul Mohammed Zia Ul-
Haq, adus la putere în Pakistan de 
CIA, în 1979; Președintele filipinez 
Ferdinand Marcos, ajuns la putere în 
1965; Idi Amin Dada, ajuns la cârma 
Ugandei în 1971; dictatorul chilian 
Augusto Pinochet (1973-1990); ge-
neralul Manuel Noriega din Panama 
(1983-1989) etc. Unii dintre cei 
menționați au fost instrumente de 
luptă contra comunismului, care 
amenința cu „exportul de revoluție” 
numeroase țări din Lumea a Treia; 
alții au favorizat capitalul american, 
în acțiunea acestuia de a exploata 
resurse naturale în condiții privi-
legiate. Chiar și în prezent, SUA 
întrețin relații cordiale cu unele 
regimuri profund nedemocratice, 
precum cel din Arabia Saudită sau 
din Iordania; de asemenea, tolerează 
regimurile autoritare din țări bogate 
în resurse energetice, precum 
Uzbekistanul și Turkmenistanul. Cu 
siguranță că această susținere sau 
toleranță va lua sfârșit când intere-
sele economice ale SUA nu vor mai 
fi protejate de liderii autoritari; 
atunci, va redeveni prioritară ideolo-
gia drepturilor omului și se va 
acționa inclusiv militar în numele 
democrației. 

8 Gérard Biard, „Afghanistan: entre 
démocratie et traditions”, în Charlie 
Hebdo, 25 août 2021, https://charlie-
hebdo.fr/ 2021/08/international/de-
mocratie-et-traditions/.  

9 Cf. Olivier Roy, „De la stabilité de 
l’État en Afghanistan”, în Annales. 
Histoire, Sciences Sociales Éditions 
de l’EHESS, 2004/5, 
https://www.cairn.info/revue-an-
nales-2004-5-page-1183.htm. 
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10 Din păcate, așa cum constată un 
analist de la Université Clermont 
Auvergne, „neoconservatorii ameri-
cani au ignorant faptul că construcția 
unui stat presupunea crearea unui 
ansamblu de instituții degajate de 
nepotismul ambient: o armată multi-
etnică dispunând de o logistică 
funcțională și de o aviație autonomă 
puțin sofisticată, pe care s-o poată 
întreține mecanici formați rapid, o 
poliție și o justiție necorupte, o ad-
ministrație centrală și locală con-
struită pe baze de merit. Mai ales 
într-o țară tribală era dificil de insta-
urat astfel de instituții, în contextul 
în care președintele Karzai refuza 
principiul meritocratic, pentru a 
păstra controlul asupra numirii res-
ponsabililor, în funcție de strategia 
sa mișcătoare de alianțe. Crearea de 
instituții «moderne» era totuși posi-
bilă, așa cum s-a dovedit prin crea-
rea, între 2002 și 2005, a patru insti-
tuții funcționale: Ministerul Finanțe-
lor, Banca Centrală, Ministarul 
Reconstrucției și Dezvoltării și, în 
fine, Informațiile Militare” (Serge 
Michailof, „L’échec du «nation 
building» en Afghanistan”, în La 

Tribune, 27 Août 2021, 
https://www.latribune.fr/opinions/tri
bunes/l-echec-du-nation-building-
en-afghanistan-891149.html). 

11 „Involuntar, modul de funcționare a 
ajutorului internațional a provocat 
cel mai adesea slăbirea și nicidecum 
întărirea instituțiilor statale afgane, 
care erau deja destul de firave. Acest 
lucru nu s-a întâmplat pentru că 
echipele străine ale donatorilor erau 
incompetente, ci din cauza constrân-
gerilor ce le-au fost impuse de man-
datele lor politice. Aceste echipe au 
fost instruite să facă totul rapid, să 
obțină repede rezultate cât mai vizi-
bile cu putință și să nu înregistreze, 
în astfel de țări în care corupția este 
endemică, nicio pierdere pe circui-
tele financiare, nicio deturnare de 
fonduri, niciun caz de corupție” 
(Serge Michailof, op. cit.) 

12 Amadou Sadjo Barry, 
„L’Afghanistan: un échec 
international et local”, în Le Devoir, 
3 septembrie 2021, 
https://www.ledevoir.com/opinion/li
bre-opinion/629532/l-afghanistan-
un-echec-international-et-local
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De ce a eşuat democratizarea în Afganistan? 
 

[Why has democratization failed in Afghanistan?] 
 

Radu CARP 
 

Abstract: In August 2021 the Taliban came back to power in Afghanistan, after 
almost two decades of democratization efforts in this country. This article 
investigates the causes of such a failure. Afghanistan cannot be compared with 
Germany or Japan at the end of the second World War, as the total defeat of the 
enemy was never achieved. The foreign assistance to democracy in Afghanistan 
was weak and not coordinated. Elections were organized but they were never 
fully competitive and they were frauded in some cases. Widespread corruption 
was the main cause for the failure of democratization in Afghanistan. What will 
be the future of democracy in Afghanistan remains to be seen, but the current 
developments are not encouraging.  
 
Keywords: Afghanistan, corruption, democratization, elections, Taliban. 

 
La data de 7 octombrie 2001, ad-

ministraţia Bush lansa Operation 
Enduring Freedom împotriva al- 
Qaeda şi a talibanilor în Afganistan. 
Rezultatul a fost sfârşitul regimului 
Taliban dar nu şi eliminarea acestei 
grupări care şi-a păstrat influenţa în 
zonele rurale paştune. Preşedintele 
Bush justifica menţinerea trupelor 
armate în Afganistan deoarece „după 
eliberarea de o dictatură primitivă… 
aveam obligaţia morală de a lăsa în 
spate ceva mai bun… un Afganistan 
democrat va fi o alternativă la viziu-
nea extremiştilor”1. Aceasta a fost la 
vremea respectivă justificarea efortu-
rilor de democratizare a Afganistanu-
lui.  

De ce, după 20 de ani de eforturi 
în această direcţie, talibanii s-au în-

tors la putere, fără mari violenţe? Cu 
ce este diferit cazul Afganistanului 
faţă de Germania sau Japonia care au 
trecut la democraţie după al Doilea 
Război Mondial, cu implicarea ace-
luiaşi actor – SUA? 

Știinţa politică ne oferă răspunsul 
la această întrebare fundamentală. Se 
consideră în general că ocupaţiile 
militare au succes doar dacă inte-
gritatea teritoriului ocupat este ame-
ninţată, la fel şi siguranţa celor care 
locuiesc pe teritoriul respectiv. Dacă 
nu există o ameninţare credibilă, o 
mişcare de rezistenţă apare mai de-
vreme sau mai târziu.  

Analiza cazurilor Germaniei şi 
Japoniei arată că a existat o congru-
enţă politică şi ideologică a popu-
laţiei cu forţele de ocupaţie, aspect 
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care a lipsit în Afganistan. SUA a 
încercat să transforme o societate 
tribal şi divizată într-o democraţie. 
Spre deosebire de cazul Germaniei 
sau al Japoniei, partea din conflict 
care s-a opus invadatorului (talibanii) 
a rămas o opţiune politică în multe 
regiuni din Afganistan2.  

Democratizarea nu este posibilă 
dacă nu există o înfrângere fără drept 
de apel a inamicului. În cazul 
Afganistanului, înfrângerea a fost 
doar relativă. Forţele armate de ocu-
paţie nu au distrus legăturile între 
paştuni şi militanţii radicali islamici. 
Prezenţa occidentală a generat scep-
ticism, apoi o formă de rezistenţă 
politică, transformată în insurgenţă 
armată. Revenirea la putere a tali-
banilor a fost aşadar graduală, pe 
măsură ce majoritatea populaţiei a 
început să fie nemulţumită. Proiectul 
de transformare a ţării a fost foarte 
bine primit de elita urbană, educată în 
timpul regimului comunist al fostului 
preşedinte Najibullah. Majoritatea 
paştună a început să se teamă de tali-
bani şi nu a fost atrasă de modelul 
unei ocupaţii străine. Talibanii au 
atras de partea lor această „majoritate 
tăcută” prin codificarea şi aplicarea 
strictă a unor practici tradiţionale, 
cum a fost cazul rolului femeilor în 
societate. Talibanii au început un 
război de gherilă împotriva guver-
nului corupt de la Kabul, fiind ajutaţi 
masiv de Pakistan. Partea rurală a 
Afganistanului a fost guvernată prac-
tic fără întrerupere de talibani, care 
au creat administraţii paralale pentru 
a colecta impozitele locale, în detri-
mentul guvernului central.  

A existat o lipsă de congruenţă 
din ce în ce mai mare între forţele de 
ocupaţie şi cei ocupaţi, din moment 
ce înfrângerea vechiului regim nu a 
fost totală precum în Germania sau în 
Japonia – regimul taliban a plecat de 
la putere în 2001 fără prea multe vic-
time în rândul civililor. Populaţia 
rurală nu a fost aproape deloc afec-
tată de războiul talibanilor cu forţele 
armate occidentale.  

Occidentalii nu au putut să acţio-
neze simultan pe două fronturi: să 
lupte cu o mişcare de gherilă şi să 
instituie un program de reforme, 
adaptat cutumelor din Afganistan. 
Acest aspect a dus la scăderea aştep-
tărilor: nu s-a încercat impunerea 
unui regim de separare între religie şi 
stat – s-a acceptat, de exemplu, denu-
mirea oficială de Republica Islamică 
a Afganistanului.  

Comunitatea internaţională nu s-a 
concentrat foarte mult pe reconstruc-
ţia Afganistanului care a primit mai 
puţină asistenţă financiară per capita 
decât Bosnia sau Kosovo. Eforturile 
în direcţia democratizării s-au axat pe 
crearea şi menţinerea unui guvern 
puternic la Kabul care nu a reuşit să-
şi impună autoritatea politică în teri-
toriu. Nu a existat o coordonare a 
asistenţei financiare oferite de ONG-
uri internaţionale, agenţii ONU sau 
guverne ale altor ţări. Fiecare a avut 
propriile priorităţi. Rezultatul a fost 
adâncirea inegalităţilor şi menţinerea 
unui nivel de trai foarte scăzut. Feno-
menul de brain-drain a contribuit la 
eşecul democratizării: afganii califi-
caţi nu au fost tentaţi să lucreze pen-
tru guvern, ci pentru agenţiile inter-
naţionale3.  
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Au existat, desigur, reforme im-
portante în direcţia democratizării 
Afganistanului dar a lipsit un cadru 
general în care aceste reforme să fie 
validate ca fiind necesare de majo-
ritatea populaţiei. Marea majoritate a 
afganilor nu a privit însă aceste re-
forme ca fiind prioritare, atenţia lor 
fiind concentrată pe crearea unui cli-
mat de siguranţă şi a unei economii 
viabile.  

Democratizarea Afganistanului a 
presupus alegeri libere, după o lungă 
perioadă în care acestea nu s-au mai 
organizat. Ca un prim pas în direcţia 
democratizării, a fost posibilă apariţia 
partidelor politice. În 2005, cu ocazia 
alegerilor parlamentare, erau înre-
gistrate 60 de partide. Guvernul a 
ales un sistem electoral în defavoarea 
partidelor nou create – sistemul de 
vot unic transferabil. Potrivit acestui 
sistem, alegătorii au putut să se ex-
prime în favoarea candidaţilor din 
partide diferite, prin redactarea unei 
liste de preferinţe. Buletinele de vot 
nu au indicat apartenenţa la un partid 
sau altul a candidaţilor. Un anumit 
număr de locuri au fost rezervate în 
Parlament pentru femei şi o grupare 
nomadă de paştuni dar nu şi pentru 
minorităţile etnice4.  

Acest sistem de vot a fost ales în 
mod explicit pentru a nu încuraja 
competiţia electorală dintre partide. 
Afganii identificau în acel moment 
termenul de partide cu cel de miliţii 
partizane care au stat la baza exa-
cerbării violenţei precum şi cu cel din 
perioada dominaţiei sovietice în care 
se vorbea despre partide mujahe-
dine5.  

Alegerile prezidenţiale din 2014, 
câştigate de Ghani, au fost fraudate. 
Observatorii Uniunii Europene au 
afirmat de la bun început că există 
probe care dovedesc frauda. Aceştia 
au estimat că au votat 6 milioane de 
alegători, dar Comisia Independentă 
a alegerilor, organism controlat de 
Ghani, a anunţat că s-au prezentat la 
urne 8 milioane de alegători. Probe 
ale fraudării alegerilor au fost aduse 
de înregistrările conversaţiilor dintre 
Ghani şi cel care a condus respective 
comisie, Zia-ul-Haq Amarkhill6. De 
abia în 2016 Comisia electorală a 
publicat rezultatele finale, după re-
zolvarea a numeroase contestaţii. În 
Parlamentul de la Kabul s-a discutat 
despre această fraudă timp de 
aproape 4 ani, fără niciun rezultat 
concret. Drept rezultat, la următoa-
rele alegeri prezidenţiale din septem-
brie 2019 s-au prezentat la urne doar 
26% dintre alegători, cea mai redusă 
participare din 2001 până în prezent7. 
Această neîncredere a fost rezultatul 
corupţiei în creştere, practicilor ne-
democratice, lipsei de siguranţă a 
cetăţenilor şi menţinerii sărăciei. În 
Afganistan, la data revenirii la putere 
a talibanilor, 70 de persoane erau 
ucise zilnic în lupte tribale, iar 54% 
dintre afgani trăiau sub pragul sără-
ciei.  

Venirea la putere a talibanilor în 
august 2021 nu a fost o surpriză pen-
tru cei familiarizaţi cu stadiul demo-
cratizării din Afganistan, dar s-a cre-
zut că schimbarea de regim politic nu 
va fi atât de abruptă. În iulie 2021, un 
raport al United States Institute for 
Peace (USIP) atrăgea atenţia că de-



POLIS 

 40

mocratizarea este fragilă din cauza 
violenţei talibanilor şi a altor actori 
politici dar se afirma că SUA pot 
contribui la un aranjament politic în 
care talibanii să fie incluşi dar să se 
garanteze în continuare organizarea 
de alegeri libere, deoarece „înciuda 
fraudelor, alegerile rămân o opţiune 
populară”, iar alegerile pot fi agreate 
de talibani dacă ar exista o mai mare 
flexibilitate în discuţiile cu aceştia. 
Raportul USIP enunţa trei mari obsta-
cole în calea democratizării Afganista-
nului: ameninţările cu violenţa, abu-
zurile guvernului în materie de numiri 
în funcţia publică şi eşecul gândirii 
occidentale despre cum ar trebui să 
arate legătura dintre alegeri, demo-
craţie, legitimitate şi reprezentare8.  

Faptul că doar cu o lună înainte de 
eşecul total al eforturilor de demo-
cratizare în Afganistan încă se mai 
credea că, indiferent de schimbările 
politice, va exista un consens asupra 
menţinerii unor realizări ale proce-
sului de democratizare arată că mo-
tivele acestui eşec nu au fost suficient 
de bine identificate şi înţelese. Unul 
dintre aceste motive neglijate a fost 
corupţia. În 2016, a apărut în 
Afganistan o mişcare a societăţii ci-
vile care a organizat proteste împo-
triva corupţiei, generate de intenţia 
guvernului de a folosi arbitrar banii 
de la donatorii internaţionali. Mişca-
rea respectivă nu a avut niciun efect, 
ceea ce a dus la accentuarea frustrării 
populaţiei faţă de o guvernare co-
ruptă.  

Corupţia endemică din Afganistan 
nu a fost eradicată după 2001, dim-
potrivă, a crescut. Pe măsură ce tali-

banii avansau şi cucereau noi provin-
cii, preţul la negru al paşapoartelor a 
crescut exponenţial, cu implicarea 
unor funcţionari corupţi. Un fost di-
plomat afgan a descris foarte exact 
situaţia din Afganistan la revenirea 
talibanilor: „de la eliberarea certifi-
catului de naştere până la eliberarea 
certificatului de deces trebuie să dai 
mită”. Pentru a căpăta un loc de 
muncă la conducerea poliţiei se ofe-
reau în jur de 100.000 USD. Procuro-
rii urmăreau oponenţii politici ai ce-
lor aflaţi la guvernare. Guvernatorii 
de provincii încheiau aranjamente cu 
talibanii, în principal pentru exploata-
rea producţiei de opiu. Cei din armată 
cereau fonduri de la donatorii occi-
dentali pentru „soldaţi fantomă”, de-
claraţi doar pe hârtie, care de fapt nu 
existau.  

Problema corupţiei nu a fost luată 
în serios în ceea ce priveşte eforturile 
de democratizare a Afganistanului. 
Forţelor armate, afectate de corupţie, 
le-a lipsit coeziunea necesară pentru 
a înfrunta talibanii. La fel s-a întâm-
plat şi în Vietnam: forţele armate 
afectate de corupţie pe scară largă au 
cedat rapid în faţa insurgenţilor co-
munişti. Eşecul democratizării în 
Afganistan are la bază mai mulţi 
factori, printre care cel mai puternic 
este toleranţa la corupţie ce a dus la 
răspândirea acesteia pe scară largă. 

Steven Levitsky şi Daniel Ziblatt 
au argumentat într-o carte relativ 
recentă9 că eşecul democraţiei începe 
la urne şi se manifestă prin scăderea 
participării, mai degrabă decât odată 
cu apariţia unor mişcări violente de 
contestare. Democratizarea în 
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Afganistan a fost compromisă de 
reprezentanţii Guvernului Naţional 
de Unitate şi de Preşedintele Ghani.  

Există patru factori care favori-
zează tranziţia de la democraţie la un 
regim autoritar: slaba aderenţă la re-
gulile democratice din partea auto-
rităţilor; negarea legitimităţii adver-
sarilor politici; toleranţă la violenţă; 
acceptul limitării drepturilor opozan-
ţilor şi a media. Regimul aflat la pu-
tere în Afganistan a favorizat existen-
ţa tuturor acestor factori, ceea ce ex-
plică revenirea la putere a talibanilor.  

Cauzele eşecului democratizării în 
Afganistan au fost identificate ca 
fiind:  
- Aplicarea strictă a perspectivei 

ONU asupra democratizării în 
zone post-conflict prin crearea de 
instituţii ale democraţiei liberale 
– s-a dovedit că succesul acestei 
perspective depinde foarte mult 
de context. 

- Asistenţa pentru democratizare 
s-a produs simultan cu o prezenţă 
masivă militară; reconstrucţia 
post-conflict presupune existenţa 
pe teren a unui număr mai redus 
de militari. 

- SUA au stabilit unilateral para-
metrii democratizării, fără o con-
sultare prealabilă cu alte demo-
craţii consolidate, datorită succe-
sului intervenţiei sale militare. 
Din acest motiv, Constituţia 
Afganistanului a creat un regim 
prezidenţial, oferind preşedinte-
lui mai multe puteri decât unui 
monarh. Acest regim nu putea 
funcţiona decât în prezenţa unei 
puteri judecătoreşti independente 

care să contracareze eventualele 
abuzuri de putere, ceea ce nu a 
fost cazul.  

- Sistemul electoral ales – votul 
unic transferabil – are multiple 
avantaje în democraţiile consoli-
date unde alegătorii au mai multă 
putere în a configura compoziţia 
Parlamentului, dar în cazul 
Afganistanului a dus la un 
Parlament fragmentat şi la o opo-
ziţie slabă. Puterea legislativă nu 
a controlat puterea executivă, ci 
dimpotrivă. 

- Un număr important de radicali 
islamişti şi persoane care ar fi 
trebuit judecate pentru crime de 
război au intrat în Parlament. Nu 
a existat un proces al adepţilor 
regimului taliban, aşa cum s-a 
întâmplat în cazul tranziţiei de 
succes din Germania cu expo-
nenţii regimului nazist, nici măcar 
sub forma comisiilor pentru re-
conciliere, precum în Africa de 
Sud post-apartheid.  

- Bugetul Afganistanului a fost 
format în mare majoritate din 
donaţii externe. Doar guvernul şi 
preşedintele au fost autorizaţi să 
negocieze cu statele donatoare şi 
cu organizaţiile internaţionale. 
Nu s-a pus deloc problema im-
plicării Parlamentului în acest 
proces. Dependenţa de finanţarea 
externă a dus la întărirea în exces 
a puterii executive.  

Aceste realităţi au fost cunoscute 
de câţiva ani şi s-a atras atenţia asu-
pra faptului că eşecul democratizării 
îi va readuce pe talibani la putere.  
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Puterea centrală de la Kabul de 
după 2001 nu a controlat niciodată 
teritoriul Afganistanului. Aşa-numiţii 
„lorzi ai războiului”, care au luptat 
împotriva talibanilor şi au guvernat 
Afganistanul la începutul anilor 
1990, s-au întors la putere şi au creat 
armate private pentru a-şi proteja 
comerţul ilegal cu opiu. Lakhdar 
Brahimi, trimisul special al ONU în 
Afganistan, a afirmat în repetate rân-
duri că situaţia nu este deloc diferită 
de cea creată prin venirea la putere, 
în 1992, a mujahedinilor, care a dus 
la instaurarea talibanilor în 1996.  

Prin urmare, revenirea la putere a 
talibanilor în Afganistan are la bază 
eşecul eforturilor de democratizare 
care au început în 2001. La data de 
15 august 2021, Afganistan nu era un 
stat funcţional, cu un sistem demo-
cratic minimal care să asigure func-
ţionarea instituţiilor. Desigur, asta nu 
înseamnă că democratizarea a eşuat 

complet în Afganistan: s-au format 
elite democratice solide, nivelul de 
trai a crescut și accesul femeilor la 
viaţa publică s-a îmbunătăţit conside-
rabil. Revenirea la putere a talibanilor 
a anulat, însă, toate aceste realizări.  

 
Concluzii 
 
Ce va rămâne după aproape două 

decenii de eforturi susţinute din par-
tea comunităţii internaţionale? Greu 
de apreciat în acest moment – totul 
va depinde de cât de susţinute şi efi-
ciente vor fi presiunile asupra noului 
regim de la Kabul. Capacitatea de a 
influenţa evoluţia acestui regim în 
direcţia respectării drepturilor omului 
este, însă, extrem de limitată în pre-
zent. Talibanii au declarat că regimul 
lor nu va fi bazat pe democraţie dar 
există tot mai puţine indicii în prezent 
pentru a considera că o asemenea 
aserţiune are acoperire în practică. 
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Epuizarea răbdării strategice a Occidentului. 
Talibanii din Afganistan: de la o insurgenţă de manual  

la o guvernare deficitară1 
 

[The end of the the West’s strategic patience. 
The Talibans of Afghanistan: from a classical insurgency to a 

poor governance] 
 

Șerban Filip CIOCULESCU 
 

Abstract: The West has lost the battle for a modern and democratic Afghanistan 
not on the battlefield but at the psychological, social and economic levels. The 
massive withdrawal of Americans and other Western troops from Afghanistan 
has decisively facilitated the Taliban’s recapture of the country, and we know 
now that it was the Americans who first decided the abandonment of this weak or 
failing state. In the Western democratic societies of countries involved in the 
long nation-building process, the population found it increasingly difficult to tol-
erate the loss of human lives and the spending of large sums of money to mod-
ernize a state and a society that for the most part refused to abandon its tribal, 
conservative, and archaic character. The western states abandoned Afghanistan 
when It became clear that there was no clear solution, no mega-plan that would 
have generated a successful outcome, mainly due to the societal resistance 
shown by the predominant rural Afghan population and the inability of succes-
sive governments in Kabul to effectively govern, relying on inclusive institutions, 
on solid and effective force structures. The new government, created by Tali-
bans, must rule a country which lacks the necessary economic resources and 
administrative skills, while also facing the insurgency of another islamist group, 
a more radical one, the Islamic State of Khorasan Province. 
 
Keywords: Afghanistan, guerilla, interventionism, jihadism, nation-building, 
NATO, USA, Talibans. 
 

Introducere. Plecarea din 
Afganistan 
 
Occidentul a pierdut bătălia pentru 

un Afganistan modern şi democratic 
nu pe câmpul de luptă, ci la nivel 
psihologic, social şi economic. Retra-

gerea masivă a americanilor şi a ce-
lorlalte trupe occidentale din 
Afganistan a facilitat decisiv recu-
cerirea ţării de către mişcarea tali-
bană, fiind destul de clar că america-
nii au fost cei care au dat semnalul 
abandonării acestui stat-problemă. În 
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societăţile democratice occidentale, 
populaţia tolera tot mai greu pierde-
rile în vieţi umane şi cheltuirea unor 
mari sume de bani pentru moderniza-
rea unui stat şi a unei societăţi care, 
în majoritate, a refuzat să îşi abando-
neze caracterul tribal, conservator, 
arhaic. Treptat, a devenit clar că nu 
exista o soluţie clară, un plan care să 
conducă spre succes, din cauza re-
zistenţei societale manifestată de po-
pulaţia afgană din zonele rurale pre-
dominantă şi a incapacităţii guver-
nelor succesive din Kabul de a gu-
verna eficient, sprijnindu-se pe insti-
tuţii solide şi pe structuri de forţă 
efective. 

Este la fel de clar că negocierile 
finalizate la Doha în 2020 între ame-
ricani şi talibani, soldate cu un acord 
de pace, au lovit puternic în moralul 
elitelor politice şi al membrilor ar-
matei naţionale afgane. Deşi talibanii 
nu şi-au îndeplinit angajamentele de 
a nu mai ataca poziţiile armatei af-
gane şi de a negocia un acord de 
power sharing cu guvernul legitim al 
ţării, SUA au acceptat ca valid re-
zultatul acordului de la Doha şi au 
cerut insistent guvernului afgan să 
accepte coabitarea de facto cu taliba-
nii. Retrospectiv, era evident că acest 
lucru nu era fazabil. Jihadiştii, încu-
rajaţi de victoriile de etapă, succe-
sive, nu aveau de ce să accepte com-
promisul cu forţele laice, susţinute 
din exterior, contra cărora au luptat 
cu ferocitate timp de două decenii. 
Încă din anii 2019-2020, vocile ex-
perţilor occidentali care avertizau că 
retragerea armatei americane şi a 
forţelor NATO şi partenere va con-

duce la o victorie în final a talibanilor 
deveneau din ce în ce mai numeroase 
şi mai credibile2. 

Tot retrospectiv vedem că taliba-
nii nu au putut fi complet înfrânţi, ei 
au ştiut să se disimuleze în masa po-
pulaţiei paştune majoritare în centru-
sud şi să organizeze focare de rezis-
tenţă permanente. Armata Naţională 
Afgană (ANA) nu putea elimina 
complet aceste focare fără a muta 
forţat milioane de paştuni de la casele 
lor, deci fără a încălca grav drepturile 
omului şi fără a pierde sprijinul occi-
dental. Iar talibanii a trebuit doar să 
reziste, să evite luptele decisive când 
ANA era puternică şi susţinută de 
coaliţia statelor occidentale, să împi-
edice forţele armate afgane şi aliate 
să ofere securitate şi protecţie majo-
rităţii populaţiei care era dispusă să 
nu sprijine ofensiva talibană. Armata 
afgană a eşuat în misiunea de a crea 
vaste sanctuare pentru populaţia ci-
vilă non-paştună, de asemenea nu a 
putut securiza la un nivel acceptabil 
graniţa poroasă cu Pakistanul. Ame-
ricanii şi aliaţii acestora (preponde-
rent state NATO) au instruit armata şi 
poliţia afgane dar nu au reuşit să le 
transforme într-o maşinărie de luptă 
care să învingă constant, pe scară 
largă, insurgenţele, chiar fără sprijin 
logistic occidental în cele din urmă. 
Rămasă fără sprijinul extern, această 
armată s-a prăbuşit, s-a dezintegrat, 
fără a fi fost propriu-zis anihilată 
decisiv de forţele talibane. 

Pe de altă parte, este evident acum 
că SUA nu au putut determina 
Pakistanul să nu mai sprijine talibanii 
afgani, neexistând un consens deci-
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zional la nivelul clasei politice ame-
ricane pentru pedepsirea şi izolarea 
acestei ţări care ajută constant miş-
cări jihadiste din Asia de Sud şi Cen-
trală dar care e simultan şi un pion 
geopolitic al Chinei în regiune. Chiar 
reţeaua jihadistă Haqqani a beneficiat 
în secret de sprijin pakistanez, în 
ciuda dorinţei SUA de a o elimina. 
De asemenea, a existat probabil şi 
sprijin din partea Arabiei Saudite, 
pentru o anumită perioadă. 

Mişcarea talibană, cu încrengături 
în Afganistan şi în Pakistanul vecin, 
şi-a început existenţa oficială în 
1993-1994, afirmându-se ca entitate 
sub-statală caracterizată prin lupta 
armată contra forţelor rămase după 
retragerea trupelor sovietice din ţara 
sud-asiatică. Avându-şi baza de re-
crutare mai ales în cadrul populaţiei 
de etnie paştună, majoritară şi con-
centrată în zona de sud (40-45% din 
totalul populaţiei afgane şi 20% din 
populaţia Pakistanului)3, şi în refugi-
aţii afgani din Pakistan, talibanii au 
început să recruteze rapid adepţi, 
folsindu-se de ideologia lor bazată pe 
fervoarea religioasă, cultivând un 
islam sunnit radical cu pretenţia de 
respectare integrală a codului com-
portamental stabilit de Coran şi de 
învăţăturile profetului Mahomed 
(Hadith). O parte a lor a participat la 
luptele contra URSS, ca parte a miş-
cării mujahedinilor care, cu ajutorul 
CIA (SUA), al Pakistanului, Arabiei 
Saudite etc. au reuşit să zădărni-
cească eforturile urmaşilor lui Lenin 
şi Stalin de a crea un stat comunist 
satelit în Asia de Sud. Ceilalţi au fost 
recrutaţi din şcolile religioase isla-

mice (madrase) paştune, denumirea 
arabă de „taleb/ talib” având sensul 
de student în religie islamică. Când, 
după plecarea sovieticilor, în ţară s-a 
instaurat haosul, guvernul s-a prăbu-
şit şi mujahedinii au devenit warlords 
prădători, mulahul Omar, şi el fost 
comandant mujahedin, a creat o miş-
care disciplinată şi dură cu care a 
început cucerirea ţării. Mulţi afgani 
au fost mulţumiţi să vadă că se insta-
urează ordinea în ţară, că scapă de 
haos şi incertitudine, că se pot în-
toarce la viaţa şi munca lor de dina-
inte de război. Ulterior, unii dintre ei 
au regretat amarnic. 

 
De la insurgeţă la guvernare, 
apoi din nou insurgenţă şi iar la 
guvernare 
 
În circa 27 de ani de existenţă, 

gruparea talibanilor a parcurs două 
cicluri complete de insurgenţă şi gu-
vernare. Rând pe rând a jucat rolul 
rebelului, apoi al celui care deţine 
puterea în stat şi înăbuşă rebeliuni. În 
prima fază a existenţei lor, talibanii 
au practicat lupta de gherilă com-
binată cu tactici teroriste, ajungând să 
controleze cea mai mare parte a teri-
toriului şi populaţiei încă din 1996 
(când au cucerit şi capitala Kabul), 
însă au făcut eroarea de a găzdui 
mişcarea al-Qaeda, de a-i oferi un 
sanctuar, lucru explicabil prin solida-
ritatea religioasă şi cea creată în tim-
pul luptelor contra sovieticilor. După 
11 septembrie 2001, campania mili-
tară a SUA, sprijinită de aliaţi (o 
foarte solidă „coaliţie de voinţă”), a 
dus la invadarea Afganistanului şi la 
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tentativa de a distruge nu doar al-
Qaeda dar şi mişcarea talibană care o 
găzduise pe teritoriul afgan. Dacă 
prima a suferit pierderi masive şi s-a 
relocat treptat spre Africa de Est, 
Maghreb, Golful Persic şi Asia de 
Sud, talibanii rămaşi fără mulţi com-
batanţi s-au retras şi s-au topit în 
masa populaţiei paştune, cedând 
controlul ţării coaliţiei internaţionale 
care, sub oblăduirea Washingtonului, 
a continuat lupta contra focarelor de 
rezistenţă islamiste și, mai ales, a 
căutat să reconstruiască post-conflict 
ţara. Fără complicitatea Pakistanului, 
care a permis talibanilor afgani să se 
refugieze peste graniţă4 sau în zona 
de frontieră (un faimos no man’s 
land tribal), poate că forţele coaliţiei 
internaţionale ar fi reuşit să reducă 
mişcarea acestora la un prag de in-
signifianţă. Tolerarea de către guver-
nul afgan şi aliaţii occidentali a acti-
vităţilor din zona tribală şi, parțial, a 
plantaţiilor de mac a permis taliba-
nilor să beneficieze de luptători, în 
flux constant, dar şi de bani din vân-
zarea de droguri.  

Fiind o forţă de gherilă de tip ru-
ral, cu bază de recrutare sigură (în 
sânul comunităţii paştune) şi cu o 
ideologie atractivă pentru numeroşi 
afgani descumpăniţi de transformă-
rile rapide pe care ţara lor le-a par-
curs în ultimele două decenii, taliba-
nii nu şi-au propus să câştige lupta cu 
forţele NATO ale misiunii ISAF5, 
nici cu militarii americani şi aliaţi din 
misiunea Enduring Freedom (lucru 
de altfel imposibil, având în vedere 
imensa disparitate de forţe şi dotare 
militară), ci să reziste, să aştepte6, să 

păstreze active focarele de insur-
genţă, să recruteze cu o rată ceva mai 
mare decât rata pierderilor cauzate de 
război. Şi-au dat seama că era im-
portant să provoace cât mai mari 
pierderi americanilor şi aliaţilor lor, 
spre a determina întoarcerea opiniei 
publice occidentale contra celor care 
au ales să rămână în Afganistan şi să-
l transforme prin binomul democrati-
zare-modernizare socio-economică.  

În cele din urmă, americanii aveau 
să se retragă militar din Afganistan, 
chiar dacă adversarii lor nu îşi înde-
plineau corect angajamentele asu-
mate la negocieri. Lecţia Vietnamului 
a fost cumva însuşită de talibani, 
ajutaţi de analogiile istorice făcute de 
preşedinţii Obama, Trump şi Biden, 
care şi-au pierdut răbdarea strategică 
în faţa incapacităţii de a elimina in-
surgenţa talibană şi de a crea un stat 
viabil7. Oricum, pentru talibani lupta 
anti-Occident era de tip win-win: 
dacă erau ucişi, considerau că Allah 
îi va recompensa din plin pentru rolul 
lor de mujahedini conform celor 
spuse în Coran, iar dacă învingeau 
obţineau puterea politică, legitimitate 
populară şi beneficii economice. Nu 
puteau fi perdanţi nicidecum, ceea ce 
explică şi de ce nu au putut fi descu-
rajaţi să continue lupta contra forţelor 
afgane şi ale coaliţiei internaţionale, 
chiar cu mijloace militare inferioare. 

Existau, desigur, foarte multe ele-
mente pe care talibanii nu le puteau 
controla, sau nu destul. Nu au putut 
împiedica apariţia unei armate afgane 
de circa 200.000 militari, dotată şi 
instruită după model NATO, nici a 
unor forţe de poliţie moderne (efec-
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tive de cca. 100.000 angajaţi), dar au 
reuşit să „recruteze” (prin presiuni, 
şantaj, mită, ameninţări asupra fami-
liilor) destui militari afgani, pe unii 
convingându-i să tragă cu arma şi să 
ucidă militari şi ofiţeri ai statelor 
NATO (aşa numitele green on blue 
shooting8, uniformele afgane fiind de 
culoare verde – aceste atacuri au de-
venit tot mai dese după 2011, şocând 
opinia publică occidentală). Adesea, 
militarii afgani negociau cu talibanii 
în secret, le vindeau arme și refuzau 
să lupte contra lor. Talibanii nu au 
putut împiedica apariţia de infra-
structuri rutiere şi de comunicaţii 
moderne, nici marile transformări 
sociale aduse de democraţia impor-
tată din Vest: femei care lucrau inclu-
siv în armată şi justiţie, ONG-uri cu 
scopuri umanitare, existenţa unor 
asociaţii pro-LGBT, alegeri libere 
(mai corecte decât în Bielorusia est-
europeană, ca să avem un termen de 
comparaţie). Nu ar fi putut împiedica 
nici o posibilă separare a sudului 
paştun de restul ţării, într-un stat in-
dependent (un mini-Pakistan sau 
Paştunistan), dacă americanii ar fi 
insistat pe lângă aliaţi că e singura 
soluţie pentru a împiedica revenirea 
talibanilor la putere în toată ţara. Pre-
zenţa unui guvern corupt, slab și ine-
ficient la Kabul, ilegitim în ochii 
majorităţii populaţiei, a ajutat enorm 
succesul talibanilor, poate mai mult 
decât sprijinul primit din partea ser-
viciilor de intelligence din Pakistan9. 

O şansă mare pentru talibani a 
fost decizia americanilor de a deman-
tela până în 2005 toate grupările de 
ex-mujahedini, combatanţii antiso-

vietici atât de experiementaţi, dintre 
care o bună parte le era ostilă tali-
banilor. Iniţial, între 2001 şi 2004, 
americanii s-au bazat pe aceşti 
warlords locali spre a combate tali-
banii, însă nu s-a dovedit o metodă 
eficientă. Trimiterea la vatră a acestor 
vererani, care combinau atât arta 
luptei cu armele Kalaşnikov şi RPG, 
cât şi fervoarea religioasă, a lăsat 
talibanii fără un rival major la recru-
tarea de tineri radicalizaţi religios. 
Chiar fără a avea succes la atragerea 
de tineri din minorităţile nordice 
(tadjici, hazari, uzbeci – coloana 
vertebrală a regimului democratic 
pro-occidental creat sub preşedinţii 
Hamid Karzai şi apoi Ashraf Ghani), 
talibanii au reuşit să se menţină pe 
linia de plutire în ciuda prezenţei a 
peste 100.000 de militari străini în 
Afganistan (pe bază de rotaţie, în 
cadrul ISAF), mai ales în perioada de 
vârf a prezenţei occidentale, anii 
2008-2014, când aliaţii au adus chiar 
150.000 de militari în cadrul misiunii 
ISAF. Talibanii, probabil, nu au fost 
niciodată mai mulţi de 30-40.000 dar 
nu s-au descurajat, nu şi-au pierdut 
răbdarea şi nu au comis greşeli stra-
tegice grave. Din contră, au învăţat 
cum să lupte eficient contra armatelor 
extrem de tehnologizate ale occi-
dentailor, ascunzându-se şi atacând 
doar punctele vulnerabile, mai ales 
forţele afgane regulate, insuficient 
antrenate şi motivate, şi civilii10. Iar 
americanii nu au reuşit să infiltreze 
cu agenţi conducerea talibană, sau nu 
în suficientă măsură, spre a le afla 
intenţiile şi a le dejuca planurile11, nu 
au reuşit să recruteze destui informa-
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tori, care pentru bani şi alte avantaje 
să îi trădeze pe combatanţii care ţi-
neau într-o mână Coranul şi în cea-
laltă, mitraliera. În plus, mulţi afgani 
rurali, conservatori, simpatizau cu 
talibanii, spre deosebire de păturile 
educate şi mai bogate din oraşe. 

Americanii au investit cel puţin 
83 miliarde USD în dotarea armatei 
afgane. Ocazional, contingentele cel 
mai bine pregătite ale Armatei Naţio-
nale Afgane (ANA), alături de mili-
tari din ţările NATO, au reuşit să 
elibereze zone întregi de talibani, să 
le provoace pierderi mari, însă în cei 
20 de ani de referinţă ANA a pierdut 
circa 60.000 de soldaţi, subofiţeri şi 
ofiţeri12. Probabil că talibanii au pier-
dut şi ei cel puţin 40.000-50.000 
combatanţi, ceea ce nu i-a împiedicat 
să ajungă treptat la circa 60.000 com-
batanţi13. Din închisoarea Guantanamo 
(Cuba) au fost eliberaţi treptat lideri 
talibani, unii reuşind să revină în 
Afganistan şi să reia lupta.  

Afganii sunt reputaţi pentru capa-
citatea lor de luptă asimetrică, de 
gherilă, așa-numitul „război popu-
lar”, pentru curajul individual feno-
menal, nu pentru lupta regulată, si-
metrică, specifică armatelor statale. 
De aceea, forţele speciale afgane in-
struite de americani au fost vârful de 
lance al ANA până la final, când tali-
banii au triumfat fără a suporta bătălii 
decisive, cu mare consum de resurse 
umane și materiale, spre a ocupa ca-
pitala și alte orașe mari.  

În rest, corupţia, nepotismul, de-
zertările masive și drogurile au sub-
minat capacitatea de luptă a ANA, 
situaţia fiind şi mai gravă în cadrul 

Poliţiei Naţionale Afgane (PNA). 
Armatei afgane i-a lipsit, în opinia 
experților, spiritul de corp bazat pe o 
identitate supra-tribală, moralul nece-
sar spre a rezista, ea fiind de fapt un 
conglomerat de soldați, fiecare cu 
afilieri și interese tribale deosebite, 
fără capacitate de unitate și sacrificiu 
în serviciul statului format după 
200114. Militarii îi dispreţuiau pe 
policieni, acuzându-i că sunt corupţi 
şi că îi abandonează fără destule arme 
şi muniţii în avanposturi izolate pe 
care talibanii le-au luat cu asalt mai 
ales după anul 2018. De aceea, mulţi 
soldaţi sătui de război au negociat 
predarea cu talibanii, aceştia procu-
rând arme şi muniţii adesea fără lupte 
epuizante. 

Se estimează că începerea negoci-
erilor dintre SUA şi talibani, în anii 
2018-2019, urmate de acordul din 
februarie 2020 au subminat şi mai 
grav moralul forţelor armate şi de 
poliţie afgane, sugerând că vor fi lă-
sate de izbelişte în fața talibanilor. 
Încă din 2001 fusese evident că occi-
dentalii nu vor sta veşnic în Afganis-
tan, lucru pe care au mizat şi taliba-
nii, conform zicalei acestora „voi 
aveţi toate ceasurile, dar noi avem (la 
dispoziţie) tot timpul”15. După două 
decenii de instruire activă şi înzes-
trare, de fapt, armata afgană nu era în 
stare să lupte fără sprijin logistic, 
aerian şi de intelligence occidental, 
iar decizia americanilor de a se re-
trage a precipitat finalul catastrofal. 
Demoralizarea a cuprins grosul for-
ţelor militare şi de poliţie afgane, care 
nu au mai avut voinţa de a lupta16. 
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Occidentul depune eforturi să 
treacă peste acest dezastru strategic şi 
politic. Eşecul acţiunii de nation-bu-
ilding va influenţa puternic plani-
ficarea strategică a SUA şi a aliaţilor 
europeni, reducând propensiunea 
spre noi intervenţii de acest fel în 
state slabe sau eşuate. Pe lângă pier-
derea a peste 2 400 militari, SUA au 
suferit o pierdere serioasă de presti-
giu şi de imagine pe care acum caută 
să o compenseze prin dârzenia cu 
care sprijină Ucraina să reziste cere-
rilor Rusiei și prin sprijinul militar 
dat Taiwanului contra Chinei. Aliaţii 
europeni s-au simţit cumva margina-
lizaţi de decizia SUA de retragere din 
Afganistan, fapt ce a adâncit tensiu-
nile transatlantice. Tensiunile ce 
opun statele occidentale Chinei şi 
Rusiei și spectrul unui război ce 
poate evolua către confruntarea nu-
cleară determină SUA şi aliaţii săi 
europeni să planifice şi să se pregă-
tească pentru războaie contra unor 
actori statali, atât în spectrul conven-
ţional, cât şi în cel asimetric, hibrid. 
Implicarea în reconstrucţia unor state 
eşuate de pe alte continente va fi 
evitată de statele occidentale, pe cât 
posibil. 

 
Noua generaţie de islamişti glo-
balizaţi şi pericolele guvernării 
într-un stat eşuat 
 
După 2014, data când NATO a 

încetat misiunea de luptă ISAF şi a 
început-o pe cea de instruire 
(Resolute Support), talibanii s-au 
confruntat cu o nouă ameninţare, nu 
la fel de puternică militar precum 

forţele occidentale, dar periculoasă 
prin noutate, atractivitate la mase şi 
caracter insidios: Statul islamic, fili-
ala afgană (ISIS din provincia 
Khorasan, ISIS-K sau ISKP), format 
în ianuarie 2015. Inspirat de succe-
sele adevăratului ISIS din Irak şi 
Siria, (care ani de zile a controlat 
teritorii întinse din acele state şi mili-
oane de locuitori, provocând iniţial 
debandada armatei irakiene pregătită 
atâţia ani de SUA şi de aliaţii din 
NATO), ISIS-K, descris de unii ana-
lişti ca e emanaţie a al-Qaeda locală 
ce a atras şi luptători talibani disi-
denţi, a început să atace atât forţele 
occidentale, cât şi pe cele talibane, 
fiind clar un rival ideologic extrem de 
periculos pentru talibani. Grupați mai 
ales în nord-estul ţării, de exemplu în 
districtul Pachiragam din provincia 
Nangarhar, noii islamişti au început 
să se extindă treptat. Talibanii nu au 
reuşit mereu să identifice exact şi la 
timp locurile de ascundere şi de 
instruire ale rivalilor, nici să îi 
infiltreze suficient cât să le afle in-
tenţiile şi zonele vitale. ISIS-K a or-
ganizat campanii de atacuri sinuci-
gaşe cu bombă, de exemplu în 2018-
2020, inclusiv în Kabul, recidivând în 
zilele când occidentalii părăseau 
Kabulul. În iulie 2019, trimiteau un 
adolescent cu centură explozivă, la 
câteva zile după ce, cu ocazia unei 
întâlniri între reprezentanţii guver-
nului afgan de atunci şi talibani, se 
decisese să se evite uciderea sau răni-
rea civililor şi se acceptase un plan 
(roadmap) de pace. Să ne amintim că 
SUA au folosit în aprilie 2017 contra 
ISIS-K inclusiv o bombă uriaşă, 



POLIS 

 52

MOAB („mama tuturor bombelor”), 
spre a le distruge o mare ascunză-
toare subterană. În acelaşi timp, şi 
talibanii au folosit atacatori sinuci-
gaşi de câte ori au considerat necesar, 
mai ales spre a ucide căpetenii mili-
tare afgane sau politicieni, dar şi 
contra forţelor occidentale. Mai grav 
e că talibanii au eliberat mulţi 
membri ISIS-K pe care americanii în 
ţineau în închisoarea din Bagram, 
sperând să-i poată coopta. 

După ce campania tip blitzkrieg a 
talibanilor a reuşit să le aducă în de-
curs de câteva zeci de zile controlul 
asupra marii majorităţi a teritoriului 
naţional (cu excepţia unei văi din 
Nord-Vest, unde un urmaş al legen-
darului Shah Masoud a organizat 
pentru o scurtă perioadă o rezistenţă 
locală, ajutat de vicepreşedintele af-
gan rămas după fuga lui Ghani), inte-
resul major al noilor guvernanţi era 
să vadă plecate cât mai rapid trupele 
americane şi cele ale aliaţilor aces-
tora și, de asemenea, şi pe cetăţenii 
afgani cei mai pro-ocidentali şi înver-
şunaţi împotriva ideologiei islamiste. 
În acest fel, talibanii rămâneau să 
conducă o masă umană docilă, re-
semnată, care le accepta cu fatalism 
şi resemnare practicile, se supunea şi 
nu crea focare de rezistenţă, încât să 
nu oblige noua guvernare să recru-
teze din nou o armată de sute de mii, 
pecum fusese ANA. Desigur că o 
parte dintre militarii fostei ANA ar 
accepta să-şi ia din nou salariile, 
chiar plătite de talibani, dar aceştia, 
cel mai adesea, nu au demonstrat 
destulă încredere în foştii inamici şi 
nici nu par să posede fondurile nece-
sare. 

ISIS-K are alte planuri: membrii 
săi visează să facă din Afganistan o 
provincie a unui viitor „Califat”, aşa 
cum e probabil că şi unii talibani şi-ar 
dori17. De aceea, talibanii cei mai 
radicali au alimentat gruparea rebelă 
cu luptători. Atacând cu bombe la 
aeroportul Kabul, ucigând nu doar 
civili afgani și talibani, ci şi mulţi 
militari americani, gruparea a urmărit 
să întoarcă din nou SUA contra tali-
banilor (adică Biden să decidă să 
amâne plecarea ultimelor trupe, ceea 
ce ar fi lovit în interesele talibanilor) 
dar mai ales să denunţe înţelegerea 
dintre talibani şi americani (ilustrată 
în 2021 de întâlnirea secretă dintre 
şeful CIA, W. Burns, şi liderul ta-
liban, Abdul Baradar), denunţându-i 
pe talibani ca fiind trădători ai cauzei 
islamice, falşi mujahedini, așadar 
subiecți legitimi ai unor atacuri jiha-
diste. Acţiunea teroristă a ISIS-K, 
realizată de un atacator sinucigaş 
(marcă tipică a ISIS peste tot unde 
acţionează, mai ales că sinuciderea e 
strict interzisă de Coran ca şi de 
Biblie, dar justificată cumva de unii 
extremiști prin necesitatea de a lupta 
cu șanse de succes contra inamicilor 
non-islamici18), a fost de la început 
calculată să provoace haos, panică, să 
arate că talibanii nu sunt apţi să gu-
verneze şi să reinstaureze ordinea. 
ISIS-K a urmărit să recruteze jiha-
diști atât în Afganistan, cât și în 
Pakistan, denumirea de Khorasan din 
titulatura lor fiind o referire geogra-
fică și istorică la regiuni din ambele 
state19. Guvernarea talibană va trebui, 
probabil, să renunțe la metodele cele 
mai radicale de luptă, care încalcă 
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litera și spiritului Coranului (de 
pildă, sinuciderea, persecutarea sau 
uciderea civililor neînarmați, a feme-
ilor și copiilor), spre a se demarca 
mai clar de combatanții ISIS-K și 
spre a obține sprijinul majorității po-
pulației contra acestora. 

Acum, noua guvernare preia 
cumva rolul fostei guvernări, fiind 
nevoită să recruteze o armată, să cre-
eze din nimic servicii de informaţii și 
poliţie pentru a combate o insurgenţă 
activă prin metodele clasice de con-
tra-insurgenţă. Simpla patrulare pe 
străzi a combatanţilor cu turbane şi 
sandale și chiar punctele de control 
organizate atent nu sunt de ajuns. 
Contra-insurgenţa necesită profe-
sionişti. Noii guvernanţi pot recruta 
dintre elementele fostului regim mi-
litari, ofiţeri de informaţii, poliţişti, 
care au deja experienţă de luptă. Însă 
nu trebuie uitat că aceştia au eşuat, 
altfel talibanii nu erau acum forţă de 
guvernare. ISIS-K e şi mai radical 
decât talibanii, speră să transforme 
Afganistan într-o provincie a marelui 
Califat, o construcţie cu bază istorică 
şi care bântuie imaginarul celor mai 
mulţi islamişti sunniţi din Marele 
Orient Mijlociu. Atât talibanii, cât şi 
ISIS doresc un stat teocratic, dar la 
altă scară. De aceea şi cooperarea 
talibanilor cu al-Qaeda e greu de cre-
zut că va fi blocată, existând vechi 
relaţii de cooperare şi empatie. Pro-
babil că vor face front comun contra 
ISIS dar se vor feri să creeze din nou 
o reţea care să atace ţinte occidentale, 
nerepetând eroarea talibanilor primei 
generaţii din anii 2000-200120. 

Adepţii ISIS-K vor continua lupta 
lor asimetrică, amestec de insurgenţă 
(în zona rurală) şi terorism (în oraşe). 
Unii au luptat în Siria şi Irak, deci au 
experienţă combativă mai mare decât 
camarazii care au combătut doar pe 
sol afgan. Având şi ex-talibani de 
partea lor, au ajuns să cunoască şi 
cum se organizează şi luptă aceştia. 
Poate că ISIS-K nu are mai mult de 
3000 de luptători (cifra exactă e greu 
de cunoscut), dar are potenţial de 
creştere, putând recruta şi din alte 
segmente etnice decât paştunii și, de 
asemenea, islamişti din alte state din 
Asia Centrală. Pe de altă parte, tali-
banii au pus mâna pe mult armament 
convenţional occidental (american 
mai ales), abandonat de forţele ANA 
în retragerea lor rapidă din faţa ata-
catorilor. Au şi avioane şi elicoptere 
americane, dar e puţin probabil să 
ştie să le folosească, dacă nu le vin 
piloţi pakistanezi sau dacă nu recru-
tează dintre foştii militari afgani. De 
aceea, nu cred că vor reuşi să-i zdro-
bească rapid pe rivalii din ISIS-K, ci 
se vor confrunta cu ei ani, poate de-
cenii de acum înainte. 

Pentru ca situaţia să fie şi mai di-
ficilă, experienţa ţărilor din MENA 
(Orientul Mijlociu şi Africa de Nord), 
care au cunoscut război civil plus 
insurgenţă, ne arată că aproape întot-
deauna sunt implicate sau vor fi im-
plicare şi state terţe. Cu alte cuvinte, 
dacă talibanii au Pakistanul ca 
sprijitor central (şi pe această filieră 
poate şi China, discret, în viitor), 
ISIS-K e posibil să fie sponsorizat şi 
ajutat de Arabia Saudită, EAU şi de 
alţi actori privaţi potenţi financiar. 
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Teheranul nu e indiferent la soarta 
şiiţilor afgani (cam 10% din popula-
ţie). Amestecul unor state precum 
Iran, Pakistan, Turcia, Rusia, India și 
Arabia Saudită în conflictele intra-
afgane (etnice dar şi religioase) poate 
conduce către un nou război civil, 
unul extins, durabil, greu de finalizat, 
precum conflictul din Siria contem-
porană. 

 
Concluzii. Vremuri dificile 
pentru talibani 
 
Orice activitate bine făcută e difi-

cilă, cel puţin la început. Lupta de 
gherilă e dură, sângeroasă, necesită 
stăpânirea unor tehnici şi tactici spe-
cifice, nu doar curaj. De aceea, trep-
tat, s-au selectat cei care erau cu 
devărat competenţi în acest domeniu. 
Dar guvernarea necesită şi ea oameni 
pricepuţi, însă în alt fel decât în ghe-
rila. Trebuie să ai buni manageri, 
planificatori, executanţi corecţi şi 
serioşi, care să creeze instituţii solide, 
neutre, incluzive, desprinse de struc-
tura tribală a ţării, vitale pentru orice 
stat funcţional, după cum arată ex-
perţii Daron Acemoglu şi James 
Robinson în cartea lor celebră Why 
Nations Fail? The Origins of Power, 
Prosperity, and Poverty21. Fără un 
minim de democraţie, alocarea resur-
selor la nivel naţional nu va fi una 
optimală. Guvernarea talibană proba-
bil nu va performa politic şi econo-
mic satisfăcător, nu pe termen scurt şi 
mediu, chiar dacă va accepta să in-
cludă ţara în proiectul Belt and Road 
al Chinei (Noul drum al mătăsii) şi în 
proiectele de conducte de gaz dinspre 

Turkmenistan către India. Poate că 
talibanii se vor feri să sprijine mişcă-
rile islamiste din China şi Rusia, spre 
a păstra relaţii profitabile cu aceste 
state (mai greu va fi să extrădeze 
uiguri fugari înapoi China, aşa cum 
solicită Beijingul), dar, ca să facă pe 
plac Pakistanului, vor ajuta probabil 
mişcarea de rezistenţă din Kaşmir. 
Aşadar, India le va rămâne un adver-
sar implacabil. Delhi vede regimul 
taliban afgan ca o extensie a braţului 
armat al Pakistanului, marele său 
duşman ab origine.  

Dacă nu vor reuşi să elimine sau 
să limiteze serios amploarea acţiu-
nilor de insurgenţă ale ISIS-K, tali-
banii îşi vor eroda legitimitatea şi, în 
final, se vor confrunta cu rezistenţa 
unor segmente tot mai mari ale soci-
etăţii afgane, ceea ca va garanta îna-
poierea socio-economică a acestui 
stat pe termen lung. Lipsa de efici-
enţă în lupta contra ISIS-K poate fi 
invocată de talibani în cazul în care 
ISIS-K, consolidată cu combatanţi al-
Qaeda, va reuşi să atace cu succes 
ţinte în state arabe conservatoare, ori 
chiar în Occident. Talibanii vor veni 
cu argumentul că nu e vina lor, că au 
încercat dar că nu au putut să elimine 
mişcarea respectivă. Şi aşa se poate 
ajunge iar la un moment de tip sep-
tembrie 2001, cu forţe străine venind 
să continue lupta şi să controleze de 
facto ţara, invocând necesara elimi-
nare a teroriştilor. 

Unii observatori au crezut că tali-
banii zişi „moderaţi” vor organiza în 
final alegeri, că vor permite un rudi-
ment de pluripartidism şi un rudiment 
de democraţie. S-a demonstrat că nu 
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vor face aceste lucruri. Oare vor pre-
fera modelul pur dictatorial (asemă-
nător ţărilor conduse de junte mili-
tare) sau cel hibrid (din Iranul con-
temporan, unde preoţii, ayatolahii, 
deţin puterea reală în stat deşi există 
partide şi alegeri parţial libere)? Gu-
vernul actual e doar al talibanilor, 
fără participarea unor forţe politice 
moderate laice. Talibanii şi-au asu-
mat decizia ştiind că SUA le vor 
bloca fondurile din străinătate și le 
vor lăsa economia la limita subzis-
tenţei. Ei mizează pe sprijin econo-
mic din partea Chinei și a Rusiei, 
state care nu le cer să respecte drep-
turile omului. După ce au fost de 
două ori în insurgenţă şi de două ori 
la guvernare, talibanii vor să pună 

capăt acestor cicluri istorice şi să se 
permanentizeze la putere. Mizând pe 
relaţii economice cu Rusia şi China, 
ei vor să evite a fi din nou marginali-
zaţi şi izolaţi ca safe heaven al tero-
riştilor islamici.  

Oricât de optimişti ar fi acum, ta-
libanii nu trebuie să uite că au mai 
avut odată ocazia să guverneze câţiva 
ani la rând şi nu numai că nu au reu-
şit să transforme un stat eşuat într-
unul funcţional şi cu o economie via-
bilă, dar au sfârşit prin a fi alungaţi, 
urmăriţi, ucişi sau constrânşi să se 
ascundă. Desigur, spunem că istoria 
nu se repetă, dar lecţiile desprinse din 
ea nu pot fi ignorate, decât pe riscul 
lor. 
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Misiunea din Afganistan.  
Ultimul proiect nation-building și „întoarcerea Americii” 

 
[Mission in Afghanistan.  

The latest nation-building project and the „return of America”] 
 

Alexandru GRUMAZ 
 

Abstract: The mission in Afghanistan, which began as a response by the United 
States to the attacks by al-Quaida on 9 September 2001, turned into a nation-
building project involving several NATO members. The Coalition’s precipitous 
with drawal from Afghanistan in 2001 and the return of the Taliban to power 
was seen by the public as a defeat for the Western political actors involved. An 
analysis of the situation in Afghanistan shows us that the Coalition members 
took an inadequate approach to the project of building Afghanistan, as they 
ignored the defining elements of this country, from the geographical to the 
demographic and cultural components. However, after 20 years of involvement 
in the building of Afghanistan, a positive balance can also be drawn, in which 
the achievements of the West, from infrastructure to education, can be added up. 
After this experience, the US has decided that this is the last nation-building 
project it has ever been involved in. As a result of this decision, we are 
witnessing an ‘American return’ to the Euro-Atlantic area, with US involvement 
in the management of the Russia-Ukraine conflict being a clear proof. As for 
Afghanistan, we are still talking about a weak state, as the Taliban do not have 
the strength to develop it, as long as they have already started a conflict with the 
terrorist group ISIS. 
 
Keywords: Afghanistan, al-Quaida, Nation-building, NATO, Taliban.  

 
Introducere 
 
Evenimentul din 9 septembrie 

2001 a șocat întreaga planetă. Un 
atac terorist major împotriva Satelor 
Unite ale Americii care adus, în final, 
la un război de 20 de ani împotriva 
celor care au găzduit grupul terorist.  

În urmă cu douăzeci de ani, misi-
unea părea directă, clară și corectă: 
invadează Afganistanul și urmărește, 

îi capturează sau îi ucide pe Osama 
bin Laden, creierul atacurilor tero-
riste din 11 septembrie și grupul său 
armat de adepți. Atingerea acestui 
obiectiv a inclus și răsturnarea 
talibanilor și uite așa misiunea s-a 
transformat în mod constant într-un 
experiment vast și complicat pentru a 
remodela o societate pe care puțini 
americani/europeni au înțeles-o. 
Bush le-a cerut talibanilor să-l predea 
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pe Osama. Răspunsul a fost negativ 
și ca urmare a faptului că talibanii îi 
acordaseră ospitalitatea lor liderului 
al-Qaida în virtutea codului 
Pashtunwali1. Așa au început ope-
rațiunile militare în Afganistan2.  

După un război care s-a întins pe 
mandatul a patru președinții ame-
ricani și a costat mai mult de un tri-
lion de dolari și zeci de mii de vieți, 
talibanii, odinioară expulzați din 
Kabul, au preluat puterea într-un 
marș rapid în Afganistan, abia întâl-
nind rezistența celor 300000 de mili-
tari afgani, ocupând palatul prezi-
dențial și conducând restul trupelor 
aliaților către o singură redută: un 
aeroport, Hamid Karzai, asaltat de 
afgani disperați să fugă. 

Este o întrebare pe buzele tuturor: 
a pierdut SUA războiul din 
Afganistan? Unii spun că talibanii au 
câștigat alți spun că America nu a 
pierdut, că și-a îndeplinit obiectivul 
inițial și s-a retras. Vorbind de la 
Casa Albă la o zi după ce ultimul 
avion militar american a părăsit 
Kabul, președintele Biden a apărat 
vehement decizia de a pune capăt 
războiului din Afganistan. 

În cele ce urmează, voi realiza o 
analiză a modului în care SUA și 
aliații săi și-au îndeplinit misiunea în 
Afganistan. Voi porni de la cifre, 
pentru că ele exprimă dimensiunea 
efortului aliaților și voi continua cu 
expunere a ceea ce eu consider a fi 
fost erori strategice ale abordării mi-
siunii. După ce voi trece în revistă 
câteva lecții pe care ar trebui să le 
învățăm din această experiență, voi 
schița elementele ce vor caracteriza 

evoluția Afganistanului în perioada 
următoare. 

 
Războiul din Afganistan în 
câteva cifre3 
 
Războiul din Afganistan a fost 

una dintre cele mai mari întreprinderi 
militare realizate vreodată în istoria 
omenirii. Ajustat, pentru inflație, 
programul spațial „Apollo Moon” a 
costat America aproape 300 de mili-
arde de dolari; proiectul „Manhattan” 
(al construirii primei bombe nucleare 
„Little Boy”) a costat 30 de miliarde 
de dolari, iar sistemul de autostrăzi 
interstatale din SUA a costat apro-
ximativ 500 de miliarde de dolari. 
Aceste trei proiecte gigantice sunt 
înlăturate de costul a 20 de ani de 
luptă în Afganistan, care va depăși cu 
mult un trilion de dolari atunci când 
totul va fi spus sau scris. Suma chel-
tuită pentru construirea națiunii af-
gane a depășit costul Planului 
„Marshall” (care a costat 14 miliarde 
la nivelul anilor 1947-1950, dar tre-
buie să ținem cont de inflație: în 
1950, un kilogram de cafea costa în 
SUA 1,75 $, iar acum costă în jur de 
25$) și a continuat să crească inexo-
rabil timp de încă șapte ani. Până la 
sfârșitul războiului afgan, în 2021, în 
acest război se luptau militari care 
s-au născut după ce „Războiul împo-
triva terorii”, care a început în oc-
tombrie 2001. De asemenea există 
ofițeri, diplomați și angajați în ONG-
uri umanitare care și-au petrecut 
cariere întregi în efortul afgan. Peste 
două mii (mai exact 2401) de militari 
americani au fost uciși spre deosebire 
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de cei 14500 de militari și civili 
sovietici morți în numai 10 ani de 
război între 1979-1989, dacă această 
comparație ajută la ceva4.  

America anului 2001 realiza un 
sfert din producția economică a lu-
mii, avea o forță militară copleșitoare 
(11 grupuri navale formate pe lângă 
câte un portavion – grupuri care con-
țin un crucișător, 1-2 distrugătoare sau 
fregate, 80 de avioane și, opțional, 1-2 
submarine precum și câte o navă lo-
gistică și una de alimentare). Un ast-
fel de moment nu ar fi putut dura 
foarte mult timp. Totuși, după 11 
septembrie, dominația SUA a scăzut 
mai repede decât cea a oricărui alt 
imperiu din istorie. Cum ar fi trebuit 
să reacționeze o superputere compe-
tentă la provocarea îngrozitoare a 
atacurilor din 11 septembrie? Ororile 
din 11 septembrie au reclamat repre-
salii: moartea sau capturarea lui 
Osama bin Laden și a colegilor săi de 
complot. Dar o superputere respon-
sabilă s-ar fi oprit aici, nu s-ar fi an-
gajat într-o cruciadă globală slab de-
finită, imposibil de câștigat împotriva 
„terorismului” sau „islamului funda-
mentalist” răspândit global. 

 
Nation-building – un proiect 
nerealist ce a adus unele 
beneficii5 
 
În Afganistan s-a încercat din nou 

un experiment care a mai fost făcut în 
Irak. S-a trecut la „construirea na-
țiunii” (nation-building), o încercare 
de a construi instituții democratice, 
de a deschide drepturile civile pentru 
toți, inclusiv pentru femei, și de a 

forma un sistem de libertăți familiar 
Occidentului, dar necunoscut la 
Kabul, într-o țară aflată încă la nive-
lul Evului Mediu european.  

Într-o țară cu o organizare tribală, 
acest concept a însemnat adesea pași 
greșiți făcuți de armata SUA și de 
partenerii săi civili. Americanii s-au 
angajat, împreună cu UE, să con-
struiască pe fundamentul unui stat 
eșuat, nu să repare un stat eșuat. Un 
stat care depindea excesiv de ajutorul 
extern și modelat de o istorie a fracți-
unilor armate și a centrelor de putere 
tribale concurente și, cel mai trist, un 
stat în care nu se terminase războiul 
civil intern început în 1978. 

Un raport emis de Special 
Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR) a inclus o 
litanie a greșelilor SUA și a conside-
rat că situația generală din Afganistan 
este „sumbră”: „Guvernul SUA nu a 
înțeles contextul afgan și, prin ur-
mare, nu a reușit să-și adapteze efor-
turile în consecință”, a spus câinele 
de pază, SIGAR6. Ignorarea contex-
telor sociale, culturale și politice pre-
dominante în Afganistan a fost un 
factor semnificativ care a contribuit 
la eșecurile la nivel strategic, operați-
onal și tactic. De exemplu, toate 
costurile eforturilor SUA în 
Afganistan, Irak și Pakistan în ulti-
mele două decenii sunt estimate la 
6,4 trilioane de dolari. Consilierul 
pentru securitate națională, Stephen 
Hadley, care a supravegheat strategia 
în perioada 2001-2008, a parafrazat 
strategia SIGAR astfel: „Scopul a 
fost de a ajuta Afganistanul să con-
struiască un guvern, să ofere o viață 
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prosperă poporului afgan și, astfel, să 
creeze o rezistență împotriva întoar-
cerii al-Qaida”7. În raportul SIGAR 
înaintat către Congresul SUA se arată 
următoarele: „Guvernul SUA a 
cheltuit în 20 de ani 145 de miliarde 
de dolari încercând să reconstruiască 
Afganistanul, forțele sale de securi-
tate, instituțiile guvernamentale ci-
vile, economia și societatea civilă. 
Departamentul Apărării (DOD) a 
cheltuit, de asemenea, 837 de mili-
arde de dolari pentru lupte, timp în 
care 2443 de militari americani și 
1144 de militari din trupele aliate au 
fost uciși și 20 666 de soldați ameri-
cani au fost răniți. Afganii, între timp, 
s-au confruntat cu un cost și mai 
mare. Cel puțin 66 000 de soldați 
afgani au fost uciși. Peste 48 000 de 
civili afgani au fost uciși și cel puțin 
75 000 au fost răniți din 2001 încoace 
– ambele cifre sunt probabil subesti-
mări semnificative”8. 

Cu toate cele spuse mai sus, avem 
și lucruri pozitive care s-au întâmplat 
în Afganistan. Conform unei analize 
a Băncii Mondiale9, în acești 20 de 
ani societatea afgană a evoluat: du-
rata vieții afganilor a crescut de la 56 
la 64 de ani, mortalitatea infantilă a 
scăzut la jumătate, rata elevilor care 
urmează cursurile școlilor a crescut 
de la 8% la 43%, rata căsătoriilor 
între copii a scăzut cu 17%, iar con-
dițiile sanitare din orașe s-au îmbu-
nătățit și prin introducerea rețelelor 
de apă curentă, astfel că, dacă în 
2021 16% din case din orașele mari 
aveau apă curentă, acum procentul a 
crescut la 89%. Echipele Provinciale 
de Reconstrucție formate și trimise în 

principal de europeni în Afganistan 
au asigurat construcția de școli și 
spitale dar au ajutat și agricultura și 
afacerile locale. PIB-ul a crescut cu 
50%. În 2018, 1378 de spitale au fost 
finalizate de Uniunea Europeană prin 
programul SEHAT și 1190 de medici 
au fost școliți în Occident. În agri-
cultură, producția de semințe pentru 
culturi a crescut de la 40 la 140 de 
tone și s-au deschis 1100 de unități 
veterinare la care se adaugă încă 
1000 de maternități pentru animale. 
12 4000 de polițiști au fost pregătiți 
prin programul finanțat de Low and 
Order Trust Fond (LOFTA). Din 
2002, sunt state care au finanțat anual 
guvernul afgan precum Germania, cu 
439 milioane/ an, Finlanda cu 30 mi-
lioane/an, sau Suedia, cu 115 mili-
oane/an. 

 
Experiența sovietică în 
Afganistan. O lecție ignorată 
 
În ședința Biroului Politic din 24 

iulie 198610, Gorbaciov a spus: „Des-
pre Najib. Este greu să construiești o 
clădire nouă din material vechi... Li-
vrările de arme nu trebuie să 
crească... Patruzeci la sută din granița 
Afganistanului nu este acoperită și 
este imposibil să o faci. Doamne fe-
rește, că am făcut o greșeală cu 
Najib. Un guvern de coaliție, inclusiv 
cei care se află în afara țării, dar nu 
«în tabăra inamicului»”. Nu încă, aș 
completa eu. 

Decizia lui Gorbaciov de a opri 
sprijinul financiar către regimul sus-
ținut de sovietici la Kabul și apoi 
retragerea trupelor din țară a dus la 
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prăbușirea guvernului lui Mohammad 
Nadjibulah și a Partidului Demo-
cratic al Poporului din Afganistan. În 
total, într-o perioadă de 9 ani, au fost 
prezenți în Afganistan 620 de mii de 
militari care au finalizat serviciul 
militar în trupele staționate acolo, 
inclusiv 525,5 mii de soldați și ofițeri 
ai armatei sovietice, 21 de mii de 
funcționari publici, 95 de mii de re-
prezentanți ai KGB (inclusiv trupe de 
frontieră), trupe interne și miliție. 
Numărul total de morți pentru peri-
oada de peste nouă ani de prezență 
militară a fost de 15.051 de persoane, 
între care 14.427 de soldați ai forțelor 
armate, care au murit atât în urma 
rănilor de luptă, cât și din cauza acci-
dentelor și a bolilor. Procentul pier-
derilor în luptă este de 82,5%11. Nu-
mărul pierderilor irecuperabile din 
luptă și non-luptă include atât per-
soanele care au murit în spitale, cât și 
persoanele care au murit din cauza 
consecințelor bolii după părăsirea 
forțelor armate12”.  

Pregătirea și derularea invaziei 
ruse în Afganistan este o lecție bună 
și astăzi pentru o posibilă invazie în 
Ucraina. O scurtă analiză a măsurilor 
active ale KGB-ului13 ne vorbește 
despre valoarea acestora inclusiv în 
operațiunile FSB de astăzi. Valoarea 
principală a tuturor măsurilor active 
constă în fapt că este dificil să se ve-
rifice veridicitatea informației trans-
mise şi să se identifice sursa reală. 
Eficacitatea lor este exprimată ca un 
coeficient de utilitate, atunci când 
cheltuiala minimă și efortul atinge 
rezultate finale maxime. Formele de 
dezinformare se împart în principiu 

în trei grupe – documentare (scrise); 
non-documentar (oral); demonstrativ. 
În februarie 1980, Andropov a apro-
bat un plan de acțiune al KGB refe-
ritor la Pakistan, vecinul Afganista-
nului, care se implicase în lupta tali-
banilor și care specifica următoa-
rele14: 
1. „Prin activele KGB SCD, trebuie 

transmis un avertisment Misiunii 
Pakistanului la Moscova, în sen-
sul că, dacă o linie sensibilă nu 
prevalează în cursul politic al lui 
[liderului pakistanez] Zia-ul Haq, 
iar Pakistanul este de acord sub 
presiunea SUA și a Chinei pentru 
a-și transforma teritoriul într-o 
bază de luptă armată permanentă 
împotriva Afganistanului, 
Institutul de Studii Orientale al 
Academiei de Științe a URSS va 
fi instruit să studieze modalități 
de exploatare a mișcărilor 
Baluchi și Pashtun din Pakistan, 
la fel ca și cele ale opoziției in-
terne împotriva armatei, în inte-
resul securității frontierelor 
Republicii Democratice 
Afganistan (DRA). 

2. Folosind mijloace operaționale-
tehnice, 500 de exemplare ale 
pliantelor produse la Centru vor 
fi diseminate în Islamabad și 
Karachi; unele dintre acestea, 
emise în numele unui grup de 
ofițeri ai armatei pakistaneze, 
care critică aspru politica internă 
și externă a guvernului, ceea ce 
duce la o deteriorare constantă a 
situației materiale a țării. 

3. Urmează să fie realizate trei sute 
de pliante cu denumirea de cod 
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„SARDAR”, care să demon-
streze administrației că există o 
nemulțumire extremă față de po-
litica sa în cercurile publice și 
militare. 

4. Urmează să fie plasate în presa 
locală din Pakistan informații în 
sensul că regimul de guvernă-
mânt creează în mod artificial 
atmosfera legată de evenimentele 
din Afganistan, cu scopul de a 
folosi Armata pakistaneză, 
creșterea în continuare a influ-
enței sale în țară și menținerea 
interzicerii activităților partidelor 
și organizațiilor politice pe o pe-
rioadă nedeterminată. 

5. În Bangkok, urmează să fie trans-
mise Misiunii din Pakistan in-
formația conform căreia în cadrul 
Administrației Carter există în-
doieli cu privire la utilitatea 
creșterii ulterioare a asistenței 
militare pentru Pakistan, având în 
vedere nepopularitatea în țară a 
regimul Zia-ul Haq. De aseme-
nea, să se arate că Secretarul de 
stat [Cyrus] Vance și asistenții 
săi consideră că, pentru a preveni 
un alt eșec major al politicii ex-
terne a SUA, este imperativ să se 
încerce înlocuirea dictaturii cu un 
alt regim care să garanteze stabi-
litatea în Pakistan. 

6. În India, trebuie transmise prim-
ministrului Gandhi informații în 
sensul că Pakistanul nu este mul-
țumit de sfera nesemnificativă a 
asistenței militare americane și 
de condiția impusă acestuia de a 
se abține de la dezvoltarea în 
continuare a programului nuclear 

în timp ce programul american 
de asistență este în vigoare. Lide-
rii Pakistanului intenționează să 
continue să provoace isterie în 
legătură cu evenimentele din 
Afganistan pentru a obține o 
creștere semnificativă a asistenței 
militare din partea SUA și ridica-
rea restricțiilor privind dezvolta-
rea programului nuclear. 

7. Prin intermediul conducerii 
ONU, vor fi transmise reprezen-
tanților Iranului informații con-
form cărora, în schimbul asis-
tenței militare tot mai mari pen-
tru Pakistan, SUA caută să li se 
acorde baze militare pe teritoriul 
pakistanez, inclusiv în 
Baluchistan, în aproape de fron-
tiera iraniană. Liderii Pakistanu-
lui sunt înclinați să facă concesii 
americanilor în această problemă. 

8.  În diferite cercuri din țările 
membre ale Mișcării Nealiniate 
urmează a fi luate măsuri pentru 
discreditarea politicii externe a 
Pakistanului, subliniind că 
aceasta a încălcat principiile de 
bază ale Mișcării Nealiniate, așa 
cum au permis liderii Pakistanu-
lui. SUA și China, două dintre 
marile puteri, să transforme țara 
într-un instrument al politicii lor 
în Asia. 

9. În India, Sri Lanka, Bangladesh, 
Nepal, Indonezia, Iordania, Italia 
și Franța, urmează să fie publi-
cată în continuare materiale des-
pre implicarea directă a servicii-
lor speciale pakistaneze și a mi-
litarilor în organizare, amestec 
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armat în afacerile interne ale 
Afganistanului.” 

La 2 septembrie 1980, [șeful 
KGB Vladimir] Kryuchkov a aprobat 
prelungirea planului de mai sus. A 
fost înființat un grup de lucru în sub-
ordinea șefului adjunct al FCD KGB, 
V.A. Chukhrov, cu reprezentanți ai 
Direcțiilor K și RT, Serviciului 1 și 
Serviciului A și Departamentelor 8, 
17 și 20. Grupul a fost însărcinat să 
elaboreze măsuri complexe ale agen-
ților, să coordoneze acțiunile comune 
ale tuturor Secțiunilor FCD și să mo-
nitorizeze punerea în aplicare. Șeful 
Departamentului al treilea al Servici-
ului A, colonelul Yu. V Rykhlov, a 
coordonat și concertat punerea în 
aplicare a măsurilor active, în calitate 
de membru al Grupului de lucru 
Chukhrov. 

Cam așa se lucrează și acum la 
criza ucraineană. Acestea sunt lecțiile 
pe care URSS le-a folosit în criza 
Afganistanului atunci când SUA și 
China sprijineau mișcarea talibană. 
Astfel de departamente din cadru 
serviciilor sau al armatei sunt într-
adevăr folositoare în condiții de criză 
și nu numai. Sun Tzu vorbea acum 
2000 de ani de informare prealabilă: 
„Or, dacă prințul luminat și generalul 
avizat înving inamicul de câte ori trec 
la acțiune, dacă realizările lor depă-
șesc pe cele obișnuite, aceasta se da-
torește informării prealabile... Ceea 
ce se numește «informare prealabilă» 
nu provine de la spirite, nici de la 
divinități, nici din analogie cu eveni-
mentele trecute, nici din calcule. Ea 
trebuie obținută de la oamenii care 
cunosc situația inamicului”15. 

Prin urmare, generalul trebuie să 
aibă tot timpul informații valide și 
actuale despre poziția, efectivele și 
manevrele inamicului, dar și despre 
planurile acestuia. De asemenea, ci-
tatul de mai sus evidențiază faptul că 
informațiile relevante nu pot fi obți-
nute decât din surse credibile. O lec-
ție pe care aliații nu au învățat-o în 
campania de 20 de ani din 
Afganistan. 

 
„America s-a întors”16 
 
Patru președinți americani au dus 

„Războiul împotriva terorii”: Bush – 
de la vânătoarea teroriștilor din 11 
septembrie la construirea națiunii 
afgane; Obama a crescut numărul la 
120 000 ca să aibă apoi de unde să 
scadă la 20 000; Trump a decis retra-
gerea și a mai lăsat 3 000; Biden a 
ieșit așa cum vedem. Atât republica-
nii, cât și democrații spun că sunt 
frustrați că Biden nu a reușit să plani-
fice un scenariu asupra modului cum 
să scoată aliații afgani ai Statelor 
Unite din țară înainte ca talibanii să 
preia conducerea. Conducerea guver-
nului afgan a fost însă lăsată în afara 
acordului pe care administrația Trump 
l-a încheiat cu talibanii. 

Sentimentul de catastrofă care 
planează asupra situației din 
Afganistan nu a făcut decât să se 
adauge noi elemente la discuția de 
lungă durată privind nevoia mai mare 
a Europei de autonomie strategică, 
discuție începută cu celebrul enunț a 
lui Emmanuel Macron, Președintele 
Franței, care a contrariat întreaga 
Alianță: „NATO este în moarte cere-
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brală!”17. Câtă dreptate avea Macron 
să afirme că NATO e în moarte cere-
brală? Dar Merkel să-l contrazică, iar 
Putin să-l aplaude? A cui e vina stării 
actuale a Alianței la 30 de ani de la 
triumful ei asupra imperiului comu-
nist? Dacă NATO ar fi pe dric, cum 
greșit pretinde Emmanuel Macron, 
moartea nu i-ar fi cerebrală, ci provo-
cată de un infarct. Bolnavă e mai 
degrabă inima decât creierul Alianței. 

Nu SUA sunt problema lumii li-
bere, de vreme ce America asigură în 
continuare, manu militari, apărarea 
flancului estic al defensivului Pact 
Nord-Atlantic, protejându-i, de pildă, 
pe români, polonezi şi baltici de 
rerusificare, iar democrațiile lor libe-
rale, de reîngurgitarea şi de lichidarea 
lor de către neostalinistul lider de la 
Kremlin. E cert că Trump a comis 
erori, cum a fost hotărârea lui de a-şi 
contrazice consilierii cei mai compe-
tenți, de a-şi retrage militarii din Siria 
şi de a da lumină verde invaziei tur-
cești în nordul acesteia. Nu mai puțin 
catastrofale au fost deciziile politice 
externe ale predecesorului său, 
Obama. Fostul şef al Casei Albe a 
cedat (un termen diplomatic) în fața 
Chinei, a Rusiei lui Putin şi a Iranului 
islamist, lăsând dictatorii să-şi facă 
de cap în Siria, să elimine forțele 
prooccidentale din zonă spre a lăsa 
trupele „tiraniilor” libere să comită 
crime, ori să fie complice la crimele 
în masă ale lui Bashar el Assad. În 
fond, pe cine mai interesează azi, în 
vestul obsedat de antecapitalism – de 
Greta Thunbergşi de prezumtiva ur-
gență a combaterii schimbărilor cli-
matice, ori de presupusa supremație a 

bărbatului alb – moartea unui student 
chinez, ucis în Hong Kong pentru că 
revendica democrația reală? Pe cine 
mai scoate în stradă apărarea libera-
lismului în lume? 

Războiul din Afganistan a fost 
prima misiune din istoria NATO care 
a ieșit din invocarea articolului V, 
dispoziția de apărare colectivă a 
Alianței. A fost considerată ca o lovi-
tură pentru prestigiul european. 
„Ceea ce vor trebui să înțeleagă ce-
tățenii europeni este că o întreagă 
generație de specialiști occidentali – 
inclusiv ofițeri militari, diplomați, 
oficiali de informații și jurnaliști – au 
trecut prin Afganistan. Pentru țări 
precum Germania și Marea Britanie, 
care au investit puternic în 
Afganistan – capital politic, trupe, 
fonduri – operațiunea Afganistan a 
fost legată de angajamentul lor față 
de NATO și alianță. De aceea, ceea 
ce s-a întâmplat în ultimele săptă-
mâni este o adevărată traumă în 
Berlin și Londra. Sistemul nostru de 
culegere a informațiilor a fost cu 
adevărat atât de slab? A fost atât de 
slabă înțelegerea noastră asupra gu-
vernului afgan? Cunoștințele noastre 
de pe teren erau atât de inadec-
vate?”18, s-a întrebat într-un discurs 
parlamentar fostul premier britanic, 
Theresa May. Se pare că da, ca să-i 
răspundem scurt fostului prim mi-
nistru britanic. 

Toate acestea semnalează o 
schimbare a priorităților pentru SUA, 
care este mai profundă decât perso-
nalitățile și retorica prezidențială de 
la Casa Albă. Nu ar trebui să fie sur-
prinzător. Europa a fost piesa centrală 
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a politicii externe a SUA pentru cea 
mai mare parte a secolului XX și mai 
ales în timpul Războiului Rece, dar 
prăbușirea comunismului, ascensiu-
nea Chinei și a Asiei, războaiele post-
9/11 și campaniile antiteroriste au 
mutat prioritățile SUA în Indo-
Pacific. Donald Trump a fost primul 
președinte care a articulat în mod 
deschis aceste idei, iar acum elitele 
europene se tem că poate spusele 
acestuia nu au fost doar o aberație așa 
cum le-au catalogat experții de la 
Bruxelles. Europa trebuie să meargă 
dincolo de „America s-a întors” și să 
poarte o conversație sinceră, ca între 
aliați, despre ceea ce americanii nu 
mai vor să facă și despre acțiunile 
pentru care europenii trebuie să-și 
asume responsabilitatea. 

 
O retragere „la alegere” 
 
Într-un articol intitulat O retra-

gere la alegere a Americii, Dr. 
Richard Haass spune: Există războaie 
de necesitate, inclusiv al Doilea 
Război Mondial și Războiul din Golf 
din 1990-1991. Acestea sunt războaie 
în care forța militară este folosită 
pentru că este considerată cea mai 
bună și adesea singura modalitate de 
a proteja interesele naționale vitale. 
Există, de asemenea, războaie de 
alegere, cum ar fi războaiele din 
Vietnam și din Irak din 2003, în care 
o țară intră în război chiar dacă inte-
resele în joc sunt mai puțin vitale și 
există instrumente non-militare care 
pot fi folosite. Acum, se pare, există 
și retrageri la alegere, când un guvern 
scoate trupe pe care le-ar fi putut lăsa 

într-un teatru de operațiuni. Nu re-
trage trupele pentru că misiunea lor a 
fost îndeplinită, sau prezența lor a 
devenit insuportabilă sau nu mai sunt 
binevenite guvernului gazdă. Niciuna 
dintre aceste condiții nu s-a aplicat 
situației în care Statele Unite se aflau 
în Afganistan la începutul admi-
nistrației președintelui Joe Biden. 
Retragerea a fost o alegere și, așa 
cum se întâmplă adesea în cazul răz-
boaielor de alegere, rezultatele pro-
mit să fie tragice”19. 

Armata afgană „a ales să nu lupte 
pentru țara sa”20, a declarat consilie-
rul american pentru securitate națio-
nală, Jake Sullivan, la câteva ore 
după ce militanții talibani au intrat în 
capitala Kabul și au ocupat reședința 
președintelui. Generalul Mark A. 
Milley, Președintele Comitetului În-
trunit al Șefilor de State Majore, a 
fost de acord, recunoscând totodată 
că forțele de securitate afgane „au 
avut pregătirea, dimensiunea și capa-
citatea de a-și apăra țara”, a spus el la 
un briefing tensionat la Pentagon. 
„Acest lucru se rezumă la problema 
voinței și a conducerii. N-am văzut și 
nici altcineva nu a văzut prăbușirea 
unei armate de asemenea dimensiuni 
în 11 zile”21 a continuat Milley.  

De fapt, realitatea este mult mai 
complicată. În septembrie 2021, ge-
neralul Milley s-a alăturat secretaru-
lui american al apărării, Lloyd 
Austin, și generalului Frank 
McKenzie, comandantul Comanda-
mentului Central al SUA, la prima lor 
apariție în fața parlamentarilor din 
Congresul SUA de la retragerea de la 
sfârșitul lunii august22. Discuțiile au 
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fost aprinse, mulți dintre parlamentari 
cerându-le demisa. Generali Milley și 
McKenzie au recunoscut că l-au sfă-
tuit pe președintele american Joe 
Biden să nu retragă toate forțele din 
Afganistan, contrazicând astfel un 
interviu acordat de Biden, în care a 
spus că niciun lider militar nu l-a 
sfătuit să mai lase militari americani 
în Afganistan pentru protecția guver-
nului. Întrebat de senatorul republi-
can Tom Cotton de ce nu și-a dat 
demisia, Milley și-a apărat ferm rolul 
de consilier al comandantului șef și 
faptul că președintele nu trebuie să 
fie de acord cu acel sfat. „Ar fi un act 
incredibil de sfidare politică ca un 
ofițer să demisioneze doar pentru că 
sfatul său nu este luat în considerare. 
Țara asta nu vrea ca generalii să-și 
dea seama ce ordine vor accepta sau 
nu politicienii, asta nu este treaba 
noastră” a spus el.  

Generalul Milley a venit cu clari-
ficări asupra acțiunilor sale dezvă-
luite într-o nouă carte a lui Bob 
Woodward și Robert Costa, Perill23, 
cei doi fiind jurnaliști la ziarul The 
Washington Post. În cate se afirmă că 
Președintele Comitetului Întrunit al 
Șefilor de State Majore a făcut o serie 
de apelurile telefonice omologului 
său chinez, generalul Li Zuocheng, 
pentru a-l asigura că Trump nu va 
ataca China. Apelurile au fost efectu-
ate în domeniul protocoalelor desem-
nate și al supravegherilor, a spus 
Milley. „Loialitatea mea față de 
această națiune, poporul ei și 
Constituția nu s-a schimbat și nu se 
va schimba niciodată. Atâta timp cât 
voi respira”, a spus el. Secretarul 

Apărării, Lloyd Austin, a recunoscut 
că Departamentul Apărării a fost luat 
prin surprindere de cât de repede a 
căzut guvernul afgan în fața luptăto-
rilor talibani. „Trebuie să luăm în 
considerare unele adevăruri inco-
mode. Nu am înțeles pe deplin adân-
cimea corupției și a conducerii slabe 
în rândurile lor înalte, că nu am înțe-
les efectul dăunător al rotațiilor frec-
vente și inexplicabile ale comandan-
ților săi făcute de președintele Ghani, 
nu am anticipat efectul de bulgăre de 
zăpadă cauzat de acorduri pe care 
comandanții talibani le-au încheiat cu 
liderii locali în urma acordului de la 
Doha”.  

Declarația lui Austin devoalează 
esența aceea ce s-a întâmplat la fina-
lul operațiunilor militare americane 
în Afganistan. Și încă un lucru re-
marcat de generalul McKenzie, ca 
răspuns la întrebarea dacă războiul 
din Afganistan s-a încheiat complet: 
„Războiul împotriva terorii nu s-a 
încheiat, iar războiul din Afganistan 
nu s-a încheiat nici el”. Audierile au 
fost unele dintre cele mai semnifica-
tive și aprinse mărturii ale oficialilor 
militari în fața Congresului din ulti-
mii ani. 

Două comentarii sunt necesare.  
1. În legătură cu crearea armatei 

afgane, cert este că aceasta a în-
corporat dependența de ameri-
cani în propria structura militară. 
International Crisis Group, de-
scriind strategia SUA în 
Afganistan, a spus că: „eforturile 
SUA au ignorat prea frecvent 
faptele de pe teren, au subestimat 
influența unor puternici șefi de 
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război regionali și nu au reușit să 
ia în considerare suficient vasta 
corupție și prăbușirea moralului 
printre rangurile militare, precum 
și deficiențele în conducerea și 
comanda afgană”24. Spre deose-
bire de militarii afgani, luptătorii 
talibani se comportă în operațiu-
nile militare ferm, dedicați, cu zel 
și motivați. Sub aspect strategic, 
în timp ce încercau să se regru-
peze, talibanii și-au concentrat 
numeroase operațiuni în nordul 
Afganistanului, împiedicând rea-
pariția așa-numitei Alianțe de 
Nord – miliții care au ajutat ini-
țial la înfrângerea lor. Ei au con-
tinuat să se întărească chiar și în 
timpul unui val masiv și tempo-
rar de creștere a numărului tru-
pelor trimise de președintele 
Obama. „Armata SUA a făcut o 
greșeală majoră încercând să cre-
eze o armată afgană care să re-
producă standardele SUA, ceea 
ce nu avea prea mult sens în 
Afganistan”25, a spus amiralul în 
retragere James Stavridis, fost 
comandant Suprem al Forțelor 
Aliate în Europa (SACEUR).  

2. Probleme deosebite le-au con-
stituit corupția și lipsa leader-
ship-ului. Nivelurile de corupție 
din armata și din guvernul afgan 
au fost realități cu care oficialii 
americani nu s-au împăcat nicio-
dată. Atât administrația Biden, 
cât și celelalte 3 administrații 
americane anterioare au afirmat 
în repetate rânduri că armata af-
gană era o forță de luptă de 
300.000, minimalizând mereu 

forța talibanilor (în jur de 80 000 
de luptători). Statele de plată ale 
armatei și ale poliției afgane 
conțineau mii de soldați „fan-
tomă”, luptători care nu existau 
în realitate, dar care erau înscriși 
pe liste astfel încât oficialii să 
poată „fugi” cu plățile lor. In-
spectorul General Special pentru 
Reconstrucția Afganistanului 
(SIGAR) a constatat în ultimii 
ani o diferență între nivelurile de 
înregistrare în state și cele reale 
de zeci de mii de persoane – în 
provinciile din sudul pro-taliban, 
50% până la 70% din funcțiile de 
poliție au fost ocupate de oameni 
care nu existau, a constatat 
agenția26. Banii s-au dus în 
buzunarele liderilor locali sau 
chiar în finanțarea operațiunilor 
talibane, conform unor surse din 
sistemul de informații militare 
prezent în zonă. Corupția pe 
scară largă a servit, de asemenea, 
pentru a demoraliza forțele de 
luptă afgane care, din multe 
puncte de vedere, erau relativ 
profesionale. 

Documentele desecretizate despre 
ieșirea din Afganistan devoalează 
fricțiuni între trupele americane și 
diplomați înainte și în timpul eva-
cuării. Indecizia oficialilor adminis-
trației Biden și reticența inițială de a 
închide ambasada din Kabul au se-
mănat haosul și au pus misiunea ge-
nerală la un nivel de „risc crescut”. 
Raportul a fost pregătite de 
Comandamentul Central al SUA și 
cuprinde relatări separate ale coman-
danților americani frustrați de ceea ce 
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ei au caracterizat drept „gestionarea 
neglijentă și greșită a retragerii”. Ele 
au fost prinse în raport final ce anali-
zează atentatul sinucigaș din 26 au-
gust 2021 de la porțile aeroportului 
Hamid Karzai, unde au murit 170 de 
afgani și 13 militari americani. Ra-
portul27 are 2000 de pagini de decla-
rații și documente care prezintă peri-
oada de 17 zile de la începutul eva-
cuării din Afganistan. Concluzia ra-
portului este ca atacul a fost efectuat 
de un terorist al Statului Islamic care 
avea o bombă cu bile de rulmenți 
montată pe el pentru a provoca un 
carnagiu catastrofal într-un coridor în 
aer liber plin de afgani, chiar în afara 
aeroportului.  

Într-un interviu la NBC News, 
președintele Biden a declarat că res-
pinge relatările comandanților, deși 
oficialii ai Casei Albe au spus mai 
târziu că a acceptat concluziile gene-
rale ale Raportului Abbey Gate. 
Evaluările acestui raport au fost fina-
lizate de U.S. Forcesa – Afghanistan 
Forward, cartierul general militar 
care a supravegheat retragerea, și 
Joint Task Force-Crisis Response, o 
unitate condusă de U.S. Marine 
Corps care a fost, de asemenea, im-
plicată. Descoperirile lor corespund 
îndeaproape observațiilor făcute de 
contraamiralul Peter Vasely și de 
generalul de brigadă, Generalul 
Farrell Sullivan, care au fost respon-
sabili de coordonarea evacuării.  

Raportul contraamiralului Vasely, 
Operation Allies Refuge, numele de 
cod al operațiuni de evacuare dat de 
Casa Albă, detaliază complicațiile 
operațiunii și vorbește despre un 

exercițiu inter-agenții din 10 august 
care a prezis o deteriorare a situație la 
Kabul în 30 de zile. Operația de eva-
cuare a civililor trebuia începută în 
aprilie 2021, însă ordinul de evacuare 
a fost dat după ce Kabulul s-a prăbu-
șit, pe 15 august. În următoarele două 
săptămâni, peste 124.000 de oameni 
au fost transportați cu avionul în si-
guranță. 

Președintele Biden a eliberat 
printr-un ordin aproximativ 3,5 mili-
arde de dolari din fondurile de re-
zervă afgane înghețate, deținute în 
Statele Unite, pentru a fi folosite 
pentru asistență umanitară și de altă 
natură în Afganistan, în timp ce o 
sumă egală ar fi rezervată familiilor 
victimelor din 11 septembrie care au 
pretenții legale împotriva talibanilor. 
Fondurile suplimentare ale Băncii 
Centrale Afgane, în valoare totală de 
peste 2 miliarde de dolari, sunt în-
ghețate în alte țări. Ordinul executiv 
al lui Biden stipulează că „o criză 
umanitară este răspândită în 
Afganistan – inclusiv nevoile urgente 
ale poporului din Afganistan pentru 
securitatea alimentară, sprijinul pen-
tru mijloacele de trai, apă, canalizare, 
sănătate, igienă, adăpost și asistență 
pentru așezări și asistență legată de 
Covid-19, printre alte nevoi umane 
de bază – și potențialul unui colaps 
economic este din ce în ce mai contu-
rat” și reprezintă o amenințare pentru 
securitatea națională și politica ex-
ternă pentru Statele Unite. Au mai 
rămas câteva elemente financiare 
care trebuie revizuite în rapoartele 
finale ale unei operațiuni militare 
internaționale de 20 de ani. Despre 
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americani vor scrie ei înșiși dar des-
pre europeni cine va scrie? 

Lecțiile afgane28 
 
În Afganistan, decenii de superio-

ritate militară occidentală sau sovie-
tică nu au reușit să dezrădăcineze 
narațiunea ideologică a talibanilor cu 
privire la natura coruptă a liderilor 
afgani şi a aliaților lor şi cea a trădării 
tradițiilor şi practicilor islamice. Şi 
chiar şi atunci când forţele talibani-
lor/teroriştilor au fost alungate de pe 
teritoriul vizat, atât grupul Statului 
Islamic, cât şi al-Qaida au dezvoltat 
noi baze şi „cetăți de rezistență” de-
parte de zonele de luptă. Aceste gru-
pări au oferit o narațiune ideologică 
alternativă atrăgătoare în zonele tri-
bale pe unde operau. Să nu uităm că 
talibanii au fost cei care au instaurat 
ordinea după invazia sovietică din 
1989, atunci când au preluat puterea 
într-o țară coruptă până în măduva 
oaselor, fapt care le-a adus inițial 
suportul populației. În cele ce ur-
mează, voi formula câteva lecții pe 
care le consider că experiența 
Afganistanului ni le-a dat. 

Lecția 1: După 20 de ani de pre-
zență în Afganistan, Coaliția nu a 
reușit să stabilească nicio structură 
politică coerentă şi durabilă cu legi-
timitate populară, deşi au avut loc 
cinci tururi de alegeri. Pe baza acestei 
experiențe şi a experiențelor din alte 
țări în alte circumstanțe, nu există 
niciun motiv să credem că o prezență 
continuă a trupelor militare ar fi 
schimbat acest lucru. 

Lecția 2: Terorismul, în esența sa, 
este o formă de violență cu o anumită 

simbolistică, dar o formă de violență 
mortală, utilizată pentru a comunica 
un mesaj politic. Conflictul nu se 
referă doar la cine și ce bucăți de pă-
mânt controlează, ci mai degrabă la a 
cărui narațiune este cea mai influentă. 
Afganistanul a fost pierdut nu de ar-
mata SUA, ci de politicienii occi-
dentali prin măsurile luate în cei 20 
de ani de război, inclusiv prin narați-
unea de a crea nation-building într-o 
ţară cu organizare tribală de ev mediu 
european.  

Lecția 3: Eliminare grupărilor te-
roriste şi a liderilor acestora (al-Qaida 
și Osama bin-Laden) este o acțiune 
de durată dedicat în mare măsură 
forțelor speciale, acțiune bazată şi pe 
culegerea de informații de către ser-
viciile de spionaj. Cert este că socie-
tatea occidentală este mai sigură as-
tăzi decât înainte de 2000.  

Lecția 4: Serviciile de informații 
occidentale au fost depășite de rapi-
ditatea evenimentelor, iar cele pakis-
taneze au jucat la „două capete”. 
SUA au făcut o serie de greșeli cu 
forțele de securitate afgane, făcându-
le mult prea dependente de informa-
țiile şi de echipamentele lor. 
Afganistanul este încă un narco-stat. 
Din 2013, când SUA şi-au oprit ope-
rațiunile de luptă, talibanii au captu-
rat zonele rurale, au preluat controlul 
asupra zonelor mari şi apoi s-au în-
dreptat constant către capitalele pro-
vinciale. Deci, dacă exista un sat mic 
care cădea în mâna talibanilor, un-
deva lângă Kandahar sau Helmand, 
acesta era ignorat în cea mai mare 
parte de armata SUA/Coaliției care se 
concentra asupra capitalelor provin-
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ciale. Ignoranţa SUA/Coaliţie cu pri-
vire la zonele mari preluate de tali-
bani a dus la pierderea punctelor de 
control de pe drumurile principale şi 
de pe autostrăzi. Afganistanul a fost 
un teritoriu greu de controlat din 
punct de vedere informativ. Cei care 
o putea face erau doar pakistanezii. 
Direct sau indirect, serviciul de in-
formații pakistanez a exercitat întot-
deauna, de-a lungul celor 20 de ani 
de război, o influență semnificativă 
asupra luării deciziilor strategice şi a 
operațiunilor din teren ale talibanilor. 
Ei au o şi mai mare influență asupra 
insurgenților din grupare Haqqani. 
Potrivit atât comandanților talibani, 
cât şi celor de la Haqqani, ISI con-
rolează cele mai violente unități ale 
insurgenților, dintre care unele par să 
aibă sediul în Pakistan. Comandanţii 
insurgenţilor au confirmat că ISI sunt 
chiar reprezentați, ca participanți sau 
observatori, în consiliul suprem de 
conducere al talibanilor, cunoscut sub 
numele de Quetta Shura şi în 
consiliul de comandă Haqqani. 
Implicarea aparentă a Pakistanului 
într-un joc dublu la această scară are 
conotații geopolitice majore mai ales 
acum la preluarea puterii de către 
talibani.  

Trebuie să înțelegem că serviciile 
de informații nu sunt ONG-uri oricât 
ne-am strădui să demonstrăm inefi-
cacitatea acestora privind informațiile 
adunate uneori. Agențiile americane 
de informațiişi nu numai ele (în gene-
ral vorbim de membrii Coaliției) s-au 
pregătit pentru o retragere militară 
asigurându-se că mențin o anumită 
capacitate de colectare – care să le 

permită să perturbe potențialii „stagi-
ari” ai al-Qaida, să identifice potenți-
alele comploturi împotriva 
Occidentului şi să țintească teroriștii. 
Acum că talibanii sunt la putere, ast-
fel de eforturi sunt necesare mai mult 
ca niciodată. Pe parcursul unei cam-
panii de două decenii, forțele SUA 
din Afganistan au colectat date 
biometrice de la „prieteni şi duș-
mani” deopotrivă pentru verificarea 
identificării, pentru probleme de se-
curitate şi pentru informații, utilizând 
sistemele HIIDE (dispozitivele por-
tabile de identificare a identității). 
Unele surse anonime afirmă că sco-
pul inițial al Pentagonului a fost co-
lectarea de date biometrice asupra a 
80% din populația afgană, deși nu se 
știe dacă s-a realizat acest lucru. Re-
gimul de colectare a datelor 
biometrice din Afganistan a început 
serios în 2006 şi a fost în mare mă-
sură „împachetat” ca o modalitate de 
identificare şi reținere mai eficientă a 
insurgenților actuali şi de a descuraja 
„insurgenții aspiranți”. După înscrie-
rea şi încărcarea datelor biometrice în 
serverele de date, anonimatul pe care 
se baza anterior insurgentul a fost 
eliminat, sporind probabilitatea ca 
insurgenții să fie conectați la inci-
dente anterioare, cum ar fi atacurile 
cu dispozitive explozive improvizate 
(IED), prin amprente digitale sau alte 
date precum irisul personal. Înscrie-
rea a făcut, de asemenea, mai peri-
culoasă participarea viitoare la acti-
vitate a insurgenților, acționând astfel 
ca un factor de descurajare pentru 
potențialii atacatori. Ca rezultat al 
acestui program de colectare şi a ope-
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rațiunilor bazate pe inteligență 
biometrică insurgenți au fost mai 
ușor supravegheați. Programul de 
înscriere biometrică a fost de aseme-
nea utilizat pentru a asigura verifica-
rea identității afganilor care coope-
rează şi colaborează cu forțele SUA 
şi ale Coaliției. Unele din aceste dis-
pozitive au căzut în mâinile talibani-
lor. Ce vor face cu ele? Potrivit unui 
fost oficial american al forțelor spe-
ciale, talibanii nu au echipamentele 
necesare pentru a utiliza datele, dar 
ISI are, referindu-se la agenția de 
spionaj din Pakistan, Serviciul de 
Informații Inter-servicii, despre care 
se spune că este principalul binefă-
cător internațional al talibanilor.  

Lecția 5: Construcția unui guvern 
democratic în cadrul conceptului 
national-building nu se poate realiza 
cu forța armelor. Coaliția inițială 
condusă de SUA a avut ca scop eli-
minarea teroriștilor al-Qaida şi răs-
turnarea regimului taliban care îi 
adăpostea. Dincolo de asta, admi-
nistrația George W. Bush nu avea 
prea multe planuri pentru Afganistan 
şi, imediat după intrarea în Afganis-
tan, curta aliații NATO pentru a face 
partea din paradigma construirii noii 
națiunii afgane. În ianuarie 2003, la o 
întâlnire de la Pentagon între Secreta-
rul Apărării, Donald Rumsfeld, şi 
ministrul canadian al apărării, John 
McCallum, primul a subliniat că re-
construcția, stabilizarea şi construirea 
națiunii în Afganistan – deşi erau 
foarte necesare – erau sarcini mai 
potrivite pentru ţări precum Canada 
şi alte câteva ţări europene, nu pentru 
Statele Unite29. Rumsfeld, ca o vulpe 

bătrână, avea dreptate dar nu-l asculta 
nimeni la Casa Albă. Cu toate aces-
tea, deși operațiunile SUA din 
Afganistan nu erau axate pe construi-
rea națiunii de la început, până în 
2019, Washington a cheltuit 87 de 
miliarde de dolari SUA instruind şi 
echipând forțele militare şi de poliție 
afgane, 24 de miliarde de dolari SUA 
pentru dezvoltare economică şi 30 de 
miliarde de dolari SUA pentru pro-
grame de reconstrucție, potrivit New 
York Times30. Canadienii, germanii, 
spaniolii, norvegienii au avut sute de 
proiecte locale, prin sate, cu con-
strucții de școli, proiecte de canali-
zare, apă potabilă. Nemții, danezii și 
norvegienii au investit milioane de 
euro în proiecte civile. Poate con-
struirea unei națiuni în Afganistan a 
fost destinată, de la început, eșecului, 
aşa cum a fost şi în Vietnamul de Sud 
cu jumătate de secol înainte.  

Lecția 6: Lipsa controlului orga-
nizațiilor teroriste a dus la continua-
rea operațiunilor militare sub patru 
președinți. Războiul din Vietnam a 
fost problema definitorie pentru ge-
nerația lui Biden. Decizia sa de a re-
trage forțele americane din 
Afganistan – o retragere fără o plani-
ficare minuțioasă pe baza unui acord, 
care nu a ținut cont de voința şi im-
plicarea guvernului de la Kabul – ar 
putea fi actul definitoriu al președin-
ției sale. Părea viabil în 2001 faptul 
că remedierea statului Afgan ar trebui 
să facă parte din răspunsul la eveni-
mentele din 11 septembrie. Cu toate 
acestea, reconstrucția ambițioasă şi 
ajutorul umanitar nu au apărut iniţial 
în „războiul global împotriva tero-
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rismului” al președintelui George W. 
Bush. Administrația sa a pivotat spre 
invadarea Irakului şi, abia în 2006, 
când revenirea talibanilor în operați-
unile militare din vestul Afganista-
nului a devenit extrem de vizibilă, în 
așa-numitele ofensive de primăvară 
şi de toamnă, Statele Unite au inten-
sificat ajutorul pentru a consolida 
instituțiile statului afgan şi pentru a 
combate comerțul cu opiu. Planul de 
reconstrucție al Afganistanului a fost 
un nou plan „Marshall” pentru Asia, 
fără a avea pretenția unei reușite ca a 
celui european. Preşedintele Barack 
Obama a făcut, de asemenea, investi-
ții mari în societatea militară şi civilă 
a Afganistanului. Şi totuși amploarea 
crescândă a asistenței occidentale a 
exacerbat corupția, subminând credi-
bilitatea guvernului de la Kabul. În 
momentul în care Joe Biden a ajuns 
la Casa Albă, realizarea autosufici-
enței afgane părea probabil să nece-
site încă mulți ani, dacă mai era posi-
bilă! Construirea națiunii în 
Afganistan „nu a avut niciodată un 
sens pentru mine”, a declarat Biden 
pentru ABC News, explicând de ce, în 
aprilie, a anunțat retragerea tuturor 
trupelor americane din țară. Decizia 
sa a precipitat preluarea de către tali-
bani a orașelor afgane, care a culmi-
nat cu reîntoarcerea stindardelor lor 
albe deasupra Kabulului. Decizia lui 
Biden de a se retrage „nu se referă 
doar la Afganistan. Este vorba despre 
încheierea unei ere de operațiuni mi-
litare majore pentru refacerea altor 
ţări”31.  

Lecția 7: Afganistanul a dispărut 
de un deceniu din politica americană. 

Afirmația că America se arată a fi un 
aliat nestatornic, permițând guvernu-
lui afgan să cadă, este supralicitată, 
având în vedere durata, amploarea şi 
cheltuielile desfășurării americane. 
Regimul defunct din Kabul nu era un 
aliat în felul în care sunt Germania 
sau Japonia. Era mult mai slab, mai 
corupt şi complet dependent de 
America pentru supraviețuirea sa. 

Mișcarea de retragere a trupelor 
decisă de Biden are logică, mai ales 
dacă credeți că singura soluție pe 
termen lung la instabilitate în 
Afganistan este un acord de pace 
intra-afgan. Afganistanul este în răz-
boi civil din 1978, cu 14-15 luni îna-
intea intrării trupelor sovietice. SUA 
a intrat în decembrie 2001 într-o țară 
în război civil, cu un guvern taliban 
la Kabul şi cu o opoziție a Alianței 
Nordului condusă de Massoud. Pro-
blema este că talibanii par într-o dis-
poziție belicoasă după atâția ani de 
luptă de gherilă cu militarii Coaliției. 
Retragerea SUA ar putea fi opțiunea 
cea mai puțin proastă, dar subliniază 
lipsa de sens a unui război continuat 
peste momentul obținerii unei victorii 
necesare de parcurs.  

În SUA, Afganistanul dispăruse în 
mare măsură ca o problemă politică. 
Americanii nu au votat la alegerile 
prezidențiale din 2016 sau la cele din 
2020 având în vedere Afganistanul şi 
nu au ieșit pe stradă pentru a protesta 
împotriva politicii SUA acolo. După 
20 de ani, SUA au atins un nivel de 
implicare limitată, proporțional cu 
miza. Prezența sa nu aducea o victo-
rie militară sau o pace, dar evita co-
lapsul unui guvern care, oricât de 
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imperfect ar fi fost, era de preferat 
alternativei care preia puterea acum. 
Uneori, ceea ce contează în politica 
externă nu este ceea ce poți realiza, ci 
ceea ce poți evita. Afganistanul a fost 
un astfel de caz. Liderii europeni nu 
ar trebui să fie surprinși de ieșirea 
SUA din Afganistan, dar acum tre-
buie să recunoască faptul că acțiunile 
americane sunt circumscrise 
realpolitik-ului, chiar şi după înche-
ierea președinției lui Donald Trump.  

Lecția 8: Imposibilitatea creări 
unei armate naționale pe fondul igno-
rării condițiilor culturale afgane. Cert 
este că armata afgană a încorporat 
dependența de americani în propria 
structura militară. International Crisis 
Group, descriind strategia SUA, a 
spus: „eforturile SUA au ignorat prea 
frecvent faptele de pe teren, au sub-
estimat influența unor puternici lorzi 
ai războiului din diverse regiuni şi nu 
au reușit să ia în considerare suficient 
de mult vasta corupție şi prăbușire a 
moralului printre rangurile militare, 
precum şi deficiențele în conducerea 
şi comanda afgană32”. Iar James 
Stavridis, fost comandant aliat su-
prem al NATO, a declarat: „Armata 
SUA a făcut o greșeală majoră încer-
când să creeze o armată afgană care 
să reproducă standardele SUA, ceea 
ce nu avea prea mult sens în 
Afganistan... Cred că probabil i-am 
instruit într-un mod care nu i-a pre-
gătit pentru acest tip de moment, în 
sensul că am încercat să le facem o 
mini-versiune a noastră. Dependentă 
de informațiile culese de prin mijloa-
cele specifice, dependentă de capa-
citatea aeriană, nu era aşa cum re-

zultă forța necesară pentru a-i învinge 
pe talibani”33.  

Lecția 9: Corupția şi „lipsa con-
ducerii” este o altă lecție amară, 
despre care am mai vorbit. SUA au 
plătit numeroși soldați „fantomă”, 
banii alocați fiind furați de către ofi-
ciali.  

Lecția 10: Sentimentul de catas-
trofă care planează asupra situației 
din Afganistan nu a făcut decât să se 
adauge la discuția de lungă durată 
privind nevoia Europei de o auto-
nomie strategică mai mare şi de înfi-
ințare a unei armate proprii. „Trebuie 
să întărim Europa astfel încât să nu o 
mai lăsăm pe seama americanilor”34, 
a declarat Armin Laschet, care se 
lupta să-i succeadă cancelarului ger-
man Angela Merkel, în timpul unei 
dezbateri televizate. Laschet, mem-
bru marcant al Partidului Creștin-
Democrat german din care face parte 
și Merkel, a mai spus în timpul cam-
paniei pentru poziția de Cancelar al 
Germaniei că retragerea din 
Afganistan a fost „cel mai mare de-
zastru pe care l-a suferit NATO de la 
înființare”. Pentru țări precum 
Germania şi Marea Britanie, care au 
investit masiv în Afganistan, operați-
unea Afganistan a fost legată de an-
gajamentul lor față de NATO. De 
aceea, ceea ce s-a întâmplat odată cu 
retragerea este o adevărată traumă în 
Berlin şi Londra. Şi din această cauză 
autonomia strategica a urcat mai 
multe locuri pe agenda de politică 
externă europeană.  

Lecția 11: Plecarea din Afganistan 
semnalează o schimbare a priorități-
lor pentru SUA, schimbare care este 
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mai profundă decât se vede la nivelu-
rile personalităților politice și al reto-
ricii prezidențiale. Nu ar trebui să fie 
prea surprinzător. Europa a fost piesa 
centrală a politicii externe a SUA, pe 
care a abandonat-o temporar pentru 
interese în alte zone ale lumii. Donald 
Trump a fost primul președinte care a 
articulat în mod deschis aceste idei, 
iar acum elitele europene trebuie să 
lege un dialog serios în condițiile în 
care „America s-a întors”. 

Lecția 12: Un lucru important este 
că, după al Doilea Război Mondial, 
natura războiului s-a schimbat. Am 
început să vedem mai puține războaie 
convenționale clasice între țări. În 
schimb, aproape toate războaiele sunt 
acum civile, arene complexe de con-
tra-insurgență şi de terorism. Când 
vedem SUA împotriva unei alte ţări 
în care există o armată care poartă 
uniforme şi cu care se întâlnește pe 
câmpul de luptă, este clar că SUA 
câștigă aceste tipuri de războaie – 
cum a fost războiul din Golful din 
‘91. Dar în războaie civile complexe, 
Statele Unite au avut probleme. Așa-
dar, natura războiului s-a schimbat 
chiar în momentul în care Statele 
Unite au devenit o putere mondială. 
Statele Unite sunt atât de puternice 
încât tind să se implice în războaie în 
partea îndepărtată a lumii, în locuri 
precum Irakul şi Afganistanul. Când 
spun că planificatorii/politicienii nu 
știu nimic despre aceste țări, nu folo-
sesc o figură de stil, ci am în vedere 
realitatea. Când SUA au intervenit în 
Afganistan, în 2001, Pentagonul nici 
măcar nu avea hărți ale terenului. 
Donald Rumsfeld a scris în memori-

ile sale35 că SUA se baza pe vechile 
hărți ale Imperiului Britanic referitoa-
rea la Afganistan. Când SUA au in-
tervenit în Irak, nu au înțeles cu ade-
vărat complexitatea conflictului local, 
a identităților etnice sau a religiei. 
După relatările din teren, în 2006, la 
apogeul războiului din Irak, erau o 
mie de americani în Ambasada SUA 
la Bagdad, dintre care doar șase vor-
beau limba arabă. Acest tip de igno-
ranță este mortal în conflictele ex-
terne complexe. 

 
Cu ce a rămas Afganistanul? 
 
China a fost prezentă întotdeauna 

acolo unde sunt resurse minerale (cu-
pru, pământuri rare etc.). În iulie 
2021, un grup oficial al viitorului 
guvern taliban, condus de șeful poli-
tic de la acea vreme, Mullah Abdul 
Ghani Baradar, s-a deplasat la 
Beijing. Grupul s-a întâlnit cu minis-
trul chinez de externe, Wang Yi la 
Tianjin. Mullahul Abdul Ghani 
Baradar, unul dintre membrii inițiali 
ai mișcării talibanilor, conducând 
biroul politic al grupului, este cel care 
conduce noul guvern din Afganistan. 
De atunci, oficialii chinezi au spus că 
Beijingul respectă dreptul afganilor 
de a-și decide viitorul, ceea ce în-
seamnă că victoria talibanilor reflectă 
voința poporului. 

În anumite privințe, Afganistanul 
sub talibani este partenerul perfect al 
Chinei: disfuncțional, dependent și 
mulțumit de orice poate face China 
pentru el. Interesele economice sunt 
importante, dar nu decisive. În sfârșit, 
Afganistanul este o piață nesemnifi-
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cativă și are doar câteva surse de 
materii prime. Metalele rare din 
Afganistan au o valoare totală esti-
mată între 1000 şi 3000 de miliarde 
de dolari în 2020, conform datelor 
publicate de revista The Diplomat36, 
în articolul lui Ahmad Shah 
Katawazai, fost diplomat angajat la 
Ambasada Afganistanului din 
Washington. Afganistanul are ele-
mente rare precum lantan, ceriu, neo-
dim, dar şi aluminiu, aur, argint, zinc, 
mercur şi litiu, conform lui 
Katawazai. Aceste metale sunt uti-
lizate în aproape orice, de la electro-
nice la vehicule electrice, sateliți şi 
aeronave. 

Pentagonul acuză o dependență 
critică de REE (rare earth elements). 
Astfel, președintele american Donald 
Trump a modificat în iulie 2019 sec-
țiunea 303 din Actul de producție de 
apărare din 1950, autorizând astfel 
capacitatea de producție internă pen-
tru separarea și procesarea REE 
ușoare, care sunt esențiale pentru 
Pentagon, deși prelucrarea acestora 
este extrem de poluantă. De aseme-
nea, administrația Trump a demarat 
Inițiativa de guvernare a resurselor 
energetice (Energy Resource 
Governance Initiative – ERGI), me-
nită să promoveze extracția de mine-
rale care sunt la mare căutare. Până 
acum, inițiativa ERGI include 
Canada, Australia, Botswana, Peru, 
Argentina, Brazilia, Republica 
Democrată Congo, Namibia, Filipine 
și Zambia. Afganistanul ar putea face 
parte din ERGI, de care țara ar putea 
beneficia din punct de vedere eco-
nomic și ar putea asigura un partene-

riat strategic pe termen lung cu 
Statele Unite. Cu toate acestea, având 
în vedere nenumărate probleme pre-
cum vecinii ostili, diviziunile etnice, 
insecuritatea, lipsa instituțiilor adec-
vate, binecuvântarea resurselor mine-
rale s-ar putea transforma într-un 
blestem și, prin urmare, să ducă țara 
într-un conflict pentru resurse.  

Chiar și proiectele chineze din 
Afganistan sunt limitate. Și așa multe 
dintre proiectele chineze care fac 
parte din inițiativa Belt and Road nu 
sunt finalizate. Atunci, care este inte-
resul chinez în Afganistan? Interesul 
este în principal politic. Chinezii vor 
să țină o ușă închisă pentru musul-
manii care ar putea veni în Xinjiang 
din Afganistan. Este clar că talibanii 
susțin interesele Chinei, dar politica 
chineză rămâne opacă. Este clar că o 
facțiune importantă a aparatului de 
guvernământ susține că Statele Unite 
și Occidentul sunt în declin. Această 
linie de gândire se găsește în grupu-
rile de gândire chineze, în mediul 
academic și în guvern. Chinezii din 
universități încercă să argumenteze 
că Statele Unite se află într-un declin 
secular. China luptă împotriva extre-
mismului în Xinjiang și susține că 
grupurile extremiste internaționale i-
au ajutat pe islamiști acolo deși există 
puține dovezi pentru acest lucru. Ta-
libanii vor fi, probabil, de acord cu 
acest lucru pentru că au nevoie de 
investiții și pentru că China este mult 
mai puternică acum decât era acum 
douăzeci de ani. 

Retragerea va crea terenul pentru 
o nouă extindere a rețelelor militante 
și pentru o revărsare a acestora peste 
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granițe, în Pakistan și-n Iran. Lun-
gimea granițelor celor două com-
binată cu legăturile istorice etnice, 
lingvistice și culturale au permis și 
vor permite Iranului și Pakistanului 
să joace roluri semnificative în aface-
rile interne ale Afganistanului. 
Beijingul se bazează pe Pakistan și pe 
Iran pentru a gestiona afacerile sale, 
iar statele din Golf, pe Pakistan pen-
tru a-și proteja investițiile și afacerile 
în Afganistan. Talibanii trebuie să 
țină în frâu așa-numitul Stat Islamic, 
cunoscut și sub numele de ISIS, și 
alți actori jihadiști transnaționali. 

Neutralizarea amenințării ISIS pe 
flancul său de vest din Irak a fost un 
fel de ușurare pentru Teheran. Acum, 
iranieni nu vor o noua amenințare 
ISIS în est. De asemenea, Pakistanul 
se teme că activitățile ISIS în 
Afganistan ar putea aduce militanții 
în propriile granițe.  

Situația de la Kabul este compli-
cată pentru că, în cazul în care taliba-
nii își vor modera comportamentul, ei 
ar putea pierde mulți dintre membrii 
lor în favoarea unor grupuri radicale 
precum ISIS. Mișcarea talibană este 
departe de a controla mili-
tar/economic țara în absența recu-
noașterii internaționale. Și apoi cât de 
puternice sunt cele două țări-cheie 
din jurul Afganistanului? Pakistanul 
are probleme financiare cu inflația 
galopantă și vrea un împrumut de la 
Fondul Monetar Internațional, iar 
regimul clericilor de la Teheran este 
în mijlocul unei tranziții majore de la 
un președinte moderat la unul dur și 
cu un lider suprem, ayatollahul Ali 
Khamenei, bolnav și în spatele căruia 

se dă o luptă acerbă pentru preluarea 
poziție. Iranul se confruntă, de ase-
menea, cu o mare suferință financiară 
din cauza sancțiunilor internaționale. 

Afganistanul este locul pe unde 
este proiectat Coridorul Economic 
China-Pakistan benefic inclusiv 
Iranului. Îi vor opri talibanii afgani pe 
omologi lor pakistanezi să nu atace 
coridorul? Este greu de spus. Drept 
urmare, nesiguranța care iradiază din 
Afganistan amenință planurile chi-
neze în Pakistan. De asemenea, irani-
enii speră că un nou acord nuclear 
care le va permite chinezilor să con-
tinue cu planurile lor de a extinde 
BRI în țara lor. Prin urmare, Iranul și 
Pakistanul au un interes comun pen-
tru un Afganistan stabil, despre care 
ambele țări își dau seama că nu va 
apărea prea curând. Este singura cale 
de cooperare Teheran-Islambad. 

Marile puteri precum China și 
Rusia se bazează pe relațiile bila-
terale dintre ele și pe cele două state, 
Iran și Pakistan, pentru a-și asigura 
derularea planurile strategice pentru 
Asia Centrală și de Sud. Deci, în vii-
tor, atât Pakistanul, cât și Iranul vor 
să se asigure ca „piesa arhaică” dintre 
ele nu le va submina securitatea nați-
onală. 

 
Concluzii 
 
Talibanii au preluat controlul asu-

pra unei economii care se prăbușește, 
cu aproape jumătate din populație în 
pragul foametei, cu un sistem de să-
nătate prăbușit și cu o forță de muncă 
profesională decimată. După patru 
decenii de război, liderii de la Kabul 
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au nevoie de un acord politic care să 
permită eliberarea fondurilor deținute 
în bănci în străinătate. Preluarea mi-
litară a țării nu este suficient pentru a 
guverna. Au nevoie de mecanisme de 
consultare a întregii societăți, de in-
troducerea femeilor în deliberările cu 
privire la drepturile și incluziunea lor, 
de asigurarea condițiilor pentru mino-
rități și de includerea lor semnifica-
tivă în guvern și de o atitudine tole-
rantă față de cultură și de mass-me-
dia. Mullah Baradar și talibanii mai 
practici, care și-au exprimat cel puțin 
în retorică angajamentul față de in-
cluziune, au fost în mod clar depășiți 
de Haqqani și de membrii duri din 
aripa militantă a talibanilor. Vin in-
formații că fracțiunile diverse se 
luptă între ele. Cei care vor conduce 
aripa militară vor fi cei care vor câș-
tiga, conform lecțiilor din conflictele 
precedente.  

Prăbușirea guvernului susținut de 
SUA în Afganistan creează perspec-
tiva unei reapariții a al-Qaida și a 
altor grupuri jihadiste în țara în care 
s-a vărsat atât de mult sânge. Chiar 
dacă în 2018 Secretarul Apărării, 
James Mattis, în Strategia Națională 
de Apărare, a identificat China și 
Rusia drept rivalii Americii, încheind 
„războiul împotriva terorii”, se pare 
că Afganistanul va deveni din nou un 
sanctuar al ISIS și al al-Qaida. Tero-
rismul islamist nu a dispărut nicio-
dată. Eșecul Primăverii Arabe, în-
frângerea Statului Islamic (ISIS) și 
războiul civil sirian au reorientat 
energiile islamiste în interiorul unei 
lumii musulmane care se conduce 
după percepte arhaice și unde găsim 

națiuni în curs de dezvoltare, de cele 
mai multe ori autoritare. Sahelul sau 
Africa de Vest sunt astfel de exem-
ple. Cât despre resuscitarea al-Qaida 
în Afganistan, va fi destul de greu de 
controlat într-o țară în care nu ai am-
basade aliate sau baze militare, iar 
liderii acesteia nu au rupt legăturile 
cu grupul terorist. Preluarea de către 
talibani a Afganistanului a reorientat 
Statele Unite asupra amenințării jiha-
diste. Noua amenințare este diferită 
de ce am avut la începutul secolului 
XXI. În loc de război, SUA are ne-
voie de politici antiteroriste cuprin-
zătoare pe care să le aplice împreună 
cu aliații săi din Europa și din Asia. 
Terorismul va continua să facă vic-
time nevinovate pe tot globul.  

Afganistanul nu este un stat omo-
gen, iar gestionarea disputelor dintre 
clanuri și triburi este dificilă. Schim-
barea guvernului la cinci ani a deter-
minat o reluare de fiecare dată a pro-
iectelor în alte condiții, afganii vă-
zând puține beneficii imediate după 
eliminare talibanilor în 2002. Misiu-
nea de construire a națiunii a fost 
lansată câțiva ani mai târziu, dând 
timp talibanilor să se regrupeze în 
paradisuri sigure din zonele tribale 
din Pakistan. Cheltuielile făcute pen-
tru achiziții, construcții școli și spi-
tale și pentru infrastructură s-au lovit 
de corupția endemică din Afganistan. 
Cea mai mare parte a finanțării SUA 
pentru dezvoltare a fost destinată 
infrastructurii. Cu toate acestea, s-a 
ajuns la rezultate modeste în raport 
cu nivelul cheltuielilor. La fel s-a 
întâmplat cu proiectele din educație. 
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Construirea statului nu a fost un 
proiect cu impact rapid, mai ales dat 
fiind mediul social, politic și econo-
mic complex al Afganistanului, care 
este unic în ceea ce privește geogra-
fia, structurile sociale și istoria sa. 
Metoda tip cut-and-paste în construi-
rea statului nu a funcționat. Eforturile 
de modernizare au eșuat, deoarece 
comunitățile rurale cu oameni mândri 
au perceput reformele ca fiind pro-
movate de străini. Construirea de 

instituții de stat de către afgani care 
să răspundă nevoilor oamenilor, in-
stituții cu o agendă proprie de dez-
voltare a țării capabile să conducă 
este singura cale de urmat prin care 
Afganistanul va putea funcționa pe 
cont propriu, fără asistență externă. 
Dar este complicat ca acest lucru să 
se întâmple într-o societate medievală 
organizată pe clanuri. Afganistanul 
rămâne un subiect deschis pentru 
următorul deceniu. 

 
Note 
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Retragerea trupelor NATO din Afganistan.  
Reflectarea în presa internațională 

 
[Withdrawal of OTAN troops from Afghanistan. 

Coverage in the international press] 
 

Doru TOMPEA 
 

Abstract: The withdrawal from Afghanistan was extremely important, both 
through information provided by field correspondents, those who provided de-
tails of these “on-the-spot” withdrawals, and the often highly “filtered” posi-
tioning of conflicting camps, and through the analyses carried out by the most 
prestigious media entities on the evolution of this historical retreat, causes, cri-
teria, deployments of force, effects, local, regional, international perspectives. 
We have turned to prestigious international press trusts, both at the source and 
in the International Press Bulletins (Journal), written and translated by the 
RADOR Press Agency, which has provided a credible and serious platform for 
public information on a complex conflict zone and contradictory. I, thus, ac-
cessed information provided by prestigious BBC, Fox News, Euro News, RAI, 
CNN, Deutsche Welle, TV France, and news agencies such as Reuters, 
Associated Press, France Press, TASS, ANSA, AIR NOVOSTI, as well as press 
stations - New York Times, Washington Post, Times, Le Monde, Corriere della 
Serra, La Stampa, La Libre Belgique, Foreign Affairs, Guardian, Diario de 
Noticias, Tribune de Geneve, Telegraph, Wall Street Journal, Nezavisimaya 
Gazeta, Russia Today – try to mirror political, ideological, geostrategic posi-
tions to the evolution of the events in our analysis. 
 
Keywords: ideological, media, press, withdrawal. 

 
Introducere 
 
Reflectarea mediatică a retragerii 

din Afganistan a trupelor Coaliției a 
fost extrem de importantă, atât prin 
informațiile livrate de corespondenții 
de presă, care au oferit detaliile acestei 
retrageri „de la fața locului”, cât și 
prin analizele efectuate de cele mai 
prestigioase entități media asupra 
evoluției acestei retrageri istorice, sub 

diferite aspecte: cauze, criterii, desfă-
șurări de forțe, consecințe, perspec-
tive locale, regionale, internaționale. 
În prezentul articol, voi realiza o 
scurtă trecere în revistă a modului în 
care a fost gestionată mediatic retra-
gerea din Afganistan a Coaliției occi-
dentale. 

În realizarea demersului meu, am 
urmărit atât prestigioase posturi de 
televiziunea (BBC, Fox News, Euro 
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News, RAI, CNN, Deutsche Welle, 
TV France), agenții de presă 
(Reuters, Associated Press, France 
Press, TASS, ANSA, AIR NOVOSTI) 
precum și portalurile unor publicații 
(New York Times, Washington Post, 
Times, Le Monde, Corriere della 
Sera, La Stampa, La Libre Belgique, 
Foreign Affairs, Guardian, Diario de 
Noticias, Tribune de Geneve, 
Telegraph, Wall Street Journal, 
Nezavisimaya Gazeta, Rusia Today), 
încercând să prezint în oglindă pozi-
ționările politice și ideologice față de 
evoluția evenimentelor supuse anali-
zei noastre. De asemenea, am accesat 
și revistele presei internaționale re-
dactate și traduse de Agenția de Presă 
RADOR, care a asigurat o platformă 
credibilă și serioasă de informare 
publică. 

 
Retragerea occidentalilor și re-
venirea talibanilor la guvernare  
 
În 1998, talibanii controlau 

aproape  90% din Afganistan. Numai 
Pakistanul, Arabia Saudită și 
Emiratele Arabe Unite au recunoscut 
guvernul taliban în țară, sub domi-
nația căruia crima și adulterul erau 
pedepsite cu moartea, execuțiile pu-
blice fiind deseori puse în aplicare la 
scurt timp după sentință. Potrivit 
ONU, talibanii au comis cel puțin 15 
masacre împotriva populației civile 
între 1995 și 2001, violențe comise 
adesea împreună cu luptătorii din al-
Qaeda. Este de prisos să mai amintim 
despre absența drepturilor femeilor și 
despre crimele politice săvârșite de 
către talibani. 

În primăvara anului 2001, în tim-
pul unei vizite la Parlamentul 
European de la Bruxelles, cel mai 
important nume al rezistenței împo-
triva talibanilor, mujahedinul Ahmad 
Shah Massoud, supranumit și „Leul 
din Panjshir”, a cerut ajutor comuni-
tății internaționale pentru Afganistan, 
criticând talibanii și al-Qaeda. Pe 9 
septembrie 2001, el va fi ucis de către 
doi teroriști tunisieni. La două zile 
după asasinarea lui Massoud, pe 9 
septembrie 2011, al-Qaeda, aliată cu 
talibanii, a comis atacurile asupra 
World Trade Center din New York și 
a Pentagonului din Washington. 

Au urma două decenii de prezență 
a Coaliției statelor occidentale pentru 
anihilarea al-Quaeda și a talibanilor 
care au susținut această mișcare. Însă, 
a venit și momentul retragerii. 

NATO a anunțat pe 29 aprilie 
2021 începerea retragerii trupelor 
sale iar Președintele SUA, Joe Biden, 
a fixat data de 11 septembrie 2021 ca 
limită a retragerii, tocmai la împli-
nirea a douăzeci de ani de la aten-
tatele al-Qaida asupra Americii1. În 
SUA s-ar fi dorit ca retragerea să fie 
efectuată până la data de 4 iulie, săr-
bătoarea națională care marchează 
Independența Americii. După ple-
carea tuturor soldaților americani și 
ai NATO de la baza aeriană din 
Bagram, pe 2 iulie 2021, putătoarea 
de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a 
declarat că până la sfârșitul lunii au-
gust se va termina retragerea, guver-
nul afgan urmând să protejeze capi-
tala Kabul. În aceeași zi, Președintele 
Biden declara: „afganii vor trebui să 
se grăbească... căci americanii mai 
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pot oferi un oarecare sprijin aerian, 
doar că afganii trebuie să facă asta 
singuri, împreună cu forțele aeriene 
de care dispun”. S-a vehiculat și un 
plan de evacuare a ambasadei SUA și 
a cetățenilor americani, detaliile 
acestuia fiind secrete tocmai pentru o 
coordonare adecvată, „astfel încât 
tranziția să aibă loc fără incidente și 
lăsând forțele de securitate afgane pe 
cele mai bune poziții posibile”2. 

Presa internațională readuce în 
memoria publică faptul că Admi-
nistrația Trump și insurgenții isla-
miști au semnat un „acord pentru a 
readuce pacea în Afganistan” în fe-
bruarie 2020 la Doha, în Qatar, cu 
termen final al retragerii în aprilie. 
Ulterior, talibanii au acuzat SUA de 
încălcarea acordului, justificând pro-
gresul rapid al forțelor talibane, in-
clusiv preluarea posturilor de fron-
tieră strategice3. A urmat o întâlnire 
între talibani și reprezentanții guver-
nului afgan pe 17 iulie 2021. Cele 
două tabere „s-au pus de acord pe 
deplin” să încerce „să evite victimile 
civile”. Conform mediatorului 
qatariot, șeful talibanilor declara că 
rămâne „hotărât pentru o dezvoltare 
politică” fără a conta pe străini: „să 
ne rezolvăm problemele între noi 
(afganii) și să ne salvăm patria de 
criza care domină”. Hibatullah 
Akhundzada declara că, „în ciuda 
întăririi și victoriilor militare... ră-
mânem deciși pentru o rezolvare po-
litică”. Acesta promitea angajamente 
ale viitorului „Emirat Islamic”, cu 
sediul la Kabul4. 

În urma negocierilor de la Doha, 
talibanii și-au început ofensiva, con-
trolând 160 din cele 407 provincii, 

inclusiv centre urbane5. Nici măcar 
cele trei zile de sărbătoare musul-
mană a sacrificiului nu au constituit 
un argument pentru încetarea focului. 
Talibanii au avansat în vestitele zone 
rurale ale țării spre importante posturi 
de frontieră cu Turkmenistanul, 
Tadjikistanul și Pakistanul. Purtătorul 
de cuvânt al talibanilor, Zabihullah 
Mujahid, declara că 90% din grani-
țele țării erau sub controlul lor, fără a 
oferi detalii verificabile. Guvernul 
afgan și Șeful Statului Major al ar-
matei SUA, generalul Mark Miley, 
estimau că talibanii controlează 
„aproximativ jumătate” din districtele 
afgane, dar nici un oraș mare6. 

Președintele afgan declara pe 2 
august 2021 că decizia SUA de a se 
retrage a generat o degradare a si-
tuației militare din Afganistan, acu-
zând Casa Albă că a „făcut presiuni” 
pentru „distrugerea Republicii” și 
„legitimarea” talibanilor, negociind 
cu ei direct la Doha, ceea ce a dus la 
începutul anului 2020 la acordul de 
retragere a tuturor trupelor străine din 
Afganistan7. 

Începând cu 15 august 2021, sur-
sele militare preluate de presă infor-
mează cucerirea orașului Jalalabad 
din estul Afganistanului. În același 
timp, a început intrarea talibanilor în 
Kabul. Armata afgană fuge în 
Uzbekistan și Tadjikistan, SUA își 
retrag trupele, iar Președintele Ashraf 
Ghani părăsește țara. Episodul Kabul 
este prezentat de presa internațională 
ca Saigon 2.0. Începe destrămarea 
unei iluzii, con-comitent cu marcarea 
neputinței europene și a NATO. În 
SUA, Trump cere dimisia lui Biden 
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pentru proasta gestionare a retragerii, 
iar China și Rusia folosesc 
Afganistanul în disputa geopolitică 
cu SUA.  

În contextul avansului talibanilor, 
pe fondul retragerii trupelor NATO și 
ale SUA, șeful Comandamentului 
Central al SUA, generalul Kenneth 
Meckenzie, a declarat, pe 26 iulie 
2021, că armata americană va conti-
nua raidurile aeriene în sprijinul tru-
pelor afgane, fără a preciza dacă ele 
vor persista după încheierea oficială a 
misiunii. Zona de referință era 
Kandahar. El mai preciza faptul că 
președintele afgan, Ashraf Ghani, are 
un plan bun de a-și concentra forțele 
împotriva talibanilor și de a apăra 
zonele cheie împotriva militanților8. 

Presa internațională titra că ofen-
siva generalizată a talibanilor cu-
prinde o dublă încheiere a guvernului 
afgan, prin preluarea controlului asu-
pra posturilor de frontieră, dar și prin 
asediul capitalelor provinciilor. La 
acestea, se adăuga o strategie de 
preluare a controlului asupra prin-
cipalelor zone de producere a opiului, 
îndeosebi a provinciei Helmand, cu 
capitala la Lashkar Gah.  

Publicația Le Monde constata coe-
rența strategiei insurecției islamiste: 
pe de o parte, ocuparea fronturilor cu 
Pakistanul care le permitea talibanilor 
să controleze integral traficul și să 
adune taxe substanțiale; pe de altă 
parte, bunurile mobilizate de guver-
nul afgan erau slăbite de resursele 
principale9.  

 
 

Reflectarea mediatică a opera-
țiunii 
 
Iată cum s-a reflectat mediatic 

retragerea trupelor occidentale și re-
venirea talibanilor la Kabul. În prima 
conferință de presă a talibanilor după 
preluarea controlului, susținută la 
Kabul, purtătorul de cuvânt al aces-
tora, Zabihullah Mujahid, a început 
cu recitarea unor versete din Coran. 
Iată câteva din declarații sintetizate 
de La Stampa-Hadia, în ediția din 17 
august 2021: „Acesta este un moment 
de mândrie pentru întreaga națiune ... 
după 20 de ani de lupte, am eliberat 
Afganistanul și i-am alungat pe stră-
ini... Vrem să ne asigurăm că 
Afganistanul nu mai este un câmp de 
luptă, nu vom amenința nici o țară... 
securitatea ambasadelor străine va fi 
garantată... Vom respecta drepturile 
femeilor în cadrul Shariei. Femeile 
vor putea avea activității în diferite 
sectoare și domenii, cum ar fi educa-
ția și sistemul de sănătate, vor lucra 
cot la cot cu noi. Dacă comunitatea 
internațională este îngrijorată, noi 
dăm asigurări că nu va exista nicio 
discriminare, în limitele Shariei. Fe-
meile noastre sunt musulmane și, 
prin urmare, vor fi fericite să trăiască 
în cadrul Shariei... Femeile vor avea 
dreptul să lucreze și să primească 
educație până la nivel universitar... 
Vom avea o presă corespunzătoare 
cadrului nostru cultural. Mass-media 
private își pot continua activitatea cu 
unele solicitări: islamul este o valoare 
foarte importantă... Mass-media nu 
trebuie să fie în conflict cu aceasta... 
trebuie să fie imparțiale, ne pot critica 
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munca pentru a ne putea îmbunătăți... 
nu trebuie să meargă împotriva uni-
tății naționale... Afganistanul nu va 
mai fi centrul cultivării macului de 
opiu sau al traficului de droguri”10. 

Considerat de mulți critici ca 
principal vinovat pentru haosul din 
Afganistan, Joe Biden și-a motivat 
deciziile după o perioadă de tăcere. 
Pe 17 august 2021, Euronews titra: 
„Biden își justifică decizia privind 
retragerea trupelor americane din 
Afganistan”. Iată ce a declarat Biden: 
„Îmi susțin decizia. După 20 de ani, 
am învățat pe propria-mi piele că nu 
există niciodată un moment bun pen-
tru a retrage forțele SUA. De aceea 
noi eram încă acolo. Trebuia să în-
vingem al-Qaeda, nu să construim o 
națiune... Adevărul este că acest lucru 
s-a întâmplat mai rapid decât am pre-
văzut... Liderii politici afgani s-au 
predat și au fugit din țară. Armata 
afgană s-a prăbușit fără să încerce să 
lupte... Alegerea pe care o avem era 
să continuăm acordul negociat de 
Donald Trump cu talibanii sau să 
revenim la luptă”11. În publicația bel-
giană Le Soir apărea următoarea de-
clarație: „Misiunea noastră în 
Afganistan a fost retrasă deoarece 
Afganistanul a căzut mai rapid decât 
s-a prevăzut... Sunt profund întristat 
de situație, dar nu regret... Forțele 
americane nu pot și nu ar trebui să 
ducă un război și să moară într-un 
război în care forțele afgane nu au 
voința de a lupta pentru ele însele”12.  

În timp ce Biden nu regreta nimic, 
din partea aliaților au apărut criticile. 
Angela Merkel recunoaște că „a fost 
o evaluare greșită, nu a Germaniei, ci 

o evaluare greșită comună... Nu am 
reușit să realizăm ceea ce ne-am pro-
pus”. Boris Johnson a propus o „în-
tâlnire virtuală”, iar Emmanuel 
Macron a solicitat o abordare unită. 
Consiliul de Securitate al ONU a so-
licitat „încetarea imediată a tuturor 
ostilităților din Afganistan și înfi-
ințarea prin negocieri a unui guvern 
unit, reprezentativ și cu participarea 
deplină, echitabilă și semnificativă a 
femeilor”13.  

Criticile au venit și din partea 
unor puteri din afara NATO. Într-un 
editorial publicat în Folha, S. Paolo 
analizează, în paradigma „realpo-
litik”, consecințele cuceririi vertigi-
noase a Afganistanului de către tali-
bani, punând la îndoială deciziile 
SUA față de această țară, în condițiile 
în care obiectivele de acum 20 ani – 
alungarea rețelei teroriste al-Qaeda și 
uciderea lui Osama bin Laden – au 
fost bifate. Aliații au rămas în 
Afganistan, iar cinci administrații a 
trei președinți americani s-au ocupat 
de dilema rămânerii în Afganistan, 
care a costat 2 trilioane de dolari și 
170 000 vieți14.  

La Libre Belgique arăta critica 
venită din partea Chinei, care con-
damna „teribila dezordine” lăsată de 
Statele Unite în Afganistan, secu-
ritatea regiunii de frontieră Xinjiang 
(nord-est) fiind amenințată în con-
textul în care locuitorii uiguri vor 
găsi refugiu și sprijin din partea tali-
banilor15. La câteva ore de la mo-
mentul preluării puterii de către tali-
bani, ministrul de Externe chinez 
declara că Beijingul se pregătește 
pentru „o colaborare prietenoasă cu 
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Afganistanul”. Motivul: elementele 
rare aflate în solul Afganistanului, în 
valoare de trei trilioane dolari. 
Beijingul a folosit acest atu în războ-
iul comercial cu SUA, având în ve-
dere că SUA importă 80% din aceste 
produse din China16.  

Retragerea din Afganistan a iritat 
Marea Britanie, a doua furnizoare de 
trupe. Parlamentul Britanic a fost 
imperativ cu Boris Johnson, pe care 
l-a chemat din vacanță să răspundă 
întrebărilor legate de poziția față de 
Biden. Johnson a anunțat că Marea 
Britanie va primi 5 000 afgani din 
ținta finală de 20 000 imigrați. Gene-
ralii britanici au criticat politica ame-
ricană încă de pe vremea lui Trump, 
cerând organizarea unor forțe de sta-
bilizare după retragerea SUA, idee 
fără ecou în rândul aliaților17.  

Pe 19 iulie 2021, publicația turcă 
Yeni Șafak prezenta o analiză a con-
secințelor încheierii misiunii NATO, 
arătând că Turcia va păstra peste 500 
militari care să asigure securitatea 
Aeroportului din Kabul alături de 
militari britanici și americani, până la 
data de 11 septembrie. De asemenea, 
se arăta că, în cadrul UE, nu s-a des-
chis un dialog pe tema „migrației, 
existând pericolul că, în lipsa unor 
măsuri, să se repete situația din 1992-
1996, când un mare val de migrați 
format din milioane de afgani s-au 
refugiat în Iran și Pakistan... Turcia 
se află în poziția de destinație princi-
pală a celor care vor veni prin Iran”18. 
Pe 20 iulie 2021, Preşedintele Recep 
Tayyip Erdoğan a spus: „În regiune 
sunt prezente 3 autorităţi: NATO, 
Statele Unite ale Americii şi Turcia. 

În acest moment, Statele Unite au 
decis să se retragă. Dar au dorit ca 
noi să asigurăm funcţionarea Aero-
portului de la Kabul, lucru pe care îl 
făceam deja de 20 de ani. În acest 
moment, suntem de acord, dar, bine-
înţeles, avem nişte condiţii pentru 
SUA. Prima condiţie, din punct de 
vedere diplomatic, este ca Statele 
Unite trebuie să ne fie alături. A doua 
condiţie, din punct de vedere logistic, 
este să-și mobilizeze toate posibilită-
ţile. Vor transfera Turciei toată pute-
rea pe care o au. În cadrul acestui 
proces vor exista mari dificultăţi fi-
nanciare. Iar a treia condiţie, Statele 
Unite vor oferi sprijinul necesar 
Turciei în această problemă. Dacă 
aceste condiţii vor fi acceptate, ne 
gândim să asigurăm funcţionarea 
Aeroportului de la Kabul”. Erdoğan a 
declarat că talibanii sunt deranjaţi şi a 
adăugat: „Aşa cum au existat discuţii 
între talibani şi SUA şi noi vom dis-
cuta despre acest proces. În orice caz, 
talibanii ar trebui să poarte aceste 
discuţii cu Turcia fără a avea vreo 
problemă. Există un proces care îşi 
are originea în negocierile de la 
Doha. Ne gândim că vom valorifica 
cum trebuie acest proces”19. 

O analiză a poziționării Turciei 
față de Afganistan a fost prezentată în 
publicația Türkiye din 23 iulie 2021. 
Specialiştii considerau că „Ankara îşi 
face bine calculele. A fi pe teren în 
Afganistan este foarte important 
pentru geopolitica Asiei”. Profesorul 
Ahmet Uysal, preşedinte ORSAM 
(Centru pentru Studierea Orientului 
Mijlociu-n.trad.) a declarat: 
Afganistanul este o ţară-soră. O ţară 
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cu care avem legături istorice puter-
nice, cu paştunii, cu uzbecii şi cu 
celelalte grupări etnice. Cu sau fără 
SUA este imposibil ca noi să igno-
răm Afganistanul. Şi în timpul ocu-
paţiei sovietice, şi în timpul ocupaţiei 
SUA, Turcia a jucat un rol foarte 
constructiv în Afganistan. Astăzi, 
Statele Unite pleacă din Afganistan 
după ce au distrus-o, exact aşa cum 
au făcut şi sovieticii. Oricum SUA nu 
doresc ordine în lumea musulmană. 
În legătură cu acest lucru, Irakul şi 
Somalia sunt cele mai bune exemple. 
Nu putem lăsa aceste teritorii aşa 
cum sunt acum, spunând doar că au 
fost distruse de americani. În acest 
moment, talibanii sunt un actor prin-
cipal în Afganistan. Însă toată lumea 
ştie că talibanii nu pot administra 
ţara. Deci, Turcia trebuie să conducă 
acest proces discutând cu talibanii şi 
cu ţările care-i sprijină pe talibani. 
Cred că Turcia şi-a făcut bine calcu-
lele. Turcia are puterea de a analiza 
toate aceste situaţii. Afganistanul nu 
este o ţară pe care nu o cunoaştem. 
Este un loc căruia îi acordăm o mare 
importanţă, un loc foarte important. 
Este situat într-un punct-cheie din 
centrul Asiei. Turcia îşi face propriile 
calcule. Va avea succes şi în 
Afganistan. Pe de altă parte, planul 
SUA în Afganistan este planul hao-
sului. Iar pe de altă parte intenţio-
nează să împiedice China. Cred că au 
un plan care să împiedice Proiectul 
Centura şi Drumul Mătăsii. Turcia 
trebuie să fie foarte atentă pentru a nu 
cădea în plasa haosului. Cooperarea 
dintre Turcia, Pakistan şi China, în 
special, ar putea aduce ordinea în 

Afganistan”. Profesorul Bilal Sambur 
arăta următoarele: „Turcia nu este o 
ţară străină pentru Afganistan. Turcia 
are legături religioase, istorice şi so-
ciale cu Afganistanul, încă din anii 
1920. De aproximativ 20 de ani, sub 
umbrela NATO, militarii turci desfă-
şoară activităţi în domeniul ajutoare-
lor umanitare şi al infrastructurii în 
Afganistan. De asemenea, în 
Afganistan mai sunt prezenţi şi 
Pakistanul, China şi Iranul. Ar trebui 
explicat bine că prezenţa militară a 
Turciei în Afganistan nu înseamnă a 
fi jandarmul SUA sau al NATO. 
Trebuie multă atenţie pentru a nu 
naşte o astfel de percepţie. În faţa 
Turciei se află un drum foarte riscant. 
Dar fiind prezentă cu trupe în 
Afganistan, poarta Asiei, prezentă ca 
un actor pe teren, face un pas impor-
tant pentru a-şi apăra interesele în 
geopolitica Asiei. În Afganistan, 
unde securitatea a devenit cea mai 
mare problemă, nu există niciun plan 
post-retragerea SUA şi NATO. 
Occidentul este serios preocupat de 
întrebări legate de modul în care gu-
vernul afgan se va opune talibanilor, 
dacă va rezista sau nu, dacă securita-
tea Aeroportului Internaţional Hamid 
Karzai de la Kabul va fi sau nu asigu-
rată”20. 

Retragerea din Afganistan a fost 
însoțită și de atentate, realizate de 
gruparea teroristă ISIS-K. Iată cum a 
reflectat presa aceste evenimente. Pe 
26 august 2021, Rai News relata: 
„Cel puțin unsprezece victime și trei 
pușcași marini americani răniți: 
acesta este bilanţul difuzat până acum 
de media internațională al exploziei 
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care a avut loc joi pe aeroportul din 
Kabul, cauzată, pare-se, de un atac 
kamikaze”. Agenţia Reuters, citând 
un purtător de cuvânt al talibanilor, 
anunţa că ar exista cel puţin 13 vic-
time, printre care s-ar afla şi copii. 
Purtătorul de cuvânt spune că şi în 
rândul talibanilor ar exista răniţi. 
Zaki Daryabi, editorul portalului de 
investigații afgan Etilaatroz, a ra-
portat pe profilul său de Twitter că o 
a doua explozie s-a înregistrat în 
apropierea aeroportului din Kabul.  

Cu câteva ore mai devreme, au 
existat momente de panică la bordul 
unei aeronave italiene C130, după ce 
talibanii au tras focuri de mitraliere 
pentru a dispersa mulțimea. Pilotul a 
efectuat manevre pentru a evita intra-
rea pe linia de foc. Potrivit surselor, 
un pick-up afgan echipat cu mitrali-
ere și aflat departe de pistă a tras în 
aer câteva focuri de mitralieră de 
calibru 14,5 cu scopul de a dispersa 
mulțimea21. 

Cotidianul Il Sole reda un interviu 
în care Secretarul general al NATO, 
Jens Stoltenberg, definea situația din 
Afganistan ca „o tragedie”: „Poporul 
afgan trăieşte o adevărată tragedie. Și 
este îngrozitor faptul că este pus în 
pericol progresul social realizat în 
ultimii ani. În același timp, cred că e 
important să înțelegem că NATO 
rămâne o alianță foarte puternică... În 
ultimii douăzeci de ani, am reușit să 
împiedicăm ca Afganistanul să 
devină un refugiu sigur pentru 
terorismul internațional. Indiferent de 
ceea ce se întâmplă în țară, America 
de Nord și Europa trebuie să rămână 
unite întrucât ne confruntăm cu o 

schimbare a echilibrului puterii la 
nivel global, în urma unei Rusii mai 
agresive și a ascensiunii Chinei. Ale-
gerea de a părăsi Afganistanul a fost 
dificilă, însă nu modifică angaja-
mentul aliaților de a se apăra reci-
proc, nu schimbă necesitatea ca 
America de Nord și Europa să 
rămână unite și nici nu schimbă 
utilitatea articolului 5... De ceva timp, 
aliații au decis să crească cheltuielile 
militare aducându-le la 2% din PIB-
ul la nivel național. Aceasta este o 
condiție prealabilă pentru o apărare 
mai puternică a Europei. Acestea 
fiind spuse, este greșit să gândești că 
Europa se poate apăra fără Statele 
Unite, sau fără NATO. Uniunea 
Europeană nu va putea niciodată să 
apere Europa. În parte, din motive 
financiare: 80% din cheltuielile 
militare NATO provin din țări terțe. 
În parte din motive geografice, 
Norvegia în nord, Turcia în sud, 
Canada, Statele Unite și Regatul 
Unit în vest contribuie la apărarea 
Europei. Prin urmare, avem nevoie 
de o legătură transatlantică pentru o 
apărare credibilă a Europei. Aș 
adăuga, de asemenea, că orice încer-
care de a slăbi legătura transatlantică 
nu numai că ar slăbi NATO, ci ar 
divide Europa”22. 

Președintele Joe Biden a respins 
criticile privind retragerea trupelor 
americane din Afganistan: „Istoria va 
dovedi că decizia de a pleca a fost 
cea corectă”23. 

Ceea ce am prezentat, este un 
fragment dintr-un volum ce va apărea 
sub egida Universității „Petre Andrei” 
din Iași. 
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Implicarea României în Afganistan – garanția  
intrării în NATO1 

 
[Romania’s involvement in Afghanistan – a guarantee  

of NATO membership] 
 

Ioan Mircea PAȘCU 
 

Abstract: The events of September 11, 2021 have triggered a major change in 
the international system. In their aftermath, international terrorism has become 
the main threat and this war against it was launched. Romania then decided to 
behave like a NATO member by getting involved in the Afghanistan campaign. 
The mission in which it was involved also coincided with the modernization of 
the Romanian army, a process which was carried out in order to make it com-
patible with the armies of the member states of the North Atlantic Alliance. Re-
gardless of how the withdrawal from Afghanistan took place, Romania’s objec-
tive can be said to have been achieved, which is to demonstrate that it is a mem-
ber on which allies can rely. 
 
Keywords: Afghanistan, Membership, Mission, North Atlantic Alliance, 
Romanian Army.  

 
Evenimentele petrecute pe 11 

septembrie 2001 pot fi interpretate ca 
fiind cele care au generat o schimbare 
de mari proporții în sistemul interna-
țional. Cum se spune în limba en-
gleză, game changer, deci se schimbă 
jocul complet. Atitudinea pe care am 
luat-o noi, românii, atunci a fost de a 
ne comporta ca aliați de facto ai 
NATO și, în felul acesta, de a ne în-
scrie în efortul general al Alianței, de 
rezolvare a unei asemenea probleme 
extrem de mari și de importante. 
După acel moment, terorismul inter-
național a devenit principala ame-
nințare și s-a declanșat războiul îm-
potriva lui, care a durat foarte mult. 

A fost un moment cu un puternic 
impact asupra vieților noastre, ale 
cetățenilor obișnuiți, pentru că ra-
portul dintre viața noastă privată și 
dreptul la intruziune pe care l-au că-
pătat autoritățile s-a schimbat în fa-
voarea celui din urmă.  

Momentul din 11 septembrie 
2011 a produs o solidaritate a NATO, 
iar țările membre ale Alianței au 
simțit nevoia să activeze Art. 5, dar 
nu pentru că Statele Unite ale 
Americii ar fi avut nevoie de lucrul 
acesta, ci ca un semn de solidaritate 
la adresa lor. De altfel, Statele Unite 
deja stabiliseră un anumit model de 
acțiune, ce consta în faptul de a nu 
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mai interveni singure, ci în cadrul 
unor coaliții. Astfel, am avut o coali-
ție în primul război din Golf, una în 
Somalia, una în Kosovo și, ulterior, 
în Afganistat și în Irak. Deci, s-a im-
pus acest model care a însemnat ope-
rațiuni multinaționale.  

Mai există și o altă contribuție: 
prin cele întâmplate în Afganistan, 
paradigma NATO s-a schimbat, în 
sensul că, dacă până atunci domina 
apăratea teritorială, dintr-o dată s-au 
creat forțe expediționare care au 
schimbat o serie întreagă de para-
metri în organizarea organismului 
militar. Unipolarismul pe care Statele 
Unite l-au manifestat după ieșirea din 
joc a Uniunii Sovietice a fost epuizat 
cu mare rapiditate, prin necesitatea 
angajării în războiul din Afganistan și 
prin acțiunea din Irak. Statele Unite 
au suferit o hemoragie de autoritate și 
una materială – 2-3 trilioane de dolari 
constituie datoria pe care SUA au 
făcut-o tocmai pentru a finanța parti-
ciparea la aceste operațiuni. De aici, 
o întreagă serie de consecințe. 

În ceea ce privește România, obi-
ectivul ei a fost de la bun început acela 
de a demonstra că este demnă de a fi 
primită în NATO, că este capabilă să 
acționeze și că este utilă celorlalți 
parteneri din NATO. Apoi, gândirea 
la vremea respectivă a pornit de la 
întrebarea „de ce să moară ostașii 
americani pentru apărarea țării noas-
tre?”, căreia noi am încercat să-i dăm 
un răspuns inclusiv prin angajarea 
noastră în Afganistan. Am avut atunci 
ocazia de a demonstra viitorilor aliați 
că pot conta pe noi.  

Obstacole au fost de la bun înce-
put și trebuie să reținem că princi-

palul a fost faptul că Armata română, 
în toată perioada de la finalul celui 
de-al Doilea Război Mondial până la 
momentul Afganistan, a fost adepta 
doctrinei războiului întregului popor, 
al apărării pe toate azimuturile. Deci, 
era o concepție ce prevedea o atitu-
dine statică și, dintr-o dată, în NATO 
s-a schimbat paradigma și a trebuit să 
efectuăm această schimbare foarte 
rapid, fără să avem timp să o pregă-
tim sub raport teoretic. Am reușit să o 
facem și, în felul acesta, am depășit 
acest mare și prim obstacol. În al 
doilea rând, a fost un obstacol de 
natură logistică, pentru că operațiu-
nile din Afganistan au fost condițio-
nate de transportul propiu al forțelor 
trimise acolo și de mentenanța lor, tot 
prin forțe propii, la fața locului. Și 
România a fost confruntată cu 
această situație. Prima angajare a 
noastră a fost în cadru Forţei 
Internaţionale pentru Asistenţă şi 
Securitate (ISAF), care era legată 
numai de Kabul. Am participat acolo 
cu un pluton de poliție militară și cu 
un avion C130, care a fost pus pe 
pista aeroportului din Kabul ultimul. 
După câteva zboruri executate și 
după demonstrarea profesionalismu-
lui piloților noștri, a fost adus imediat 
printre primele avioane, în rândul 
întâi. Vă spun asta pentru că știu 
chiar de la piloții care au zburat cu 
acel avion.  

A fost o discuție la Londra, la 
șfârșitul lui 2001, iar noi am avut 
acolo ca reprezentanți pe Secretarul 
de Stat Major și pe regretatul general 
Ioan Sorin, care ulterior s-a ocupat de 
inserția trupelor acolo. Inițial, noi 
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trebuia să mergem la Bagram și nu la 
Kandahar, dar lucrurile s-au schimbat 
din mers și, atunci când am primit 
telefonul de la Londra, unde discu-
țiile începuseră de la nivel de bri-
gadă, le-am spus că noi nu suntem în 
stare să trimitem o brigadă acolo și că 
așteptăm până când discuțiile vor 
ajunge la niveluri mai joase. Și, într-
adevăr, așa s-a și întâmplat și am 
putut să introducem acel batalion în 
Kandahar și nu în Bagram. Astfel am 
putut să materializăm obiectivul nos-
tru pentru a demonstra cine suntem și 
ce putem să facem. Ni s-a spus să 
punem tot echipamentul greu pe o 
navă, care aparținea forțelor armatei, 
și să-l ducem la Doha. L-am dus, iar 
de acolo a fost un pod aerian orga-
nizat de americani, care l-au trans-
portat până la Kandahar. Iar sarcina 
noastră a fost să trimitem acolo oa-
menii cu armamentul ușor, cu cele 4 
avioane C130 pe care am avut preve-
derea să le luăm atunci când ne-au 
fost oferite, în anii ‘90. Le-am luat, 
le-am folosit din plin și iată că au fost 
foarte utile. Spun lucru acesta pentru 
că atunci, în calitate de secretar de 
stat, am participat la multele și lun-
gile discuții legate de decizia de a lua 
sau nu avioanele respective. Ele au 
fost oferite mai întâi Poloniei, care le-
a refuzat, au fost oferite Ungariei, 
care le-a refuzat și au fost oferite 
României, care le-a acceptat. Ulte-
rior, ministrul ungar a venit să ne 
ceară să efectuăm un transport de la 
Budapesta până în Afganistan, pentru 
că aveau nevoie de lucru acesta, iar 
noi aveam avioane C130. Atunci nu 
am rezistat și am spus: „domnule, 

refreșează-mi, te rog, memoria! Nu 
v-au fost oferite și vouă?” Ministrul 
s-a bătut cu palma peste frunte. Deci, 
am avut această posibilitate de a 
transporta oamenii prin mijloace pro-
prii și de a asigura și mentenanța.  

A fost o idee foarte bună a 
Statului Major General să lăsăm 
acolo echipamentul greu și oamenii 
să vină și să plece numai cu arma-
mentul ușor asupra lor, iar mente-
nanța să se facă la fața locului. Când 
am ajuns în Kandahar cu primii 
„scorpioni roșii” și cu generalul 
Ciucă, pe atunci era maior, căldura 
era atât de mare încât, dacă nu erai 
atent și ai fi pus mâna pe un TAB 
care a stat în soare, îți rămânea pielea 
lipită de el. Noi nu am avut aer con-
diționat pe vehiculele respective și 
am trimis specialiștii care au montat 
astfel de instalații la fața locului. 
Deci, acest echipament greu a rămas 
tot timpul acolo, s-au rotit numai 
militarii și în felul acesta am făcut o 
mare economie.  

În ceea ce privește realizările, una 
foarte importantă a fost aceea că un 
mare număr din unitățile noastre ope-
raționalizate au căpătat experiența de 
luptă în câmpul operațional de acolo 
și, în felul acesta, am obținut ceva ce 
altfel n-am fi putut să dăm militarilor 
noștri: o asemenea experiență. Au 
fost foarte mulți care au trecut prin 
teatrul de operații și cred că lucrul 
acesta este unul dintre cele mai mari 
câștiguri pentru noi, deoarece astfel 
am inițiat într-adevăr reforma seri-
oasă a organismului militar, care în-
semna reducerea unor cifre de la 
circa 300 000 la sub 100 000 de mi-
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litari. Lucrul acesta a trebuit făcut 
rapid, astfel încât să fie terminat până 
în momentul în care avea loc 
Summitul de la Praga. Câștigul a 
constat în faptul că noi am redus 
unități militare care nu au avut expe-
riență de luptă. Pentru a înțelege situ-
ația, trebuie să ne uităm la București 
în timpul Revoluției, când pentru a 
stăpâni situația din punct de vedere 
militar a trebuit să aducem unități din 
afara Capitalei, de la Râmnicu Sărat. 
Deși aveam un număr foarte mare de 
oameni, nu erau capabili să execute 
misiuni de luptă toți, ci numai o parte 
dintre ei. Această reducere a fost vo-
luntară, prin Ordonanța 7, care pre-
vedea că oamenii puteau opta dacă 
rămân sau pleacă (primind un număr 
de solde). Deci, se rămânea în unități 
operative și, din punctul acesta de 
vedere, erau oameni pe care puteai 
conta. Astfel, deși am redus numărul, 
am crescut capacitatea de apărare a 
țării. Au existat critici foarte puter-
nice atunci, venite în primul rând 
dinspre Partidul România Mare, că 
distrugem apărarea țării ș.a.m.d. Or, 
acuzațiile erau ilogice, căci dacă ne 
distrugem apărarea țării ne îndepăr-
tam de intrarea în NATO. Ideea nu 
era să creem o problemă Alianță, ca 
să vină ea să ne apere, ci să fim noi 
capabili să ne apărăm și, eventual, să-
i apărăm și pe alții. Și lucrul acesta s-
a realizat numai prin operaționaliza-
rea unităților care au rămas. 

Îmi amintesc de momentul în care 
am avut primele pierderi – au fost doi 
oameni, Fogorași și Samuilă –, când 
ne-am dat seama că trebuie să avem 
un moment de reflecție și să pregătim 

opinia publică, pentru că, dacă ar fi 
fost exploatat acel moment în mod 
negativ, s-ar fi pus sub semnul în-
trebării tot efortul nostru, fie de până 
atunci, fie și cel ulterior. Atunci am 
discutat personal cu șefii tuturor 
partidelor reprezentate în Parlament 
și am obținut acordul lor – al tuturor, 
fără niciun fel de reținere – că acel 
eveniment tragic nu va fi exploatat 
politic. Deci, iată că fără sprijin po-
pular această operațiune n-ar fi putut 
să aibă loc.  

Am avut militari inteligenți, iar 
experiența lucrului la nivelul Statelor 
Majore au fost bunuri foarte prețioase 
pe care militarii noștrii și le-au însu-
șit. Am avut activitatea CIMIC (coo-
perarea între civili și militari), în care 
militarii și-au desfășurat și activități 
care se adresau în primul rând comu-
nităților locale. Chiar acum, după re-
tragerea abruptă din Afganistan și 
după revenirea talibanilor, mă gân-
deam ce a rămas din acele PRT-uri 
(public relation) pe care le-am făcut 
în tot Afganistanul.  

Important este că am reușit să ne 
extragem și să încheiem misiunea 
noastră în timp util cu forțe proprii. 
Nu am ajuns ca în ultimile zile să 
avem o serie întreagă de probleme, ci 
am făcut-o la timp, cu forțe propii, 
sub control total.  

Un alt element care trebuie luat în 
calcul este relația bilaterală cu Statele 
Unite ale Americii. Faptul că acestea 
ne-au solicitat permisiunea de a uti-
liza teritoriul, spațiul aerian și apele 
teritoriale ale României a fost un lu-
cru pozitiv pentru noi, un prilej de a 
intra într-un dialog direct cu ele. Mai 
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mult decât atât, am fost întrucâtva 
inițiați mai repede în procedurile 
NATO atunci când au început pri-
mele zboruri ale SUA peste teritoriul 
român. Ei au venit cu solicitările de 
permisiune de survol, pe care le-a 
adus ambasadorul Michael Guest, noi 
le-am primit și, după aceea, el ne-a 
spus: „haideți să aplicăm standardele 
NATO, vă notificăm doar când zbu-
răm și, dacă aveți cumva vreo obiec-
ție, să ne spuneți dinainte, ca să nu 
mai transmitem solicitări de genul 
acesta de fiecare dată când avem zbo-
ruri”. A avut dreptate, pentru că astfel 
de zboruri s-au multiplicat foarte 
mult. Iată un element care ne arată 
cât de repede am reușit să fim incluși 
în procedurile NATO, tocmai datorită 
faptului că am avut această relație 
bilaterală foarte strânsă de la bun 
început cu partenerul american.  

Avem aprecierea comandanților 
militari la adresa militarilor români, 
care s-au dovedit demni de încredere. 
Și aș mai adăuga un element: în timp 
ce soldatul american era de regulă un 
băiat tânăr în jur de 20 ani, la noi mi-
litarul sub contract a fost un om în jur 
de 27-28 ani, deci cu o mai mare ex-
periență profesională și de viață. De 
asemenea, a existat și aprecierea po-
litică de care România s-a bucurat 
atunci. Îmi amintesc că Dan Freed, 
un oficial american care lucra la 
National Security Council, care l-a 
însoțit pe președintele Bush imediat 
după Summitul de la Praga, în care 
am primit invitația de aderare, a venit 
la București. Așteptând sosirea co-
loanei oficiale în curtea Cotrocenilor, 
cu garda de onoare pregătită să dea 

onorul, el mi-a spus următorul lucru: 
„în clipa în care noi în Statele Uniute 
am aflat că România și-a transportat 
forțele acolo cu mijloace proprii și 
când ne-am gândit că țări mari din 
NATO n-au putut să facă lucrul ăsta 
apelând la alții, la ucraineni și la ruși, 
ne-am dat seama că România trebuie 
admisă în NATO și, din acel mo-
ment, dumneavoastră erați în ochii 
noștri deja acceptați în NATO.” 

Consider că nu este posibilă o re-
venire a Coaliției în Afganistan. Unul 
dintre motivele pentru care Statele 
Unite și alții au plecat de acolo a fost 
tocmai faptul că acest război a durat 
20 de ani și societățile respective nu 
mai sunt atât de dispuse să tolereze în 
continuare o implicare. De așteptat în 
viitor este realizarea unui modus vi-
vendi cu noul regim, care a învățat și 
el din lecțiile trecutului și probabil că 
acest lucru se va întâmpla într-o 
anumită perspectivă, cu condiția să 
nu existe excese și talibanii să poată 
permite punctual realizarea unor inte-
rese ale țărilor care au participat 
acolo.  

România nu a mers acolo ca să 
construiască un stat democratic, ci 
pentru a-și atinge obiectivul. În timp 
ce Statele Unite s-au angajat în pro-
bleme de securitate în Afganistan, 
Uniunea Europeană, care este mult 
mai pudică în a se angaja militar, a 
preferat construcția statală. Toată 
participarea UE s-a configurat pe 
institution building. Îmi aduc aminte 
că, în Parlamentul European, am pus 
la un moment dat o întrebare care a 
rămas fără răspuns: „dacă ne gândim 
că mâine Statele Unite ale Americii 
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se retrag și renunță la funcția de secu-
ritate, noi, europenii, vom prelua 
această funcție?” Nu mi-a răspuns 
nimeni. Mulți dintre europeni n-ar fi 
vrut să se retragă sau n-ar fi vrut să se 
retragă așa, da au fost lăsați practic 
pe niște aranjamente pe care a trebuit 
să le improvizeze, să scoată cât mai 
multă lume de acolo, cât s-a putut.  

Dincolo de aceste aspecte, rămâne 
performanța strict tehnică a ameri-
canilor de a scoate 120 000 de oa-
meni cu avioanele din Afganistan. 
Au fost critici referitoare la abando-
narea Bagramului, care este aproape 
de Kabul. Principala cauză pe care au 
văzut-o și specialiștii occidentali dar 
și afganii înșiși a fost că, în clipa în 
care Statele Unite au hotărât să se 
retragă, talibanii au avut câștig total 
de cauză și politicienii statului afgan 
au înțeles că au rămas singuri și că 
trebuia să-și găsească o acomodare – 
lucru care s-a și întâmplat. S-a văzut 
ce repede au căzut toate orașele. În 
timpul evenimentelor, l-am întrebat 
pe un student afgan ce se întâmplă, 
de ce cad orașele unu după altul atât 
de rapid, și mi-a spus: „domnule, 
sunt înțelegeri care s-au încheiat între 
autorități și orașe și aceste înțelegeri 
sunt onorate.”  

Pentru o revenire în Afganistan, ar 
trebui din nou să se realizeze un con-

sens între toate țările și o „reîncăl-
zire” a opiniei publice. Talibanii au 
plecat la Moscova, au discutat acolo, 
au primit promisiuni de ajutor; chine-
zii sunt și ei acolo și, în orice caz, cu 
toții sunt preocupați de evoluția tero-
rismului – pentru că rușii au toată 
Asia Centrală, iar chinezii au 
Regiunea Uigură. Ca să nu mai vor-
bim de iranieni – care sunt și ei preo-
cupați de terorism –, de pakistanezi – 
care i-au ținut pe teritoriul lor pe 
acești talibani în toată această peri-
oadă. Dacă nu ar fi avut sanctuar și 
bază de operație în Pakistan, talibanii 
n-ar fi reușit să revină la putere. Cred 
că Afganistanul este o cauză pierdută 
cel puțin pentru următorii 20 de ani.  

Putem să discutăm despre scopu-
rile Statelor Unite ale Americii și 
despre impactul pozitiv și negativ al 
acestui război și al acestor acțiuni 
asupra statutului internațional al 
SUA, putem să discutăm despre lo-
gica retragerii intempestive din 
Afganistan, când acestea au dorit să-
și elibereze mâinile pentru competiția 
cu China. Însă, în ceea ce ne privește 
pe noi, obiectivul nostru a fost acela 
de a demonstra cine suntem și de a ne 
asigura că vom fi acceptați în NATO. 
Și l-am atins. 

  
Notă 
 
1 Prelegere susținută în cadrul Confe-

rinței naționale AFGANISTAN. 
Două decenii de prezență NATO, 
organizată la Iași, pe 21 octombrie 

2021, de Primăria Municipiului 
Iași, Fundația Colegiul Național de 
Apărare – Sucursala Iași și 
Universitatea „Petre Andrei” din 
Iași. 
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Afganistan – o lecție învățată 
sau un nou sindrom al eșecului american? 

 
[Afghanistan – a lesson learned 

or a new American failure syndrome?] 
 

Vasile ROMAN 
 

Abstract: An analysis of the twenty years of Western presence in Afghanistan is 
a subject full of subjectivism. To say that it was a victory or a failure is a risk y 
assumption. The risk must be taken only to identify a few lessons learned and to 
try to not repeat such behaviours. I was there twice, in 2005 and 2010, I ana-
lyzed the coalition actions, between 2008-2010 and I tried to understand what 
happened in the last 10. I can say that there we reactions with beneficial effects 
for the population but also were strategic mistakes that affected the Afghanistan 
as state. The context was different from stage to stage, the process was changed 
in relation with the personality of Western leaders and the results, over time, 
produced positive or negative changes in Afghanistan in relation to the cohesion 
of the actors’ strategies. It was more of a confrontation between western civiliza-
tion and afghan culture than only an armed conflict, and the result showed us 
that the collective mentalities are able to overcome the power of technology. 
 
Keywords: counter insurgency, leasson learned, process, strategy, taliban 

 
Introducere 
 
Consider că o analiză cu privire la 

succesul sau eșecul unei acțiuni, fie 
ea individuală sau colectivă, este de 
dorit să fie făcută pe trei coordonate 
definitorii – contextul, procesul și 
leadership-ul actorilor statali –, ur-
mărind cauzele declanșării acțiunii și 
apoi efectele apărute în timpul gestio-
nării acesteia. În cazul Afganistanului, 
cred că analizele realizate imediat 
după retragerea forțelor de securitate, 
criticată de unii și susținută de alții, 
au o notă de subiectivism, pentru că 

imaginile oferite de mass media ne 
îndreaptă mai mult spre emoții și 
poate mai puțin spre rațiune. 

Din postura de participant, în anul 
2005, pentru șase luni, în Operația 
Enduring Freedom (OEF), o operație 
combatantă de contra-insurgență, 
condusă de SUA împotriva insur-
genților talibani și al-Qaida, desfă-
șurată în principal în părțile de sud și 
de est ale țării, de-a lungul graniței cu 
Pakistanul, dar și din postura de cer-
cetător, ca doctorand, al „fenome-
nului Afganistan”, între anii 2008-
2010, mă văd nevoit să recunosc 
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faptul că au fost și sunt momente în 
care ceea ce am susținut și am argu-
mentat ca fiind nevoi reale ori acțiuni 
de succes s-au dovedit a fi percepții 
false ori greșeli de abordare strate-
gică, ce au sporit costul acțiunii ori 
au creat condiții pentru succesul re-
gimului taliban. 

Doresc să subliniez faptul că orice 
opinie bazată pe informații și realități 
de moment, realizată de orice analist 
politic ori de securitate, este o con-
strucție ce poate fi confirmată sau 
infirmată în teren, iar corectarea ei 
este o chestiune simplă de schimbare 
de abordare; în schimb, orice decizie 
politică presupune o asumare a ris-
cului cu privire la succes sau eșec, 
dar mai ales a efectelor pe care cele 
două posibile situații le produc asu-
pra celor conduși și mai ales asupra 
sorții politicienilor. În acest context, 
cred că ar trebui să vedem și perso-
nalitatea celor care au decis începerea 
conflictului, derularea operației de 
stabilizare și reconstrucție și mai ales 
ieșirea rapidă, după 20 de ani de pre-
zență, din Afganistan. 

 
Contextul declanșării acțiunilor 
din Afganistan 
 
Acțiunile militare declanșate în 

2001 în Afganistan au fost rezultat al 
atacurilor din 11 septembrie 2001, 
conduse de organizația teroristă al-
Qaida, sub conducerea lui Osama bin 
Laden, împotriva Statelor Unite ale 
Americii, în urma cărora și-au pierdut 
viața aproape 3 000 de oameni, și 
reprezintă formula politico-militară 
de răspuns adoptată de republicanul 

George W. Bush, cel care, în acel an, 
își începuse primul său mandat de 
președinte. Afganistanul era atunci o 
țară într-un conflict de mai bine de 
zece ani, iar regimul taliban, stabilit 
după anul 1992, era în conflict armat 
cu Alianța Nordului condusă de tad-
jikul Ahmad Shah Massoud, sprijinit 
de paștunul Hamid Karzai, originar 
din provincia Kandahar. Marea 
Britanie îl avea ca prim-ministru pe 
Tony Blair, lider al Partidului Labu-
rist și un adept al politicii americane 
de extindere a liberalismului prin 
influența politică și militară. Rusia 
era condusă, încă de la finalul anului 
2000, de către Vladimir Putin, cel 
care, din postura de prim-ministru, la 
finalul anului 1999, începea distruge-
rea fizică a orașului Groznâi, fapt ce 
a pus capăt războiului de insurgență 
din Cecenia. NATO, ca alianță poli-
tico-militară, era în plin proces de 
extindere spre Est, ultimii membrii 
care au aderat fiind Polonia, Ungaria 
și Cehia. Uniunea Europeană, în 
urma semnării Tratatului de la Nisa, 
era într-un proces de modificare a 
structurii instituționale pentru a face 
față provocărilor noii extinderi. În 
fine, țările estice europene, foste state 
cu regim comunist – precum România, 
Bulgaria, Letonia, Lituania, Letonia, 
Slovacia și Slovenia –, se aflau în 
plin proces de pregătire a procesului 
de aderare la NATO, lucru ce se va 
realiza în 2004, iar țări precum 
Polonia, Ungaria, Cehia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Slovenia și 
Slovacia se aflau și în procesul de 
pregătire a aderării la UE, eveniment 
ce va avea loc tot în anul 2004. Într-o 
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frază, am putea spune că liderii poli-
tici de la acea vreme aveau motivația 
necesară de a se angaja într-un război 
global împotriva terorismului, dar și 
că aveau instrumentele necesare 
pentru a-l susține. 

Operațiile militare, care s-au des-
fășurat în următorii 20 de ani, au de-
butat după ce președintele George W 
Bush a declarat că „atacul a avut loc 
pe pământ american, dar a fost un 
atac asupra inimii și sufletului lumii 
civilizate. Lumea s-a reunit pentru a 
duce un război nou și diferit, primul 
și sperăm că singurul, din secolul 
XXI. Un război împotriva tuturor 
celor care caută să exporte teroarea și 
un război împotriva acelor guverne 
care îi susțin sau îi adăpostesc”1. 

Este interesant de observat și 
faptul că, în momentul declanșării 
operațiilor din Afganistan, la condu-
cerea forțelor armate erau politicieni 
și generali dornici să ofere un răspuns 
militar la atacurile de pe teritoriul 
SUA. Donald Rumsfeld, Secretar al 
apărării SUA, o persoană cu expe-
riență militară dobândită în tinerețe și 
cu experiență politică, inclusiv în 
domeniul apărării și al securității, a 
fost unul dintre artizanii strategiei de 
acțiune în teatrul de operații din 
Afganistan. Personajul cel mai im-
portant și care va marca modul în 
care va fi condusă acțiunea militară a 
fost generalul Tommy Franks, un 
texan care avea o relație specială cu 
președintele George Bush și care, se 
poate spune, prin acceptul de a pre-
găti operația de atacare a Irakului, a 
avut și o contribuție la nereușita acți-
unii de înfrângere a talibanilor. Nu 

voi face referiri la ceilalți miniștrii ai 
apărării ori la șefi ai statelor majore 
generale ale Marii Britanii ori ale 
altor țări care vor participa la conflict 
pentru că deciziile nu le-au aparținut 
lor, ci prim-miniștrilor. 

Interesant a fost procesul de an-
gajare a forțelor armate americane și 
ale partenerilor de coaliție. Prima 
reacție importantă a fost aceea a 
Consiliului NATO, care a propus 
SUA activarea Articolului 5 al 
Tratatului, cel al acțiunii militare. A 
doua reacție interesantă a fost aceea a 
președintelui Vladimir Putin, care a 
oferit sprijin militar SUA în războiul 
împotriva talibanilor. De asemenea, 
este de apreciat rapiditatea cu care, în 
perioada octombrie-decembrie 2001, 
state precum Marea Britanie, Italia, 
Franța, Olanda, Germania și Polonia 
au decis dislocarea de forțe armate, 
deși nu exista o declarație de război, 
ci doar o condamnare a atacurilor din 
11 septembrie de către Consiliul de 
Securitate al ONU2. 

Fără a intra într-o detaliere a ope-
rațiilor militare, este necesar de sub-
liniat faptul că Afganistanul a creat 
primul cadru necesar pentru a de-
clanșa un conflict militar pe teritoriul 
unui stat fără ca statele participante 
să se considere în stare de război, atât 
în interior, cât și în relația cu statul 
respectiv, precedent care va crea 
oportunitatea pentru declanșarea con-
flictului din Irak din anul 2003. Ceea 
ce a legitimat întreaga acțiune poli-
tică și militară a fost Decizia numărul 
1386, din 20 decembrie 2001, a 
Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite, de a crea Forța de 
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Asistență pentru Securitate din 
Afganistan (ISAF), scopul fiind acela 
de a sprijini crearea unui nou guvern 
și de a restabili situația de securitate 
din Afganistan3. 

Astfel, până în anul 2006, vor 
exista două operații militare: una 
condusă din Kabul și care a constat în 
acțiuni internaționale, conduse în 
general de către NATO cu scop de 
reconstrucție, și cea condusă de SUA 
și care a avut ca principal scop dis-
trugerea insurgenței talibane. 

 
Erori ale misiunii 
 
Voi menționa unele evenimente și 

decizii pe care eu le consider a fi ero-
nate și care au influențat acțiunile 
militare. În anul 2003, deși conflictul 
din Afganistan nu era nici pe departe 
rezolvat, SUA au decis să intervină în 
Irak și să reducă efortul militar și 
financiar destinat contra-insurgenței. 
Într-o asemenea situație, s-au produs 
schimbări radicale. Prima a constat în 
faptul că forțele armate SUA care 
luptau împotriva insurgenței au fost 
reduse, pentru că atât președintele 
George Bush, cât și secretarul apărării 
Donald Rumsfeld au considerat că 
operațiile majore nu mai sunt nece-
sare, iar acțiunile pot fi desfășurate de 
NATO. Este adevărat că pachetele de 
forțe NATO vor crește de la câteva 
mii la mai mult de 65 0004, că finan-
țarea programelor de reconstrucție 
oferită de SUA va crește, dar se va 
reduce ceea ce era cel mai important: 
contra-insurgența. Reducerea numă-
rului de militari americani și înlocui-
rea acestora în arii de operații cu cei 

britanici, canadieni ori de alte națiuni 
au slăbit operațiile, pentru că atât 
coeziunea acțiunii, cât și cooperarea 
cu forțele afgane era mult diferită. 

Voi exemplifica cu câteva date 
din experiența mea din Kandahar, din 
2005, subliniind faptul că americanii 
aveau o mare predispoziție de a an-
gaja acțiuni militare ofensive, de cu-
rățare a zonelor și de transfer a aces-
tora către cei din forțele de coaliție, 
comparativ cu acțiunile membrilor 
NATO care aveau tendința clar de-
fensivă, de protejare a unor arii pe 
care le considerau esențiale și de re-
construcție a acelor arii. Mai mult, 
forțele armate care acționau în cadrul 
ISAF aveau o serie de interdicții de 
acțiune date de ordinele naționale, 
care reduceau atât acțiunile de luptă, 
cât și pe cele de prezență permanentă, 
inclusiv noaptea, în ariile de respon-
sabilitate. Forțele NATO aveau man-
dat să realizeze dezarmarea miliţiilor 
talibane, reformarea sistemului de 
justiție, instruirea forțelor armate şi 
ale poliției afgane, asigurarea secu-
rității alegerilor și asigurarea spriji-
nirii acțiunilor îndreptate împotriva 
industriei narcoticelor. 

Deși NATO a desfășurat anterior, 
în Balcani, misiuni de stabilizare şi 
reconstrucție, misiunea asumată în 
Afganistan era mult mai dificilă de-
oarece insurgenții talibani şi membrii 
al-Qaida opuneau o rezistență puter-
nică, iar Afganistanul nu dispunea de 
un guvern central care să funcționeze 
eficient și care să asigure sprijin în 
punerea în practică a liniilor de efort. 

În acel context, s-au experimentat 
o serie de strategii pornind de la 
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planificare și execuție centralizată, 
ineficientă din cauza corupției, conti-
nuând cu acțiuni descentralizate, lip-
site de coerență și cu efecte minime, 
până la strategia consacrată ca fiind 
cea mai bună, planificarea centrali-
zată, dar cu finanțare și execuție des-
centralizată, urmărindu-se ca fondu-
rile să nu mai poată fi atât de ușor 
deturnate de la obiective. Principala 
problemă a rămas lupta împotriva 
talibanilor, iar în acest caz unii dintre 
aliați au ezitat, susținând că aceste 
operații combatante sunt în sarcina 
OEF, iar rezoluția ONU prin care se 
autorizează ISAF solicita desfășura-
rea doar a misiunilor de stabilizare şi 
că, în această situație, aliații nu dis-
puneau de forțele necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor legate de con-
tra-insurgență şi de lupta împotriva 
terorismului5. 

 
Procesul politico-militar din 
Afganistan până la retragerea 
forțelor 
 
În condițiile în care, în 2003, nu 

exista un grad mare de coeziune între 
aliați cu privire la strategia pentru 
stabilizarea Afganistanului, declan-
șarea războiului din Irak a redus și 
mai mult unitatea politică și militară 
a aliaților și a împărțit alianța între 
susținătorii SUA și cei care s-au sim-
țit izolați de acțiunea acestora. Așa 
cum sublinia Secretarul apărării, Do-
nald Rumsfeld, după anul 2003, se 
creiona o Nouă Europă: cea din est – 
formată din țările nou aderate la 
NATO, Polonia, România, Letonia, 
Lituania și Estonia, fidele SUA, care 

erau prezente aproape necondiționat 
atât în Afganistan și Irak – și o 
Europă a statelor vestice, majoritatea 
membre ale Uniunii Europene și care 
criticau deciziile SUA sau condițio-
nau aportul militar și financiar în 
raport cu strategiile lor naționale6. 

Din cauza creșterii numărului ac-
telor de violență care au izbucnit în 
anii următori, atât comandanții for-
țelor NATO, cât și cei ai forțelor 
SUA au ajuns la concluzia că numă-
rul militarilor dislocați în Afganistan 
trebuie suplimentat pentru a permite 
stabilizarea sectorului sudic7. Statele 
aliate, în special SUA, care aveau 
trupe în zonele cu grad mare de peri-
col din Afganistan, în special zona de 
sud, continuau să critice țările mem-
bre care nu doreau să trimită trupe în 
Afganistan sau care, deși le trimise-
seră, nu erau dislocate în zonele în 
care talibanii acționau extrem de ac-
tivi8. 

Lipsa de congruență în acțiunea 
militară a fost subliniată în septem-
brie 2008, la o audiere desfășurată în 
fața Comisiei pentru servicii militare 
a Senatului american, de Secretarul 
apărării, Robert Gates, care declara 
faptul că el consideră că încă mai 
există întrebări legate de eficacitatea 
existenței a două linii de comandă9, 
subliniind faptul că a luat în calcul 
realizarea unui plan referitor la plasa-
rea trupelor americane, inclusiv a 
celor care desfășoară misiuni de con-
tra-insurgență, în cadrul OEF, sub 
comanda generalului McKiernan, 
comandantul ISAF. 

Sinergia celor două operații a ofe-
rit rezultate mai ales în perioada 
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2009-2010, sub comanda generalului 
american Stanley McCrystal, numit 
comandant de către noul președinte al 
SUA, Barack Obama, pentru că a 
flexibilizat desfășurarea forțelor ame-
ricane pe întreg teatrul de operații, 
dar mai ales pentru că s-a abordat o 
strategie de cucerire a minții și ini-
milor populației afgane. 

Dacă problema unificării misiuni-
lor militare s-a realizat la un anumit 
grad de eficiență, adică s-a trecut de 
la căutarea și distrugerea talibanilor 
la dialogul cu populația, la câștigarea 
încrederii acesteia în guvernarea de-
mocratică, dar mai ales la asigurarea 
unui proces amplu de reconstrucție, 
nu se poate afirma același lucru și 
despre unitatea de viziune politică și 
de reconstrucție a statului afgan a 
tuturor statelor angajate în acest pro-
ces. Germania considera că recon-
strucția este prioritară; Olanda consi-
dera că scopul ISAF era de a asigura 
un mediu stabil şi sigur pentru opera-
țiile de reconstrucție, într-un efort 
concentrat pentru a atrage toate țările 
vecine cu Afganistanul, în principal 
Pakistanul, India şi Iranul; Franța 
opina pentru misiuni de luptă şi sta-
bilizare; SUA, Marea Britanie şi 
Canada militau pentru un mandat 
amplu, convinse fiind că în Afganistan 
trebuie trimise trupe combatante, 
trebuie menținute echipele de recon-
strucție în zonele cele mai instabile 
din ţară şi trebuie desfășurate acțiuni 
militare agresive împotriva taliba-
nilor10. Oficialii americani considerau 
că ISAF trebuie să îndeplinească în-
treg spectrul de sarcini, de la cel mai 
mic nivel (respectiv, operații de 

menținere a păcii) până la operații 
combatante executate împotriva tali-
banilor şi a lorzilor războiului, iar 
misiunile militarilor americani din 
cadrul OEF să fie doar cele de com-
batere a terorismului şi a grupării al-
Qaida. 

Este necesar de subliniat faptul că 
acțiunile la care erau solicitați să par-
ticipe militarii aliați erau planificate 
în baza unei strategii a războiului 
bazat pe rețea și a celui bazat pe 
efecte, în sensul în care scopul prin-
cipal nu era distrugerea adversarului, 
ci distanțarea acestuia față de spriji-
nul populației. Strategia aborda două 
dimensiuni: cea tactic-geografică, 
adică cucerirea ariei de operații și 
curățirea de adversari, menținerea 
sub control a acelei zone, prin forțele 
de securitate, aliate ori autohtone, 
adică prin acțiuni combatante OEF și 
ISAF și, apoi, în faza de reconstruc-
ție, prin efortul financiar american și 
aliat; acțiunea strategică, pe patru 
linii de efort: prima direcție fiind 
aceea de securizare a întregii țări, 
prin distrugerea rețelelor teroriste și a 
grupărilor talibane, a doua direcție 
era reconstruirea forțele de securitate, 
adică a forțelor de poliție și forțele 
armate, a treia era sprijinirea formării 
și implementării bunei guvernări, 
prin alegeri libere, iar a patra era 
sprijinirea dezvoltării economice și 
sociale11. 

Percepția pe care am avut-o în di-
alogul cu colegii americani, în anul 
2008, la USAWC, era faptul că toate 
aceste linii de efort au fost concepute 
într-o abordare comprehensivă, în 
sensul în care ele se desfășurau în 
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paralel, în relație directă cu guvernul 
afgan, iar actorii implicați erau SUA 
(cu cel mai mare efort militar și fi-
nanciar), NATO (cu cel mai mare 
aport în dezvoltarea forțelor de secu-
ritate) și UE (cu cel mai mare aport în 
dezvoltarea bunei guvernări și în 
dezvoltarea economică).  

Perioada dintre anii 2009-2017, 
când la conducerea SUA s-a aflat 
președintele Barack Obama, a fost 
una marcată de tendința de reducere a 
prezenței militarilor, atât în Irak, 
unde misiunea se va încheia în anul 
2010, cât și în Afganistan, accentul 
fiind transferat de pe acțiuni de luptă, 
pe instruirea și dotarea forțelor ar-
mate și de poliție și pe reconstrucția 
infrastructurii, politică mult dorită și 
de guvernele statelor membre 
NATO. Mai mult, războiul ruso-ge-
orgian din anul 2008 și anexarea de 
către Rusia a Peninsulei Crimeea, din 
anul 2014, au îndreptat atenția state-
lor NATO spre nevoia efortului de 
reformare, dotare și instruire a forțe-
lor armate pentru un conflict clasic, 
pentru că anii de prezență în operații 
de stabilizare și reconstrucție influ-
ențaseră negativ capacitatea de luptă. 

Efortul din Afganistan a fost mult 
redus, iar din ianuarie 2015 NATO a 
lansat Misiunea Resolute Support 
(RSM), care avea drept scop instrui-
rea, consilierea și acordarea de asis-
tență forțelor naționale afgane de 
securitate și apărare și nu mai presu-
punea angajarea aliaților în lupte 
contra insurgenților, fiind considerată 
o misiune necombatantă12. Președin-
tele Donald Trump, ales în anul 
2017, a fost cel care a decis și a in-

fluențat decizia țărilor membre 
NATO să pregătească un calendar al 
retragerii forțelor armate și a încetării 
procesului de stabilizare a Afganista-
nului, decizie ce a fost implementată 
în anul 2021 de către noul președinte, 
Joe Biden. 

 
Concluziile unor lecții învățate 
 
Subliniind încă o dată faptul că 

analiza post-factum are o notă de 
subiectivitate, îmi permit să enunț 
câteva idei despre ceea ce s-a dorit și 
ce a rezultat din prezența occiden-
talilor în Afganistan. Prima consi-
derație este aceea că americanii au 
fost convinși că acțiunea din 
Afganistan va fi una de scurtă durată 
și că, pornind de la experiența câști-
gată în procesul de reconstrucție a 
statelor din fosta Iugoslavie, și so-
cietatea afgană poate fi reconstruită. 
Americanii și aliații NATO nu au 
luat în calcul diferența culturală din-
tre o țară europeană, cu popoare cu 
forme clasice de organizare politică, 
și poporul afgan, cu o cultură mult 
diferită, cu organizare tribală și cu o 
memorie de lungă durată a conflic-
tului. 

A doua considerație este aceea a 
duplicității comportamentale a popu-
lației pentru a-și asigura supraviețui-
rea, în sensul în care tinerii care s-au 
înrolat în armata sau în poliția afgană 
nu au făcut-o pentru că au crezut în 
democrație, ci pentru că au identificat 
o formulă de garantare a securității 
propriilor familii. Dovada faptului că 
acest lucru nu a fost înțeles de către 
occidentali a apărut odată cu retrage-



POLIS 

 110 

rea forțelor NATO, când atât milita-
rii, cât și polițiștii au dezertat ori s-au 
aliat cu talibanii. 

O a treia considerație: reconstruc-
ția ori dezvoltarea infrastructurii nu a 
fost o dorință a populației, cel puțin 
în părțile de sud și sud-est ale 
Afganistanului, ci mai mult o dorință 
de câștig a contractorilor americani. 
Am avut ocazia să mi se demon-
streze, în anul 2008, la Colegiul de 
Război al Forțelor Terestre SUA, de 
către un profesor de economie, că la 
un dolar pe care guvernul SUA îl 
investea în Afganistan, doar douăzeci 
și cinci de cenți rămâneau acolo, di-
ferența întorcându-se în buzunarul 
companiilor implicate. Atât politi-
cienii americani, deținătorii compa-
niilor private, cât și militarii de rang 
înalt au văzut în războiul din 
Afganistan o oportunitate de a-și 
dezvolta afaceri și cariere. Aceasta se 
poate observa și din faptul că nu a 
existat un control al guvernului afgan 
asupra granițelor și implicit nici asu-
pra bunurilor care au intrat sau au 
ieșit din Afganistan și care nu au fost 
supuse taxelor vamale. 

A patra considerație este faptul că 
SUA au acționat într-un mod egoist, 
în primul rând prin angajarea, la o 
distanță de doi ani după intervenția 
din Afganistan, a majorității resur-
selor militare în Irak și prin faptul că 
au considerat NATO ca pe o orga-
nizație complementară în acțiunea ei 
militară și UE, ca pe una complemen-
tară financiar în acțiunea de recon-
strucție, beneficiile materiale neîm-
părțindu-le cu membrii acestor insti-
tuții. 

O ultimă considerație vizează po-
litica internă din Afganistan și modul 
defectuos în care au fost construite 
relațiile dintre populația paștună, din 
rândul căreia provin talibanii, și po-
pulația din proximitatea Kabulului, 
de etnie tadjikă. În experiențele mele 
din Afganistan, din anii 2005 și 2010, 
am constat că majoritatea consilieri-
lor antropologi de pe lângă generalii 
americani, persoane care imigraseră 
în SUA cu mult înainte de conflict, 
erau de origine tadjikă ori uzbecă și 
aveau o aversiune clară față de po-
pulația paștună. 

Continuând cu abordarea lecțiilor 
învățate în acești douăzeci de ani, 
cred că ele sunt pe trei domenii dis-
tincte: strategic, operativ și tactic. 

Strategic, consider că SUA a co-
mis o mare eroare atunci când s-a 
angajat concomitent în două conflicte 
militare. NATO a comis o greșeală 
strategică atunci când a asumat un 
angajament de participare fără a rea-
liza unitatea de viziune și de acțiune 
pentru acel angajament. 

Din punct de vedere operativ, 
consider că una dintre problemele 
fundamentale care au dus la eșecul 
acțiunilor a fost abordarea națională a 
zonelor de responsabilitate. Astfel, s-
a putut constata că modul de abor-
dare a operațiilor de contra-insur-
gență, modul de instruire a forțelor de 
securitate și politica de reconstrucție 
a infrastructurii au fost diferite de la 
americani la britanici, de la germani 
la francezi, de la canadieni la austra-
lieni ori de la olandezi la români, 
ceea ce a făcut ca și rezultatele să fie 
sub așteptări. 
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Din perspectivă tactică, consider 
că este important de subliniat faptul 
că, deși operația din Afganistan poate 
fi considerată una nereușită, infra-
structura construită rămâne un bene-
ficiul pentru populație, iar dacă luăm 
în considerare faptul că fiecare mi-

litar, indiferent de națiunea din care 
face parte, crede și știe că el și-a făcut 
datoria, că sacrificiul suprem al ca-
marazilor a adus, măcar pentru mo-
ment, o minimă stare de securitate 
pentru populație, atunci putem spune 
că misiunea a fost un succes.
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Brigada 15 Mecanizată și cei 20 de ani  
de provocări ai Afganistanului 

 
[15th Mechanized Brigade and the 20 years  

of Afghanistan’s challenges] 
 

Daniel POP 
 

Abstract: In this article, we present the full spectrum of operations wich 15th 
Mechanized Brigade took part in Theatre of Operations from Afghanistan 
starting with Partnership for Peace missions continuing with Enduring Freedom 
Mission (OEM), wich was a Coalition Mission led by USA, going through 
International Security Assistance Force Mission (ISAF), and ending with 
Resolute Support Mission (RSM), last two led by NATO. 
 
Keywords: Infantry Battalion, Partnership for Peace, Stability and Security 
Operations. 

 
Introducere 
 
Aderarea României la un sistem 

de alianțe regionale și globale speci-
fice secolului XXI s-a făcut cu efortul 
conjugat al tuturor instituțiilor sta-
tului și cu aportul individual sau co-
lectiv al celor care, fie prin sport, fie 
prin cultură sau știință s-au constituit 
în adevărați ambasadori ai acestei 
țări. Alături de toți aceștia, o impor-
tanță și un aport deosebit pentru pro-
movarea valorilor și traseului pro 
european al României, ales după 
1990, l-au avut și militarii ieșeni prin 
misiunile internaționale executate de 
către personalul Brigăzii 15 Mecani-
zată „Podu Înalt”, misiuni ce au avut 
ca debut contribuţia în cadrul Parte-
neriatului pentru Pace. Faptul că mi-
litarii ieşeni au acţionat în cadrul 

unor structuri de nivel batalion, com-
panie sau în misiuni independente 
demonstrează atât nivelul de pregă-
tire al Brigăzii, cât şi evoluţia structu-
rii privind capacitatea acesteia de a 
constitui, pregăti şi conduce operaţii 
într-un cadru multinațional.  

Un aspect deosebit de important 
al acestor misiuni, îl constituie faptul 
că militarii Brigăzii 15 Mecanizată 
„Podu Înalt” au acţionat în Teatrul de 
Operaţii din Afganistan sub egida 
tuturor celor 3 misiuni internaţionale: 
Operation Enduring Freedom (OEF), 
International Security Assistance 
Force (ISAF) şi Resolute Support 
Mission (RSM), demonstrând profe-
sionalism în abordarea specificului 
fiecărei dintre acestea. Despre aceste 
misiuni voi vorbi în cele ce urmează. 
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Brigada 15 mecanizată, în 
anticamera NATO 
 
Istoria participării militarilor 

Brigăzii 15 Mecanizată în Afganistan 
începe odată cu semnarea progra-
mului Parteneriatului pentru Pace 
(PfP) de către România în anul 
19941. Ideea creării unui parteneriat 
pentru pace între NATO şi ţările din 
Europa Centrală şi de Est precum şi 
noile ţări independente, foste membre 
ale Uniunii Republicilor Socialiste 
Sovietice (URSS), a fost lansată pen-
tru prima dată de către generalul John 
M. Shalikashvili, fost comandant al 
forţelor Aliate din Europa 
(SACEUR). 

Parteneriatul Euro-Atlantic a fost 
un catalizator al transformărilor in-
terne şi al şi al cooperării interna-
ţionale în domeniul securităţii, dez-
voltându-se la o scară nemaiîntâlnită 
în istorie. Un aspect deosebit de im-
portant al Parteneriatului pentru Pace 
a fost realizarea interoperabilităţii, 
prin aceasta înţelegându-se faptul 
forţele armate din ţările partenere 
erau antrenate să opereze alături de 
trupele din ţările membre ale NATO, 
permiţând acestora să ia parte la ope-
raţiile conduse de NATO. 

Dacă în anul 1994, primul an ca 
ţară parteneră, România a participat 
la 60 de activităţi şi 3 exerciţii 
NATO, NATO/PfP şi „în spiritul 
PfP”, în 1997 participarea s-a extins 
la 580 de activităţi şi 18 exerciţii, iar 
în anul 2003 s-a participat la 258 de 
activităţi şi 20 exerciţii. Majoritatea 
activităţilor, pe care România le-a 
desfăşurat în cadrul PfP au fost cele 

planificate prin Programul Individual 
de Parteneriat2, document progra-
matic elaborat cu avizul NATO. S-a 
participat însă şi la exerciţii şi activi-
tăţi „în spiritul PfP”, agreate şi încu-
rajate de către Alianţă. 

Chiar la începutul acestei iniţia-
tive NATO în Europa, Batalionul 151 
Infanterie „Războieni” a fost nomi-
nalizat pentru a participa la operaţii 
în sprijinul păcii sub egida ONU. 
Această unitate a fost din start vârful 
de lance al Brigăzii 15 Mecanizată, 
având o participare de excepţie în 
teatrele de operații unde Armata 
Română a executat misiuni. Astfel, în 
mai multe rânduri, structura a partici-
pat integral sau cu anumite subunităţi 
la diferite misiuni multinaţionale de 
menţinere a păcii astfel:  

 În perioada aprilie-septembrie 
1996, un număr de 102 militari din 
cadrul unității au participat la mi-
siunea de menținere a păcii 
UNAVEM II3 în Angola (Chicuma). 
Misiunile au constat în asigurarea 
libertăţii de mişcare pentru forţele 
ONU şi organizaţiile internaţionale 
din zona de responsabilitate, protecţia 
refugiaţilor, escortarea VIP şi a con-
voaielor umanitare precum şi asigu-
rarea securităţii pentru distribuirea 
ajutoarelor umanitare. 

 În perioada octombrie 1996-iu-
nie 1997, un număr de 185 militari, 
comandați de maior Atasiei Aurel, au 
fost dislocați în Angola în trei locații 
(Lubango, Chicuma și N’gove), în 
cadrul misiunii UNAVEM III4. Speci-
ficul misiunilor au fost din spectrul 
protecţiei refugiaţilor, escortarea VIP 
şi a convoaielor umanitare, asigura-
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rea securităţii pentru distribuirea 
ajutoarelor umanitare precum și asi-
gurarea libertăţii de mişcare pentru 
forţele ONU şi pentru organizaţiile 
internaţionale din zona de responsa-
bilitate. 

 Forţele rămase în ţară şi-au 
continuat pregătirile şi, în ianuarie 
1997, au primit ordinul de operaţio-
nalizare pentru participarea la misiu-
nea UNAVEM IV, ca forţe de reacţie 
rapidă a misiunii în teatrul de operaţii 
din Angola. După operaţionalizare, 
începând cu 07.06.1997, odată cu 
introducerea în teatru, Forța de 
Reacție Rapidă Românească (FRRR) 
a fost compusă dintr-un comanda-
ment de batalion, o structură com-
pusă din 150 militari din Batalionul 
151 Infanterie „Războieni” și din 
Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, 
luând în subordine 165 militari de la 
Batalionul 812 „Bistriţa”. Aceasta a 
preluat de la Comandamentul Forţei 
zona de responsabilitate care repre-
zenta jumătate din suprafaţa Angolei 
(cca 1 200 000 km2). Acest detaşa-
ment constituit, de nivel batalion, a 
avut o relevanţă deosebită pentru 
Armata Română, fiind unica unitate 
care a organizat o forţă de reacţie 
rapidă în cadrul misiunilor de menţi-
nere a păcii, fiind predecesoare forţei 
de reacţie rapidă care va fi consacrată 
în luptele antiteroriste din Irak şi 
Afganistan. Unitatea a organizat și 
desfășurat acțiunile militare, cu teh-
nica de luptă şi armamentul din do-
tare,în care a făcut faţă cu succes în 
condiţiile climatice ale Africii sube-
cuatoriale – de savană, junglă sau 
deşert. 

 IFOR/SFOR/KFOR5, Bosnia: 
în perioada martie 1996-aprilie 1997, 
Batalionul 151 Infanterie „Războieni” 
a nominalizat 24 militari pentru exe-
cutarea unei misiuni multinaţionale 
de menţinere a păcii în Bosnia, mili-
tarii ieșeni asigurând paza bazei mi-
litare Zenița. 

 ALBA6, în Albania: în peri-
oada mai-iulie 1997, Batalionul des-
tinează un număr de 24 militari în 
vederea executării misiunii de menți-
nere a păcii din Albania, în obiecti-
vele Gjirokaster și Tepelene, misiu-
nile executate fiind specifice asigură-
rii securităţii zonei de responsabili-
tate pe timpul desfăşurării alegerilor 
prezidenţiale. 

Toate aceste misiuni au făcut 
Batalionul 151 Infanterie „Războieni” 
apt pentru a participa la misiuni in-
ternaţionale, precum cea în care a 
fost implicat începând cu anul 2003. 

 
Operația Enduring Freedom 
 
Prin semnarea de către ţara noas-

tră a acordului de participare la dife-
rite campanii internaționale, 
Batalionul 151 Infanterie a fost inclus 
ulterior în Planul de rotire a forţelor 
participante, urmând a fi dislocat în 
Teatrul de Operații din Afganistan. În 
scopul pregătirii pentru îndeplinirea 
acestor misiuni, militarii Batalionului 
au participat la o serie de exerciţii 
multinaţionale pe teritoriul național 
dar și în afara acestuia, valorificând 
experienţa acumulată prin moder-
nizarea şi standardizarea instrucţiei, 
actualizarea tacticilor, tehnicilor şi 
procedurilor specifice precum şi prin 
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pregătirea misiunilor internaţionale 
ulterioare. 

Anul 2003 marchează prima par-
ticipare a militarilor ieșeni în teatrul 
de operaţii din Afganistan, în peri-
oada iunie 2003-ianuarie 2004, Bata-
lionul 151 Infanterie participând cu 
un număr de 405 militari la Operaţia 
Enduring Freedom. 

Concomitent cu executarea misiu-
nilor permanente (pază KAF – 
Kandahar Airfield, patrulare, opera-
ţiuni logistice), Batalionul a partici-
pat, în cooperare cu structuri din 
compunerea Brigăzii 1 WARRIOR/ 
US Army, la operaţiile desfăşurate de 
forţele coaliţiei în zonele de operaţii 
Sud şi Est prin misiuni tip „Convoi 
de asalt terestru”, „Punct control mo-
bil”, „Escortă convoi” și „Echipa 
satului”, patrulare în zona de respon-
sabilitate, misiuni de tip scotocire şi 
atac/blocare şi misiuni de asigurare a 
securităţii şi libertăţii de mişcare pe 
principalele căi de comunicaţii din 
zona de operaţii.  

Misiunile planificate au fost înde-
plinite în condiţii foarte bune, fapt 
confirmat de aprecierile pozitive ex-
primate în Cartea de onoare a Bata-
lionului 151 Infanterie „Războieni” de 
către personalităţi civile, printre care 
îl amintim pe Ministrul Apărării 
Naţionale, d-l Ioan Mircea Pașcu, iar 
drapelul de luptă al Batalionului 151 
Infanterie a fost decorat de Preşedin-
tele României cu „Virtutea Militară 
în grad de Cavaler” prin Decretul 
Prezidenţial nr. 353 din 20.05.2004. 

Din nefericire, s-a plătit şi tributul 
de sânge în Afganistan, prin eroii 
Iosif Silviu Fogorași şi Mihail Anton 

Samuilă. Pe data de 11 noiembrie 
2003, într-o misiune de cercetare, 
blocare şi atac a elementelor talibane 
în punctele obligate de trecere de pe 
comunicaţia Kandahar-Spin Boldak, 
în urma atacului asupra coloanei de 
autovehicule ale Batalionului de către 
un luptător din compunerea echipei 
care deservea Postul de control al 
Poliţiei Naţionale Afgane, în schim-
bul de focuri pe timpul ripostei, 
Sg.maj. Iosif Silviu Fogorași a dece-
dat, iar Sg. Maj. Teodor Mihail-
Anton Samuilă a fost rănit, acesta din 
urmă decedând, pe 14 noiembrie 
2003, în spitalul din Bagram. 

A doua misiune executată în 
Afganistan a avut loc în perioada 
iunie 2005-ianuarie 2006, în cadrul 
Operaţiei Enduring Freedom VII, 
Batalionul 151 Infanterie acţionând în 
compunerea Task Force Bayonet, gru-
pare de forţe alcătuită pe structura Bri-
găzii 173 Paraşutişti din armata SUA.  

Odată cu realizarea transferului de 
autoritate –, dar, în special, începând 
cu luna august 2005, când Batalionu-
lui i-a fost încredinţată propria zonă 
de responsabilitate – militarii noștri 
au desfăşurat un număr de 205 mi-
siuni de patrulare şi escortă, a căror 
complexitate şi agresivitate a crescut 
în continuu. Misiunile executate s-au 
concentrat în districtele aflate în di-
recta responsabilitate a detaşamen-
tului românesc, dar nu s-au limitat la 
această regiune, „Lupii Negri” acţio-
nând, la ordin, practic în toată pro-
vincia Kandahar. 

Creşterea aportului românesc la 
acţiunile Forţelor Coaliţiei a deter-
minat o implicare mai accentuată a 
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Statului Major românesc în procesul 
de planificare a operaţiilor desfăşu-
rate în întreaga zonă de responsabili-
tate, de la analiză şi execuţie în prima 
parte a desfăşurării acţiunilor în tea-
trul de operaţii şi până la planificarea, 
coordonarea şi conducerea nemijlo-
cită a forţelor angajate în operaţie, 
inclusiv a elementelor de sprijin 
aparţinând forţelor SUA şi ale forţelor 
naţionale de securitate afgane. 

 
Misiunea International Security 
Assistance Force Mission (ISAF) 
 
Perioada 1 iulie 2009-15 ianuarie 

2010 a găsit un detașament de 101 
militarii ai Batalionului în misiunea 
International Security Assistance 
Force Mission (ISAF)7, în cadrul 
Batalionului de Manevră (Task Force 
ZABUL). Militarii noștri, constituiți 
într-o structură tip companie de in-
fanterie, au executat în această peri-
oadă misiuni de stabilitate şi sprijin 
în cooperare cu Forţele Coaliţiei în 
bazele militare Lagman, Wolverine şi 
Masoud. 

Începând cu luna martie 2010, 
Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” 
a operaţionalizat şi dislocat în Teatrul 
de Operaţii din Afganistan o echipă 
Operational Mentoring and Liason 
Team8 (OMLT), de tip Batalion. Ro-
lul acestor echipe a fost acela de a 
acorda sprijin Armatei Naţionale 
Afgane în procesul de instruire şi 
modernizare. Au urmat alte trei rota-
ții ale echipei OMLT, misiunea 
încheindu-se în martie 2012. 

La nici un an distanță, în perioada 
iunie-decembrie 2013, Brigada 15 

Mecanizată, prin Batalionul 634 
Infanterie „Petrodava”, a asigurat, 
pregătit și dislocat în același teatru de 
operații un detașament de 105 mili-
tari, care a avut ca principală misiune 
paza zonei apropiate a Aeroportului 
din Kandahar.  

Din august 2013 până în februarie 
2014, Batalionul 151 Infanterie 
„Războieni” (cu un număr de 514 
militari / Batalionul de Manevră Task 
Force 151 „Black Wolves”) a parti-
cipat la „Faza a IV-a misiunii ISAF” 
în Teatrul de operaţii Afganistan. 
Batalionul de Manevră „Black 
Wolves” a fost dislocat în provincia 
Zabul în două baze militare 
(APACHE şi MESCALL) şi a desfă-
şurat misiuni specifice de securitate 
şi de stabilitate. 

În această perioadă, militarii 
Batalionului 151 Infanterie au desfă-
şurat, alături de partenerii de coaliţie şi 
în parteneriat cu Forţele de Securitate 
Naţionale Afgane, misiuni pentru 
sprijinirea Guvernului Republicii 
Islamice Afganistan, incluzând atât 
acţiuni împotriva forţelor insurgente, 
cât şi participarea la eforturile de re-
construcţie şi dezvoltare. Misiunile 
planificate prin matricile săptămânale 
de angajare a forţelor au urmărit: 
a. menţinerea libertăţii de mişcare 

pe Autostrada 1 pentru populaţia 
locală, forţele ANSF şi ISAF, 

b. interzicerea libertăţii de mişcare 
a insurgenţilor,  

c. descoperirea şi distrugerea ascun-
zătorilor pentru armament/muni-
ţii şi dezorganizarea sistemului 
de comandă şi logistic,  



POLIS 

 118 

d. sprijinirea ANSF în executarea 
operaţiilor independente pentru 
securizarea zonei de operaţii  

e. asigurarea securităţii populaţiei 
locale şi sprijinirii Guvernului 
Republicii Islamice Afganistan/ 
GIRoA (Government of the 
Islamic Republic of Afghanistan), 
la nivel districtual, în scopul 
exercitării unei guvernări efici-
ente şi susţinerii dezvoltării eco-
nomice în zonă. 

„Lupii Negri” au executat misiuni 
de tip: „Post de observare”, „Punct 
control acces”, „Escortă”, „Area 
search”, „Cordon & Search”, atât pe 
timp de zi, cât şi pe timp de noapte, 
în Aria de Responsabilitate/AoR 
(Area of Responsability) de-a lungul 
autostrăzii HWY-1, acţiuni pe linie 
CIMIC (Civil-Military Cooperation), 
misiuni cu specific medical pentru 
populaţia locală, precum şi activităţi 
specifice pentru creşterea nivelului de 
protecţie a forţei. 

 
Resolute Support Mission 
(RSM) 

 
Începând cu anul 2015, NATO a 

reconfigurat misiunea din Afganistan 
sub egida Resolute Support Mission9, 
iar în 2016, Brigada 15 Mecanizată a 
operaţionalizat şi a dislocat în Teatrul 
de operaţii din Afganistan detaşa-
mente Train Advise and Assist 
Command10 (TAAC), specificul mi-
siunilor vizând consilierea Forţelor 
de Securitate Naţionale Afgane.  

În baza Ordinului de participare la 
RSM în Teatrul de Operații din 
Afganistan a Comandantului Coman-
damentului Forțelor Întrunite, 

Batalionul 151 Infanterie „Lupii 
Negri” a participat, în perioada fe-
bruarie-august 2017, ca Batalion de 
Protecție a Forței în Teatrul de 
Operații din Afganistan la RSM. 
Aceasta a reprezentat pentru militarii 
Batalionului o nouă provocare sau 
mai bine spus o confirmare a calită-
ților de luptători. Misiunea principală 
a Batalionului 151 Infanterie „Lupii 
Negri” a fost aceea de a securiza 
Baza Militară Aeriană Kandahar și de 
a asigura protecția atât pentru forțele 
proprii, cât și pentru echipele de con-
siliere și instruire ale Armatei 
Naționale Afgane.  

Principalele tipuri de misiuni exe-
cutate au fost reprezentate de acțiuni 
independente sau în parteneriat cu 
forțele de securitate afgane, îmbarcat 
sau debarcat, desfășurate în scopul 
interzicerii amplasării dispozitivelor 
explozive improvizate, executării 
atacurilor cu foc direct sau indirect 
atât asuprea militarilor forțelor coali-
ției, cât și ai poliției naționale Afgane 
(ANP – Afghan National Police) sau 
populației civile din districtele Dand, 
Daman și Spin Boldak. În paralel, 
militarii Batalionului au executat 
misiuni de tip „Guardian Angel” 
pentru liderii militari și echipele de 
consiliere și legătură precum și pen-
tru funcționalitatea intrării principale 
în Baza Militară KAF. 

Ultimele misiuni consemnate de 
către Brigada 15 Mecanizată au fost: 
detașamentele de instruire, asistență 
și consiliere (Train Assist and Advice 
Command – TAAC) în perioada 
septembrie 2020-mai 2021; batalio-
nul de protecția forței generat de că-
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tre Batalionul 634 Infanterie; deta-
șamentul de protecția forței constituit 
de către Batalionul 335 Artilerie în 
perioada februarie-iulie 2021. Acestea 
coincid și cu momentul retragerii for-
țelor Armatei României din Teatrul de 
Operații Afganistan. În această peri-
oadă, Brigada 15 Mecanizată a asigu-
rat concomitent atât misiunile de 
TAAC Vest și Sud, cât și cele de 
Batalion de protecție a Forței și 
Detașament de Protecție a Forței, 
având un rol definitoriu in asigurarea 
securității pe timpul evacuării perso-
nalului și închiderii bazelor din sudul 
și din nordul Afganistanului. 

 
Concluzii 
 

Faptul că România a fost un ele-
ment activ în efortul depus de comu-
nitatea internațională în Afganistan, 
începând cu prima misiune a unei 
Coaliții internaționale, sub egida 
Enduring Freedom, continuând cu 
ISAF și încheind cu RSM, relevă 
faptul că Armata României a fost și 
rămâne un partener și un aliat de în-
credere la nivelul NATO.  

Un aspect deosebit de important 
demonstrat pe timpul tuturor misiu-
nilor executate a fost acela al valo-
rificării lecţiilor învăţate pe parcursul 
fiecărei misiuni şi adaptarea specifi-
cului pregătirii la schimbările tactice 
apărute. Eliminarea „rigidităţii ope-
raţionale”, precum şi asumarea deci-
zională raportate la specificul fiecărei 
misiuni au constituit pilonii creşterii 
încrederii acordate atât de partenerii 
de Coaliţie, cât şi de către cei afgani. 

Experiența acumulată de către 
militarii Brigăzii 15 Mecanizată 
„Podu Înalt” în misiunile de luptă din 
Afganistan constituiţi atât la nivel 
batalion, cât şi în structuri de nivel 
companie sau misiuni independente, 
într-un teatru de operații cu multiple 
amenințări și provocări permanente, 
și aplicarea efectivă a procedurilor 
NATO, cu fiecare misiune îndepli-
nită, au adus cu siguranță valoare 
nivelului de pregătire și de instruire 
pentru militarii Brigăzii 15 
Mecanizată. 

 

Note 
 

1 Pe 26 ianuarie, 1994, a fost semnat, 
la Bruxelles, de către ministrul român 
de Externe, Teodor Meleşcanu, 
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27-de-ani-de-la-aderarea-romaniei-
la-parteneriatul-pentru-pace-a-fost-
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dar-a-lasat-si-rani-adanci-persona-
lului-1-35173, accesat la data de 01 
februarie 2022 

2 „Acord din 19 iunie 1995 între sta-
tele părţi la Tratatul Atlanticului de 
Nord şi celelalte state participante la 
Parteneriatul pentru Pace cu privire 
la statutul forţelor lor”, în Monitorul 
Oficial nr. 82. din 22 aprilie 1996, 
disponibil la 
https://legislatie.just.ro/Public/Detali
iDocumentAfis/181577, accesat la 
data de 01 februarie 2022 

3 Cf. https://peacekeeping.un.org/sites/ 
default/files/past/Unavem2/UnavemI
IB.htm, accesat la data 01februarie 
2022. 
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Afghanistan (2015-2021), 13 sep-
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de 10 februarie 2022 
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Participarea României la războiul  
din Afganistan – un rău necesar 

 
[Romania’s participation in the war  

in Afghanistan – a necessary evil] 
 

Constantin VRABIE 
 

Abstract: The terrorist attack launched on 11 sep. 2001 on the US soil changed 
dramatically the entire world. Over 3000 innocent people died that day. The ter-
rorist organization known as Al Qaeda led by his enigmatic leader Osama Bin 
Laden has been made responsible for the attack and became quickly the focus of 
the military efforts to strike back. In the matter of months, US Army, Air Force, 
Marines, and Navy joining the Northern Alliance afghan forces reactivated by the 
US Special Operations Forces overthrew the Taliban regime and defeated the ter-
rorist Al Qaeda fighters. A few survivors fled to hide over the border to Pakistan. 
As a NATO member Romania deployed land forces as a contribution to the instau-
ration of the authority of a democratic Afghan government and to the stabilization 
effort of this country and maintained its presence in the first line of war against 
terrorism in Afghanistan, with a contribution with troops to operation ENDURING 
FREEDOM and ISAF. In the months before the withdrawal, Romania was one of 
the largest contributors of troops after the US, Britain, Germany and Italy. After 
almost 20 years of presence in Afghanistan, the international coalition realized 
that the military presence was no longer justified and decided to withdraw the 
forces. This was followed by the collapse of Afghan Armed Forces and the system 
of government and the return to power of the Taliban regime. Despite the dramatic 
end of the entire process the Romanian troops proved that they were able and had 
the ability availability and the spirit of sacrifice necessary to be a credible partner 
among the North Atlantic Alliance states. 
 
Keywords: Afganistan, Al Qaida, Enduring Freedom, ISAF, Romanian Army, 
Resolute support, Taliban. 

 
Introducere 
 
Într-o lume în plin proces de glo-

balizare, nivelul tot mai ridicat al 
digitalizării și folosirea pe scară largă 
a platformelor și aplicațiilor infor-

matice pot distorsiona puternic reali-
tatea. În aceste condiții, este necesară 
analiza aplicată și obiectivă a eveni-
mentelor care se derulează în zonele 
cu instabilitate de pe glob și în care 
se petrec fenomene sociale și umani-
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tare cu impact semnificativ asupra 
deciziilor politice și militare. 

Evenimentele petrecute recent în 
Afganistan se înscriu fără îndoială în 
această categorie a fenomenelor cu 
nivel scăzut de predictibilitate și cu 
impact social și umanitar semnifica-
tiv asupra părților implicate. Contrar 
obiectivelor stabilite inițial și în ciuda 
eforturilor consistente ale comunității 
internaționale de a asigura stabilitatea 
în această zonă, totul s-a transformat, 
în final, în mod neașteptat, într-un 
imens eșec geostrategic. Cauzele 
acestui eșec se pot regăsi într-o bună 
măsură în istoria ultimilor 35 de ani a 
Afganistanului, în care se evidențiază 
schimbări pe cât de profunde în pri-
vința ordinii sociale pe atât de radicale 
în ce privește regimurile politice care 
s-au succedat, cu efecte negative în 
menținerea unui nivel minim de stabi-
litate și de trai al populației. 

După invadarea Afganistanului în 
2001 de către SUA și forțele sale 
aliate ca urmare a atacurilor teroriste 
din 11 septembrie 2001, intenția de-
clarată a NATO a fost să securizeze 
această zonă care reprezenta un para-
dis al grupărilor teroriste și să sprijine 
instaurarea unui regim democratic 
care să asigure dezvoltarea econo-
mică și prosperitatea poporului afgan. 
Procesul acesta s-a dovedit însă unul 
extrem de complicat și de dificil din 
cauze mai mult sau mai puțin antici-
pate. 

Cu toate resursele și energiile in-
vestite în Afganistan în special în 
ultimii ani pentru instruirea și con-
solidarea unor forțe proprii de secu-
ritate care să mențină sub control 

formațiunile teroriste din zonă, aceste 
obiective au fost doar aparent atinse. 
În realitate, încă din perioada premer-
gătoare retragerii ultimelor forțe 
NATO din regiune, forțele afgane de 
securitate nu au fost capabile să or-
ganizeze nicio formă de rezistență în 
fața insurgenților talibani chiar în 
condițiile în care aceștia aveau apro-
ximativ 80.000 de luptători, față de 
cei peste 300.000 de militari din tru-
pele fostului guvern afgan1. O mare 
parte din aceste forțe s-a refugiat 
peste granița de nord, iar alții au de-
zertat sau pur și simplu s-au predat, 
împreună cu toată tehnica, echipa-
mentul și armamentul din dotare. 
Incapacitatea combativă a avut, se 
pare, ca principală cauză lipsa supor-
tului logistic și aerian asigurat până 
atunci de forțele NATO care, prin 
retragerea din Afganistan, încheiau 
după aproape 20 de ani cel mai lung 
război din istoria SUA. 

Revenirea talibanilor într-o formă 
sau alta la conducerea țării era cumva 
previzibilă, însă este stupefiant pen-
tru mulți observatori și analiști faptul 
că armata afgană, antrenată și dotată 
de SUA timp de două decenii, s-a 
predat atât de rapid, gruparea mili-
tantă ocupând țara în doar câteva 
săptămâni. 

Consecințele acestui război de du-
rată trebuie privite nu doar din per-
spectiva modului în care s-a încheiat, 
ci și din punct de vedere funcțional, 
al efectelor pe care le-au avut în spe-
cial asupra populației acțiunile de 
asistență întreprinse în cadrul pro-
gramelor de reconstrucție și dezvol-
tare finanțate consistent de SUA și de 
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comunitatea internațională. S-au con-
struit școli și spitale, s-au modernizat 
drumuri și s-au creat sisteme de co-
municații și de informare publică, iar 
aceste lucruri au creat condiții pentru 
accesul la educație și la servicii pu-
blice în zone subdezvoltate, multe 
dintre ele situate la un nivel primitiv. 
Aceste lucruri au rămas în urma re-
tragerii NATO din Afganistan și pot 
constitui pe viitor baza reformării din 
interior a societății afgane, oricât de 
brutală a fost revenirea talibanilor la 
conducerea țării. Poporul afgan me-
rită o viață mai bună într-o societate 
pe care singur să și-o construiască. 

Participarea României cu trupe la 
derularea operațiunilor organizate și 
conduse de Coaliția internațională din 
Afganistan, creată inițial pentru secu-
rizarea teritoriului și apoi pentru sus-
ținere, asistență și reconstrucție, a 
reprezentat un pas important și a gră-
bit integrarea țării noastre în Alianța 
Nord Atlantică asigurând prin aceasta 
condițiile creșterii nivelului de secu-
ritate pe flancul estic al acesteia. În 
cele ce urmează, voi prezenta câteva 
elemente definitorii pentru percepe-
rea situației din Afganistan și vor 
relata câteva dintre experiențele per-
sonale pe care le-am avut ca militar 
implicat în misiunile din această țară. 

 
România în Teatrul de Operații 
din Afganistan 
 
Din 2002 şi până la retragerea din 

Afganistan, un număr de peste 
32.000 de militari ai Armatei Româ-
niei au participat la misiunile din 
Afganistan2, în rotaţii de câte şase 

luni, atât în cadrul unor elemente de 
comandă şi control de nivel brigadă, 
cât şi în cadrul unor structuri de forţe 
de nivel batalion, companie, pluton, 
echipe operaţionale de consiliere şi 
legătură (OMLT), detaşamente din 
cadrul Forţelor pentru Operaţii Spe-
ciale, echipe de instructori ANA 
Training și subunităţi CIMIC (Civil 
millitary cooperation – structuri spe-
cializate în relațiile civil-militare). La 
misiuni au luat parte şi elemente de 
sprijin logistic din cadrul 
Comandamentului Logistic Întrunit, 
structuri din cadrul Comandamen-
tului Comunicaţiilor şi informaticii, 
structuri din cadrul Forţelor Navale, 
personal de stat major încadrat în 
comandamente NATO şi multinaţio-
nale3.  

În ianuarie 2002, primele efective 
de militari români – un pluton de 
poliţie militară şi ofiţeri de legătură – 
au fost dislocaţi în Afganistan cu o 
aeronavă C130 Hercules în cadrul 
operaţiei ISAF, iar în luna iulie 2002 
a fost dislocat în teatrul de operaţii 
Afganistan primul batalion de infan-
terie românesc (aproximativ 500 de 
militari) în prima misiune de luptă în 
afara teritoriului naţional de după cel 
de-al Doilea Război Mondial. 

Inițial, militarii români au primit 
responsabilitatea asigurării securității 
bazei aeriene Kandahar, ulterior par-
ticipând și cu personal de stat major, 
echipe de instruire și consiliere, dar și 
forțe pentru operații speciale. Con-
tingentul românesc, în cadrul misiu-
nilor Enduring Freedom și 
International Security Assistance 
Force (ISAF), a crescut constant și a 
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ajuns până în 2011 la peste 1800 de 
militari4. Pe măsură ce misiunea 
ISAF prelua responsabilitatea provin-
ciilor afgane, efectivele românești au 
migrat către unitățile multinaționale. 

La misiunea ISAF, România a 
participat cu cele mai multe forțe 
după al Doilea Război Mondial, cu 
un batalion în Qalat, provincia Zabul, 
o echipă a forțelor speciale (39 de 
militari) în provincia Kapisa și un 
detașament de instruire de 47 de ca-
dre la Kabul, în cadrul operațiunii 
Enduring Freedom, condusă de 
SUA5. După ce, în ianuarie 2010, 
Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
a anunțat intenția de a trimite încă 
600 de militari în Afganistan, contin-
gentul românesc a atins, între 2010 și 
2013, peste 1800 de militari, însem-
nând două batalioane de manevră 
împreună cu un element de comandă 
și control, dar și ofițeri de stat major, 
echipe de instruire și consiliere a 
Armatei Naționale Afgane (ANA) 
precum și detașamente de poliție mi-
litară și de forțe pentru operații speci-
ale6. Forţele Aeriene Române au asi-
gurat în două misiuni diferite co-
manda Aeroportului Internaţional din 
Kabul (KAIA). 

Pe timpul Operației Resolute 
Support, România a asigurat în 
Afganistan aproximativ 700 de mili-
tari având ca principală misiune pro-
tecția bazei aeriene Kandahar, pre-
cum și ofițeri de stat major, consilieri 
militari și detașamente de forțe pen-
tru operații speciale7. Ultima unitate 
retrasă din Afganistan a fost 
Batalionul 634 Infanterie „Jderii” din 
Piatra Neamț. 

Aspectul cel mai sensibil al parti-
cipării României în Afganistan îl re-
prezintă faptul că, în 19 ani de pre-
zență în acest teatru de operații, 
Armata Română a pierdut 27 de mi-
litari, dintre care doi în retragere, care 
îndeplineau alte misiuni. De aseme-
nea, în momentul retragerii trupelor 
române din Afganistan, numărul mi-
litarilor români răniți a depășit cifra 
de 2008. Pierderile de personal nu pot 
fi cu nimic și niciodată compensate 
și, din păcate, în unele cazuri nici 
compensațiile, drepturile și clauzele 
contractuale asumate ferm prin legi și 
polițe de asigurare nu au fost onorate 
pe deplin decât după amânări și ter-
giversări nejustificate. Nici situația 
unor militari rămași cu sechele sau cu 
afecțiuni grave nu a fost roz, fiind 
cunoscute cazuri în care din cauza 
birocrației excesive și a lipsei de em-
patie veteranii au fost nevoiți să facă 
anumite compromisuri sau să apeleze 
la instanțele de judecată9. 

 
Militarii români în Afganistan – 
experiență și beneficii 
 
Participarea României la războiul 

din Afganistan poate fi considerată 
benefică în primul rând pentru expe-
riența acumulată de militarii români 
prin implicarea lor nemijlocită în 
operațiuni într-un mediu real și ostil, 
având de-a face cu un inamic atipic 
care, în ciuda nivelului precar de in-
struire și de dotare, a surprins în ne-
numărate rânduri prin hotărâre și prin 
modul de acțiune dincolo de orice 
risc. Totodată, prin participarea la 
misiuni mixte, în special cu partenerii 
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americani, s-au armonizat și s-au 
standardizat procedurile NATO, s-a 
analizat mai atent nivelul de pregătire 
și de dotare fiind posibilă, astfel, sta-
bilirea unor măsuri corespunzătoare 
de corecție.  

De exemplu, uniforma militarilor 
români de deșert, model RIPSTOP, 
preluată după modelul britanic, era 
confecționată dintr-un tip de material 
care nu asigura suficient protecția la 
foc și nici bocancii nu erau la început 
de cea mai bună calitate. Multe ele-
mente de protecție (mănuși tactice, 
cotiere, genunchere etc.) necesare în 
misiunile combat nici măcar nu fă-
ceau parte din inventarul echipa-
mentului individual. Vestele anti-
glonț s-au dovedit, într-adevăr, efi-
ciente dar aveau ca minus greutatea 
mare a plăcilor ceramice. Multe din-
tre aceste anomalii au fost analizate și 
remediate în timp prin înlocuirea cu 
echipament adecvat. 

Trupele care au asigurat controlul 
unor zone de responsabilitate prin 
misiuni de control și de patrulare au 
fost dotate inițial cu blindate de pro-
ducție românească, TAB (Transportor 
amfibiu blindat) model 1977, destul 
de fiabile deși erau cam vechi, dar 
care, din păcate, au dovedit o capa-
citate scăzută de protecție a persona-
lului la atacurile cu dispozitive ex-
plozive improvizate ale insurgenților. 
Achiziția ulterioară de vehicule ame-
ricane de tip HMMWV (High 
Mobility Whelled Vehicle) a ridicat 
într-o oarecare măsura nivelul de 
siguranță în exploatare, în special în 
ceea ce privește dotarea cu aparatură 
de orientare și de comunicații, însă 

cele mai eficiente s-au dovedit în 
final vehiculele MRAP (Mines 
Resistant Armored Protected), tot de 
fabricație americană, având o confi-
gurația superioară a blindajului, fapt 
care a influențat creșterea siguranței 
personalului pe timpul misiunilor de 
patrulare. 

Militarii români, mai ales cei care 
au încadrat funcții în comandamente 
și în alte structuri internaționale, au 
făcut politică externă fără a avea 
punctual acest obiectiv, promovând 
imaginea României care, în percepția 
unora, era insuficient conturată pe 
fondul inconsistenței informațiilor de 
ordin geografic și istoric. România 
era considerată, conform cunoștin-
țelor unora dintre militarii aliați, o 
fostă republică sovietică. Acei parte-
neri se mirau că nu vorbim rusește, 
iar așteptările privind profesionalis-
mul Armatei române erau destul de 
modeste. Deloc întâmplător, însă, 
nivelul de pregătire profesională, 
competența și nu în ultimul rând ca-
pacitatea bună de comunicare prin 
buna cunoașterea limbii engleze de 
către cea mai mare parte a militarilor 
români au corectat și au schimbat în 
bine percepția despre România în 
general și despre Armata română în 
special. Totodată, prin precizia și 
acuratețea acțiunilor militare execu-
tate s-a dat dovada capacității de 
luptă și de acțiune la un nivel care a 
schimbat modul de gândire, a îmbu-
nătățit nivelul de întrebuințare a for-
țelor și a întărit însăși poziția 
României în cadrul NATO. 

În misiunile de consiliere a struc-
turilor armatei afgane, instructorii 
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români s-au remarcat prin perseve-
rența și prin determinare în fața unor 
provocări generate de slaba calitate a 
personalului recrutat, de cazurile 
frecvente de consum de droguri, de 
corupție și de dezertări. Comandanții 
structurilor respective fie minimali-
zau aceste fenomene, fie le ascun-
deau prin diverse tertipuri. Verifică-
rile mai insistente ale situației de per-
sonal declanșau atitudini de iritare 
din partea celor cu funcții de co-
mandă și asta pentru că fondurile 
alocate pentru plata personalului erau 
în funcție de efectivele declarate, iar 
filiera de efectuare a plății soldelor 
era exclusiv în sarcina comandanților 
afgani. Nu e de mirare că, potrivit 
proiectului Afghanistan Papers al 
publicației The Washington Post, din 
cei peste 350.000 de soldați și poli-
țiști din cadrul forțelor afgane de se-
curitate, în jur de 100.000, nu au pu-
tut fi confirmați de fostul guvern af-
gan10. Nu de puține ori, românii au 
avut un rol important în devoalarea 
acestor aspecte negative, folosindu-se 
eficient de capacitatea intuitivă. Ar 
putea părea o ironie, dar s-a dovedit 
astfel că familiarizarea cu un sistem 
afectat de corupție și de toleranță față 
de infracționalitatea cu ștaif din 
România poate dezvolta o capacitate 
aparte în identificarea unor disfuncții 
din alt sistem. Analizând succint di-
ferite situații, semnalam, cu o acura-
tețe demnă de toată admirația parte-
nerilor americani, nereguli și dis-
funcționalități din structurile afgane, 
sugerând totodată și modul de reme-
diere a acestora. În acest mod, de 
exemplu, la Forțele afgane de secu-

ritate ale aeroportului din Kabul, într-
un timp relativ scurt, aproape că s-au 
eradicat furturile de carburant de la 
generatoarele care asigurau energetic 
facilitățile de cazare ale posturilor de 
pază de pe perimetru, spre disperarea 
comandanților afgani care se pare că 
făceau parte din filiera de valorificare 
a produselor sustrase. Reacțiile au 
fost dintre cele mai ciudate: ca ofițeri 
români (eram doi în echipa de con-
siliere) am fost considerați adevărați 
„profeți” de către partenerii ameri-
cani, însă de către partea afgană am 
fost imediat tratați cu ostilitate (eram 
„mentori ruși”), translatorii care ne 
însoțeau devenind timorați și evitând 
să mai traducă fidel discuțiile și me-
sajele, iar încercarea de a lămuri 
principial problema în discuția cu 
unul care părea mai deschis la minte 
s-a terminat abrupt cu remarca 
„You’re infidel, you don’t under-
stand!” Cred că, în naivitatea lui, 
acesta nu a realizat cât de multe lu-
cruri se pot înțelege din aceste vorbe 
și se pare că a fost nevoie de 20 de 
ani și de resurse și eforturi enorme 
irosite pentru ca, în final, să recu-
noaștem cu resemnare că pe acei oa-
meni chiar este dificil să-i înțelegi 
pentru a-i și putea ajuta. 

Un avantaj în activitatea de in-
struire a ANA a fost și cunoașterea 
armamentului din dotarea acestora, 
pistoalele mitraliera de tip AK-47 și 
mitralierele PKMS calibru 7,62 mm 
și DSK calibru 12,7 mm, dar mai ales 
a tancului T 55. Echipa SUA de 
asistență a Forțelor de securitate care 
asigurau paza perimetrului exterior al 
aeroportului din Kabul (KAIA) –cu-
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prinzând aeroportul Internațional, 
Baza militară afgană, aeroportul mi-
litar și Baza ISAF – a apelat cu încre-
dere la sprijinul ofițerilor români 
pentru derularea unui program de 
instruire a mitraliorilor de pe aero-
navele afgane de proveniență rusească 
(MI-8), pentru că existau două mari 
probleme: pe de o parte, americanii 
nu cunoșteau prea bine armamentul 
care, pe deasupra, mai era și vechi și 
cu multe defecțiuni; pe de altă parte, 
americanii aveau interdicție să urce 
în aeronavele afganilor. Încă de la 
debutul programului, au apărut foarte 
repede și motivele restricțiilor men-
ționate: dintr-un container cu câteva 
sute de arme s-a reușit operaționali-
zarea doar a câtorva mitraliere, și asta 
prin metoda „canibalizării”11, iar 
după etapa de pregătire a trăgătorilor 
la sol zborurile cu un elicopter rusesc 
de tip MI-8 vechi și cu rotorul des-
centrat a constituit o aventură gene-
ratoare de adrenalină chiar și pentru 
un parașutist militar. Programul a fost 
însă un succes, fiind instruiți în final 
un număr suficient de trăgători pentru 
cele câteva aeronave funcționale ale 
afganilor. 

Experiența militarilor români în 
teatrul de operații din Afganistan a 
constituit baza reformării mai rapide 
a întregului sistem militar autohton. 
Aprecierile neaoșe din țară după o 
problemă rezolvată cu succes, expri-
mate prin condescendentul „Bine, bă, 
că ești tu deștept!”, au devenit în mi-
siunile alături de aliați „Well done!”, 
„Good job!”, sau chiar „Outstanding 
job!”, iar după etapa în care am cău-
tat cu suspiciune sensul peiorativ al 

noului tip de abordare acestea au de-
venit parte din normalul cotidian. 
Contactul cu un mediu în care com-
petența este răsplătită echitabil, rela-
țiile sunt bazate pe respect reciproc, 
knowhow-ul și asigurarea logistică au 
fost adecvat experimentate de tot mai 
mulți militari români care s-au întors 
din misiunile externe și au determinat 
schimbări în mediul militar național. 
Procedurile învechite și menținute 
uneori artificial în practica obișnuită, 
fie din ignoranță, fie pentru păstrarea 
unor mai vechi privilegii, au început 
să fie gradual schimbate, iar unele 
practici, chiar înlăturate. Atitudinile 
și relațiile interpersonale s-au ame-
liorat, fiind valorizate, poate încă nu 
la nivelul dorit dar în mod simțitor, 
competența și rigoarea. 

Percepțiile populației din 
România privind misiunile externe 
nu a fost așa cum s-a dorit în mod 
oficial și nu au emanat prea multă 
susținere și solidaritate. Din păcate, 
mulți români au fost informați insufi-
cient despre rolul și motivele partici-
pării militarilor la misiunile din 
Afganistan. Opiniile acestora au fost 
influențate, pe de o parte, de impactul 
economic al susținerii logistice și 
financiare necesare echipării, dotării, 
hrănirii și asigurării diurnelor mili-
tarilor participanți la misiuni (nu în 
puține situații, voit exagerate) și, pe 
de altă parte, au fost viciate de ideea 
că prezența trupelor române în alte 
zone ale lumii nu se pliază pe tradiți-
ile noastre de luptă și de apărare ex-
clusiv a teritoriului național. Acest 
argument a fost folosit nu de puține 
ori și de unii politicieni români în 
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mod eminamente populist și politici-
anist. S-a formulat la un moment dat 
chiar afirmația că riscurile asumate 
de politicianul român se situează 
peste cele cărora le fac față militarii 
aflați în misiune în Afganistan. Sti-
mabilul care a emis această zicere și 
al cărui nume nu merită menționat 
este în mod surprinzător un om de 
cultură recunoscut și apreciat pentru 
activitatea sa academică. 

Susținerea morală de către națiune 
a trupelor dislocate în zone de război 
este pentru orice țară civilizată o 
componentă foarte importantă în ob-
ținerea succesului acțiunilor militare. 
Voi relata în acest sens o întâmplare 
petrecută într-o zi de Crăciun când, 
într-un cadru destul de relaxat pe 
timpul unui prânz ceva mai generos 
decât de obicei și la care participau 
mai mulți militari americani, s-au 
distribuit în sala unde se servea masa 
pliante și desene cu urări și dedicații 
din partea copiilor din SUA pentru 
trupele aflate în misiune. Erau extrem 
de sugestive și este foarte greu dacă 
nu chiar imposibil de descris ce simte 
un militar aflat într-o zonă fierbinte 
din lume, la mii de kilometri depăr-
tare de casă, când ține în mâini o 
coală șifonată de hârtie pe care este 
desenată rudimentar și stângaci o 
imagine care ar vrea să reprezinte un 
soldat aflat lângă un brad de Crăciun 
însoțită de mesajul „Thank you, 
soldier for what you’re doing!”, 
„Thank you, Sir, for your service!” 
sau „Be safe, we’re waiting you back 
home!”. Și nu erau doar câteva, erau 
mii. Aceasta reprezenta cu siguranță 
o operațiune tipică de suport psiholo-

gic (PSYOP) care dovedește însă 
nivelul consistent de susținere a mo-
ralului trupelor de către SUA prin 
toate mijloacele posibile. Nu poți să 
nu te întrebi retoric dacă în școlile din 
România ar fi putut exista o aseme-
nea inițiativă. 

Cu toate acestea, misiunile desfă-
șurate cu succes și stimulentele fi-
nanciare aferente au produs în mare 
măsură o motivație în plus pentru 
rămânerea în activitate a militarilor 
români care, de altfel, nu se bucură 
de cele mai alese drepturi comparativ 
cu armatele altor țări. Eforturile pen-
tru asigurarea condițiilor de echipare, 
dotare, cazare și hrănire ale militari-
lor români în misiunile din 
Afganistan au fost acoperite de aloca-
rea a 2% din PIB pentru apărare ca o 
condiție impusă de apartenența la 
blocul NATO și asumată de România 
la Summit-ul de la Newport Wales 
din 2014. 

 
Mituri ale prezenței militarilor 
români în Afganistan 
 
În ceea ce urmează, voi trece în 

revistă câteva mituri apărute în legă-
tură cu prezența militarilor români în 
Afganistan, încercând să realizez o 
„demontare” a lor. 

1. România nu a avut ce să ca-
ute acolo pentru că nu avem nicio 
legătură cu acest „război” 

Alianțele politice și militare au in-
fluențat din toate timpurile cursul 
istoriei. Componenta principală a 
unui asemenea tip de înțelegere a 
constituit-o obligațiile sau angaja-
mentele asumate fără de care alian-
țele nu au funcționat. România a in-
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trat în Alianța Nord-Atlantică 
asumându-și niște angajamente la 
nivel internațional și acestea trebuie 
respectate. În caz contrar, credibili-
tatea noastră ca țară este compromisă, 
iar beneficiile unui asemenea acord 
își pierd consistența. Nu putem cere 
să fim apărați la nevoie de NATO 
fără ca noi să contribuim în spiritul 
prevederilor acordului acolo unde ni 
se cere. Bine, dacă am fi participat 
alături de SUA la invadarea unei țări 
din America Centrală, aceasta ar fi 
depășit cadrul Tratatului Atlanticului 
de Nord și nu se justifica acțiunea. 
Dar, să fim serioși, pentru invazii mai 
mult sau mai puțin legitime de acest 
gen, este greu de crezut că americanii 
ar avea vreodată nevoie de ajutorul 
cuiva... 

 
2. Militarii români participanți 

la misiuni în teatrele de operații sunt 
mercenari interesați doar de câști-
guri mari 

Este cert faptul că trecerea de la 
obligativitatea serviciului militar la 
cel pe bază de voluntariat a presupus 
constituirea în România a unei ar-
mate de profesioniști, dar asta nu 
înseamnă că Armata Română e for-
mată din mercenari. Se poate discuta 
despre un militar ca despre oricare alt 
cetățean care are un loc de muncă 
onorabil. Pe de altă parte, stimulen-
tele financiare ale militarilor dislocați 
în teatrul de operații sunt stabilite 
prin lege și sunt de natură să com-
penseze condițiile speciale și riscurile 
la care se expun aceștia pe timpul 
executării misiunilor. Nu fac un stu-
diu comparativ cu drepturi asigurate 

în armatele altor state pentru că nu 
am nici datele necesare și probabil că 
aș plasa România, ca în alte genuri de 
statistici, pe un dezamăgitor loc co-
daș. 

Totodată, conform definiției din 
DEX, mercenarul își oferă serviciile 
în slujba unei armate străine, iar ter-
menul de „mercenar român” are 
eventual sens doar referitor la acei 
români care sunt, de exemplu, în ser-
viciul Legiunii Străine din Franța. Or, 
în cazul militarilor români din 
Afganistan, ei au fost în serviciul 
statului lor. 

 
3. Pentru plecarea în misiuni, 

militarii români plătesc între 1000 și 
2000 de euro șpagă 

Având în vedere faptul că acest 
tip de acuzații au fost dovedite de 
anchetele întreprinse de procurori, 
fiind pronunțate și sentințe judecăto-
rești pentru asemenea fapte, lucrurile 
sunt fără echivoc, însă generalizarea 
este nejustificată și periculoasă. De 
precizat este și faptul că aceste as-
pecte au fost sesizate cu ocazia se-
lecțiilor pentru încadrarea cu personal 
cu pregătire medie a funcțiilor inferi-
oare de execuție din unitățile trimise 
în misiune, dar acest lucru nu le mi-
nimalizează gravitatea. Armata 
Română este integrată social și nu 
este scutită de influența unor feno-
mene și practici întâlnite, din păcate, 
pe mai toate palierele în societatea 
românească. Eradicarea acestor as-
pecte ar trebui, dacă există suficientă 
voință politică, să constituie un 
obiectiv prioritar în toate domeniile 
de activitate. 
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Pentru încadrarea funcțiilor în 
comandamente întrunite și alte 
structuri de comandă ale coaliției dar 
și la selecția echipelor de consilieri și 
de instructori ai armatei afgane lucru-
rile au stat cu totul altfel. Chiar dacă 
prin metode autohtone cineva putea fi 
propus pentru un anume post, condi-
țiile stricte de selecție impuse de ali-
ați au eliminat cu totul posibilitatea 
încadrării postului pe alte criterii de-
cât cele obiective. Cei care au crezut 
că pot folosi alte metode decât cele 
stabilite au fost cu siguranță nevoiți 
să renunțe. Un lucru îmbucurător este 
faptul că această modalitate de pro-
movare pe criterii clare și echidis-
tante sunt în curs de implementare și 
în sistemul militar românesc, cu 
efecte benefice în procesul de înca-
drare a funcțiilor importante.  

 
4. NATO și, mai ales, americanii 

au pierdut în mod rușinos războiul 
din Afganistan 

Operațiunile militare din 
Afganistan derulate în cei 20 de ani 
constituie în prezent subiectul unor 
ample dezbateri iar formularea unor 
concluzii depinde foarte mult de mo-
dul de abordare a subiectului. Dacă 
ne raportăm la obiectivul inițial al 
operațiunii Enduring Freedom de a 
distruge sanctuarul teroriștilor și de a-
i alunga din Afganistan este clar că 
acest război a fost câștigat în doar 
câteva luni și cu pierderi minime. În 
ce privește însă menținerea stabilității 
în regiune lucrurile stau cu totul 
diferit. 

 Un rol important l-a avut în evo-
luția evenimentelor țara vecină, Pa-

kistan, unde rămășițele insurgenților 
au găsit adăpost și au beneficiat une-
ori nedisimulat de asistență putând 
să-și reorganizeze forțele și să de-
clanșeze acțiuni ofensive și atacuri 
surpriză care au pus la îndoială victo-
ria pretinsă inițial. De altfel, unul din 
obiectivele principale – capturarea 
liderului al-Qaida, Osama Bin Laden 
– a fost îndeplinit în urma unei acți-
uni de comando organizată pe terito-
riul Pakistanului, determinând iritarea 
autorităților de la Islamabad. 

Forțele NATO nu au avut o stra-
tegie coerentă în lupta cu un inamic 
ale cărui scopuri și obiective au fost 
prea puțin cunoscute și a cărui cultură 
tribală a triumfat până la urmă pentru 
că nu a fost suficient de bine anali-
zată.  

Actul final al războiului din 
Afganistan a fost o retragere a forțe-
lor SUA și aliaților săi din regiune, 
nu neapărat o înfrângere. Cei care au 
pierdut de fapt lupta pot fi considerați 
militarii din forțele de securitate af-
gane care, după ce s-au investit im-
portante resurse pentru instruirea și 
înzestrarea lor, au refuzat pur și sim-
plu să lupte.  

În urma prezenței Coaliției inter-
naționale în Afganistan s-au produs 
însă și multe schimbări pozitive care 
pot fi considerate obiective îndepli-
nite. Timp de 20 de ani afganii și-au 
dus traiul sub un regim mai puțin 
opresiv decât cel al talibanilor, a 
crescut rata alfabetizării, a fost permis 
accesul femeilor la educație, a scăzut 
rata căsătoriilor în rândul minorilor, 
speranța de viață a afganilor a cres-
cut, mortalitatea infantilă a scăzut la 
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jumătate, iar condiţiile sanitare din 
oraşe s-au îmbunătăţit prin introduce-
rea reţelelor de apă curentă. Acestea 
ar trebui să constituie bazele reformă-
rii societății afgane pe termen lung, 
ca o dovadă că eforturile depuse în 
cei 20 de ani de prezență militară în 
zonă au fost justificate.  

 
Concluzii 
 
Decizia României de a participa 

cu trupe la operațiunile din 
Afganistan a fost una inspirată și 
chiar de salutat luând în calcul obiec-
tivul strategic stabilit ca monedă de 
schimb: aderarea țării noastre la 
NATO. Obiectivul a fost atins 
aproape imediat însă a creat obligații 
pe care se pare că, în spiritul nostru 
latin cu influențe balcanice, nu le-am 
luat în calcul pe termen lung. Așa am 
ajuns să rotim unități și contingente 
de militari într-o țară îndepărtată 
unde se înregistrau tot mai multe 
pierderi de personal în cadrul unor 
operațiuni militare care păreau că nu 
se mai termină și despre evoluția 
cărora principalii decidenți nu mai 
aveau niciun fel de perspectivă. 

Pentru România însă, modul în 
care militarii români și-au îndeplinit 
misiunile în Afganistan a reprezentat 
o neașteptată campanie pozitivă de 
imagine în fața partenerilor din 
NATO. Militarii români au reușit să-
și dovedească profesionalismul și să-
și îndeplinească misiunile în condiți-
ile în care echipamentul și tehnica din 
înzestrare nu au fost de la început 
cele mai bune, iar percepția publică 
despre participarea la aceste operați-
uni nu a asigurat o susținere consis-
tentă. Pe timpul îndeplinirii misiuni-
lor, putem spune că am compensat 
asemenea neajunsuri cu nivelul ridi-
cat al pregătirii și calității resursei 
umane. S-a dovedit astfel în multe 
situații că afirmația „românii se des-
curcă” nu poate fi folosită doar un 
sens peiorativ.  

Puse la un loc, eforturile materiale 
și financiare, pierderile umane dar și 
experiența utilă, reformarea instituției 
militare și beneficiile aduse imaginii 
României în cadrul Alianței Nord-
Atlantice pot susține concluzia că 
participarea trupelor române la răz-
boiul din Afganistan a fost până la 
urmă pentru țara noastră un rău nece-
sar.
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„Lupta militarilor răniți în 
Afganistan cu MApN | Ministerul 
reevaluează situația după un articol 
Europa Liberă”, în Europa Liberă, 
27 iulie 2021 disponibil la 
https://romania.europalibera.org/a/m
inistrul-apararii-
reevalueaz%C4%83-militarii-raniti-
afganistan/31378305.html, accesat la 
22 ianuarie 2022; Corina Slămnoiu, 
„Primii veterani săraci, luptători în 
războaiele altora, se vor muta în 
containere modulare”, în Adevărul, 9 
decembrie 2021, disponibil la 
https://adevarul.ro/locale/targoviste/
primii-veterani-saraci-luptatori-
razboaiele-altora-sevor-muta-contai-
nere-modulare.html, accesat la 22 
ianuarie 2022. 

10      Shamil Shams, op. Cit. 
11   Improvizație folosită doar în situații 

deosebite pentru repunerea în stare 
de funcționare a unei instalații/ cate-
gorii de armament/mijloc tehnic, 
prin înlocuirea elementelor defecte 
cu componente provenite de la alte 
dispozitive similare avariate. 
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Două decenii de prezență în NATO  
și de angajare militară în Afganistan.  

Lecții învățate și experiențe acumulate 
 

[Two decades of OTAN presence  
and military engagement in Afghanistan. 
Lesson learned and experiences gained] 

 
Ciprian MARIN 

 
Abstract: In the last two decades, Romania contributed to the international ef-
fort in the Afghanistan theatre of operations with military personnel, deployed 
ensure a proper security environment, the reconstruction process, to train and 
mentor the Afghan National Security Forces. Doctrines, tactics, techniques and 
procedures were adapted to counter the insurgency, asymmetrical or non-con-
ventional threats and to increase interoperability with the Coalition forces in the 
fields of Intelligence, Operations, Communications, Civil-Military relationship, 
Special Operations Forces etc. at tactical, operational, and strategic level. The 
strategic airlift capabilities and arrangements were improved, as well as the lo-
gistical and financial planning, required to deploy and sustain the forces at such 
long distances. The Romanian Armed Forces were consistently supported by the 
US Armed Forces, with essential mission capabilities and logistical support. The 
almost two decades of experience in Afghanistan helped the Romanian Armed 
Forces in many ways. We developed our professional skills, technical capabili-
ties, and diplomatic abilities. We deployed and sustained military units in harsh 
environment, under high-risk conditions, and we became better. 
 
Keywords: military engagement, Romanian Army, theater of operation. 

 
Misiunile Armatei României în 

teatrul de operaţii din Afganistan au 
fost o continuare a acţiunilor la care 
ţara noastră a luat parte în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, contri-
buind la aderarea României, în anul 
2004, ca membru al Alianţei Nord-
Atlantice. Misiunea din Afganistan a 
constituit efortul principal susţinut de 
România într-un teatru de operaţii. La 

momentul de vârf al participării 
noastre, am avut dislocaţi aproape 
1.900 de militari, pe timpul unei ro-
taţii de şase luni.  

România s-a alăturat acestui efort 
internaţional începând cu luna iunie a 
anului 2002. Încă de la început, țara 
noastră a contribuit cu unităţi de nivel 
batalion (cu cca. 400 militari), acţio-
nând cu precădere în zona Bazei Ae-
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roportului Internaţional Kandahar, cu 
scopul de a asigura un mediu de se-
curitate propice acţiunii forţelor 
Coaliţiei, pentru a crea condiţiile ne-
cesare derulării procesului de recon-
strucţie şi pentru a sprijini forţele 
naţionale de securitate afgane.  

Mai târziu, începând cu luna au-
gust 2006 și până în anul 2014, mili-
tarii români au făcut parte din Forţa 
Internaţională pentru Asistenţă şi 
Securitate (ISAF). În cadrul acesteia, 
au acţionat în provincia Zabul, în 
sud-estul Afganistanului, și au înde-
plinit funcții de conducere și de exe-
cuție la diferite niveluri ierarhice, 
inclusiv la comandamentul din 
Kabul.  

În afara unităţilor militare de nivel 
batalion, militarii români au făcut 
parte din echipe de instruire și 
mentorizare a forțelor de securitate 
afgane (ANSF): Embeded Training 
Teams, ANA Training sau 
Operational Mentoring and Liaison 
Teams – OMLT), iar specialişti din 
cadrul Forţelor Aeriene Române au 
asigurat rotaţii la conducerea şi la 
coordonarea traficului aerian din 
Aeroportul internațional Kabul.  

Din 2015, misiunea ISAF s-a 
transformat în Resolute Support, o 
misiune non-combat care a vizat ca 
domenii prioritare: instruirea, con-
silierea și asistența forțelor afgane de 
securitate, România fiind unul dintre 
cei mai importanți contributori, cu 
peste 600 de militari dislocați. Ulti-
mul contingent românesc a fost repa-
triat din Afganistan pe data de 27 
iunie 2021. La finalul misiunii, au 

fost repatriați în siguranță 615 mili-
tari.  

Participarea Armatei României la 
misiuni şi operaţii în afara teritoriului 
statului român, inclusiv în 
Afganistan, a avut la bază un nivel de 
ambiţie şi un set clar de priorităţi, 
corelate cu interesele naţionale, apro-
bate la nivel politic şi asumate la ni-
vel militar. 

Beneficiile participării la operați-
ile din Teatrul de Operații Afganistan 
pot fi privite atât din perspectivă ope-
rațională/militară, cât și prin prisma 
contribuției la consolidarea profilului 
de țară al României în cadrul 
Alianței. Dincolo de cifre și de de-
scrierea sintetică a acțiunilor între-
prinse, aceste operații au trăsături 
specifice. Ele deschid noi experiențe 
de viață și dimensiuni profesionale, 
culturale, psihologice aparte. 

Învăţămintele rezultate din parti-
ciparea la această operație sunt nu-
meroase, ample și profunde. Ele au 
contribuit la adaptarea din punct de 
vedere conceptual și acţional nu nu-
mai a structurilor participante, ci şi a 
întregii armate. În total, au participat 
aproximativ 32.0001 de militari ro-
mâni în cadrul operațiilor Enduring 
Freedom, ISAF și Resolute Support 
în Afganistan. 

Cadrul doctrinar, instruirea și do-
tarea necesare dislocării şi susţinerii 
unor forţe militare la distanță mare de 
țară, care să fi interoperabile cu cele 
ale partenerilor de coaliție, pentru a 
putea acționa în comun, în spaţii ge-
ografice care necesită abordări speci-
fice, au avut un impact major și au 
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dinamizat procesul de modernizare a 
Armatei României.  

Pe timpul participării la operațiile 
din TO Afganistan au fost modificate 
și adoptate doctrinar noi tipuri de 
operații și misiuni: operaţii de sta-
bilitate, reconstrucţie, contra-insur-
genţă, combatere a dispozitivelor 
explozive improvizate (DEI), con-
siliere, dezvoltarea relațiilor civili-
militari (CIMIC), fiind influenţat 
semnificativ modul nostru de acţiune 
la nivel tactic, operativ dar şi stra-
tegic. Lecţiile învăţate se regăsesc în 
toate domeniile funcționale specifice 
unui stat major: informații (INF), 
operații (OPS), logistic (LOG), co-
municații și informatică (CIS) etc., 
atât pentru personalul de stat major, 
cât și pentru subunitățile de manevră 
și de sprijin. 

Dincolo de procesul de restructu-
rare şi reorganizare a sistemului mili-
tar, la fel de relevantă a fost modelarea 
unei noi generaţii de militari, care a 
dobândit experiența acțiunii în mediu 
ostil, în care competența și leadership-
ul pot face diferența dintre viață și 
moarte. Experienţa lucrului în mediu 
multinațional, executarea misiunilor și 
a sarcinilor într-un teatru de operaţii 
real, nu simulat, au sprijinit formarea 
unor noi competenţe, au elaborat şi 
validat cerinţe și proceduri de 
interoperabilitate. Au fost create capa-
bilităţi de nişă, precum cele din dome-
niul informaţilor, forţelor pentru ope-
rații speciale, operaţiilor psihologice, 
cooperarea dintre civili și militari. 

Elementele care au determinat 
„trecerea noastră la un alt nivel”, 
evoluția noastră, au fost interacțiunea 
și cooperarea cu actori importanţi, 

organizaţii guvernamentale şi negu-
vernamentale, administraţia publică 
locală și populaţia afgană. Am învățat 
importanța pe care trebuie să o acor-
dăm cunoașterii mediului cultural, a 
aspectelor religioase şi sociale, având 
în vedere faptul că aceste misiuni 
aduc laolaltă militari și civili care nu 
aparțin acelorași națiuni, care au obi-
ceiuri, tradiții și religii diferite. Mili-
tarii și civilii nu mai operează în sfere 
distincte, întrucât acestea se întrepă-
trund. 

Împreună cu partenerii de Coaliție, 
am adaptat tacticile, tehnicile și pro-
cedurile în raport cu modul de acți-
une a inamicului, din cel clasic în cel 
asimetric neconvenționale (COIN). 
Conceptele de contra-insurgenţă şi de 
combatere a DEI sunt unele dintre 
cele mai bune exemple în acest sens, 
la nivel național fiind implementate 
prin doctrine specifice. 

Forţele Armatei României și ni-
velul de pregătire au evoluat treptat, 
ele îndeplinind misiuni de importanţă 
şi complexitate mai mari, cu grad de 
risc foarte ridicat. De la asigurarea 
pazei bazelor de operare și de la exe-
cutarea de patrule, acestea au trecut 
la asumarea responsabilității unei 
zone de operaţii și la conducerea ae-
roportului din Kabul. 

Am adaptat tacticile și procedurile 
astfel încât să ne asigurăm că forţele 
combatante sunt capabile să lupte 
indiferent de condiţiile meteo și geo-
grafice, cu puterea de foc necesară 
pentru îndeplinirea misiunii primite. 
Pe timpul oricărei operații este nece-
sară susținerea logistică a forţelor. 
Atunci când operaţiile se desfăşoară 
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la mii de kilometri depărtare, siste-
mul de planificare logistică şi finan-
ciară se modifică. Prin urmare, capa-
bilitățile și aranjamentele de transport 
aerian strategic s-au adaptat și s-au 
îmbunătăţit. 

De asemenea, pentru protecția 
personalului, ca urmare a lecțiilor 
învățate, s-au modificat cerințele ope-
raționale privind nivelul de protecție 
al vehiculelor blindate sau blindate 
ușor, precum și pentru alte categorii 
de echipamente. 

Este important de menționat fap-
tul că sprijinul SUA, care a constat în 
asigurarea de capabilităţi esențiale 
pentru executarea misiunilor și în 
sprijin logistic, a fost esenţial. Misiu-
nile ne-au pregătit pentru integrarea 
în Alianță, au facilitat evoluția noas-
tră ulterioară, ne-au ajutat să înțele-
gem și să răspundem la noi provo-
cări. 

Costurile uneori au fost mari. 
Participarea la misiunea în 
Afganistan a reprezentat nu numai o 
școală de viață ci și de... eroi. 27 de 

camarazi s-au alăturat armatei din 
cer, iar peste 200 au fost răniți. 

Cei 20 de ani de prezență în 
Afganistan au avut o influență pro-
fundă asupra noastră. Dincolo de 
faptul că ne-au ajutat să ne dezvoltăm 
profesional, să dezvoltăm capabilități 
logistice de dislocare și susținere a 
personalului și tehnicii în medii aus-
tere, în condiții de risc, aceste misiuni 
au presupus abilități de comunicare 
pentru integrarea acțiunilor persona-
lului militar român cu cel al altor 
armate și pentru interacțiunea perso-
nalului militar cu populația, cu admi-
nistrația națională sau cu diferite or-
ganizații internaționale. Diplomația 
nu mai reprezintă doar o calitate 
pentru militari, ci o necesitate. Sun-
tem onorați că am contribuit prin 
efortul nostru la cel național de pro-
movare a imaginii României. Experi-
ențele acumulate au dezvoltat valențe 
noi și au deschis noi perspective. Am 
devenit, spunem noi, mai buni, mai 
competenți și mai eficienți. 

 
Notă 
 
1 Cf. https://misiuni.mapn.ro/blog/articles/view/52 , accesat la 20 februarie 2022. 
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INTERVIU 
 

 
Cristian Diaconescu: „Campania din Afganistan  
a fost un pas decisiv pentru integrarea noastră 

în Alianța Nord-Atlantică” 
 

Interviu realizat de Sorin BOCANCEA 
 
Sorin Bocancea: Domnule Ministru, 
în 2001 erați membru al Guvernului 
României. Cum a fost primită la 
București solicitarea de participare a 
României în Teatrul de Operații din 
Afganistan? 
 
Cristian Diaconescu: Ambasada 
Statelor Unite de la București a trimis 
o notă verbală Ministerului de 
Externe prin care solicita asocierea 
României la coaliția pentru lupta îm-
potriva terorismului și, implicit, co-
ordonarea eforturilor pentru a se in-
terveni în Afganistan, deoarece de 
acolo se organizaseră teroriștii care 
au atacat la 11 septembrie 2001. 
Acolo aveau baze de antrenament și, 
în urma deciziilor lui Osama bin 
Laden și ale Mollahului Omar, au 
lansat atacurile.  
În mod evident, întreaga discuție era 
în legătură cu apropierea dintre 
România și Statele Unite într-un 
parteneriat împotriva terorismului 
care începuse să se extindă la nivel 
global. În acel moment, România a 
luat decizia să se alăture Coaliției 
multinaționale condusă de Statele 

Unite. La operațiuni au participat 
peste 32 000 de militari; din păcate, 
27 dintre ei și-au pierdut viața.  
Forța Internațională de Asistență 
pentru Securitate (ISAF) a fost, prac-
tic, cea mai amplă și importantă ope-
rațiune a NATO. Constituirea aces-
teia a fost aprobată în anul 2001, prin 
Rezoluția 1386 a Consiliului de 
Securitate al ONU, și a fost conside-
rată nu doar sub aspect politic, ci și 
juridic ca fiind o forță multinațională 
sub egida ONU. În 2003, NATO a 
preluat comanda operațiunii ISAF 
pentru a ajuta, practic, la extinderea 
securității dar și a autorității guver-
nului afgan pe întreg teritoriul țării.  
În decembrie 2001, Parlamentul 
României a aprobat ca România să 
participe la ISAF, iar Guvernul a fost 
împuternicit pentru a stabili aspectele 
care țin de organizare, logistică, fi-
nanțare și desfășurare efectivă a 
acestei participări. 
 
S. B.: Au fost opoziții față de per-
spectiva intervenției Armatei Române 
în Afganistan? 



POLIS 

 140 

C. D.: Nu, nu a fost nicio opoziție! 
Decidenții politici de la acea dată au 
hotărât unanim – și au fost dezbateri 
extinse și în parlament dar și în in-
stituții ale statului – în legătură cu 
transmiterea acestui semnal către 
americani și, ulterior, către partenerii 
din forța multinațională, în sensul că 
România este hotărâtă, este decisă să 
apere valorile și standardele inter-
naționale în fața unei amenințări ex-
trem de grave cum era creșterea tero-
rismului. 
 
S. B.: Considerați că au existat erori 
ale NATO în misiunea din 
Afganistan?  
 
C. D.: Sigur, privind post factum, pot 
fi identificate o serie de elemente 
care nu au funcționat așa cum era de 
așteptat, dar nu cred că Alianța Nord-
Atlantică ar trebui să fie socotită res-
ponsabilă de toate acestea, ci modul 
în care, în Afganistan, fie forțele po-
litice, fie structurile militare au răs-
puns necorespunzător ajutorului lo-
gistic, militar, operațional și econo-
mico-social, la care și România s-a 
asociat în ideea de a transforma 
Afganistanul dintr-un stat care adă-
postea bazele de antrenament și lo-
gistica necesare teroriștilor care au 
lovit comunitatea internațională și 
după 11 septembrie 2001 într-un stat 
normal, coerent, aflat într-o zonă 
extrem de complicată din punct de 
vedere geostrategic. Din această 
perspectivă, prin prisma demersurilor 
și a resurselor financiare enorme 
cheltuite numai de Statele Unite – 
care au investit pentru reformarea 
Afganistanului peste 1,7 trilioane de 

dolari – ar fi fost de așteptat ca în 
Afganistan să existe responsabilitate 
și o atitudine care, deși afișată de 
zece ani, nu a dat rezultatele aștep-
tate. 
 
S. B.: Există opinii potrivit cărora la 
mijloc a fost și o eroare de evaluare 
din partea occidentalilor asupra a 
ceea ce se întâmplă în Afganistan, cu 
trimitere la modul de organizare, 
tradiții, religie și vecinătăți. Ați iden-
tificat astfel de erori în evaluarea 
teatrului de operații de acolo, adică 
au plecat occidentalii cu o bună per-
cepție a locului în care urma să acți-
oneze? 
 
C. D.: Intervenția în Afganistan a 
avut la bază două principii funda-
mentale: reprimarea insurgenței – 
care viza nu numai situația din 
Afganistan, ci întreaga lume – și eli-
minarea lui Osama bin Laden, a celui 
care coordona, finanța și organiza 
toate acele manifestări. Din acest 
punct de vedere, într-adevăr, situația 
poate fi judecată din foarte multe 
perspective. Este clar că nici vecină-
tățile Afganistanului – și aici mă refer 
la China și la Federația Rusă – nu au 
fost extrem de interesate ca acolo să 
existe un tip de organizare care, păs-
trând specificul local, să reprezinte o 
variantă precum Coreea de Sud, din 
perspectiva acceptării occidentali-
lor... 
 
S. B.: Adică, un sistem democratic. 
 
C. D.: Da. Sunt mulți factori care au 
jucat intern și extern împotriva inten-
țiilor și a investițiilor majore ale 
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Occidentului. Încrederea acordată 
autorităților de la Kabul și incapaci-
tatea acestora de a se organiza politic 
pentru a răspunde acestei încrederi 
stau la baza nefinalizării procesului 
început în 2001. Este clar că dacă, 
pentru o perioadă de timp, situația în 
ceea ce privește sursele terorismului 
a fost controlată în Afganistan 
(Osama bin Laden a fost eliminat în 
2011), din punctul de vedere al aș-
teptărilor privind modul de organi-
zare politică și mai ales al capacității 
afganilor de a-și conduce echilibrat 
propria țară, sunt probleme. 
 
S. B.: În 2003, Statele Unite, care au 
fost vârful de lance în Afganistan, au 
demarat operații militare în Irak. Au 
influențat acele operații coordonarea 
și eficiența celor din Afganistan?  
 
C. D.: Nu. În Irak, acțiunile militare 
din acel moment au fost decise în 
egală măsură prin sprijin politic mul-
tinațional, la nivelul comunității in-
ternaționale, inclusiv în Consiliul de 
Securitate. Baza legală a existat și, 
chiar dacă au apărut de-a lungul ani-
lor o serie de rezerve în ceea ce pri-
vește argumentația pentru inervenție, 
și anume existența unor arme de dis-
trugere în masă, problema acolo a 
fost diferită de cea din Afganistan. 
Temele au fost altele și cred că nu pot 
fi create apropieri între cele două 
intervenții, cu atât mai mult cu cât în 
Irak, odată cu intervenția forțelor 
multinaționale, jucătorii politici din 
regiune, mai ales Iranul, s-au mobili-
zat. Sigur, au fost și unele greșeli de 
decizie, cum a fost aceea a desființă-
rii armatei irakiene peste noapte, mo-

tiv pentru care mulți militari cu in-
strucție specială s-au atașat grupărilor 
radicale, ulterior generând elementele 
de comandă ale Statului Islamic. 
Deci, acolo dezvoltările au mers pe o 
altă dimensiune. În lupta cu talibanii, 
cred că așteptările Occidentului în 
ceea ce privește capacitatea armatei 
afgane și a instituțiilor statului afgan 
de a reacționa și de a-și prelua apăra-
rea în propriile mâini a fost insufici-
ent verificată. Sigur, a mai existat o 
serie de probleme. În anul 2020, pre-
ședintele de la acea dată al Statelor 
Unite, Donald Trump, a inițiat nego-
cieri în Quatar, prin intermediul 
Secretarului de stat de la acea dată, 
Mark Pompeo, direct cu talibanii și la 
acele negocieri nu a fost invitat gu-
vernul de la Kabul. Un astfel de sem-
nal a fost cât se poate de nefericit, în 
contextul unor situații foarte confuze 
din Afganistan. 
 
S. B.: Vedeți o similitudine între des-
ființarea armatei irakiene și deman-
telarea celei a mujahedinilor afgani, 
care erau adversarii talibanilor și 
care ar fi putut sprijini ținerea sub 
control a acestora? Coaliția a 
costruit o armată aproape de la zero, 
când putea să o folosească pe cea a 
mujahedinilor. 
 
C. D.: Problema e că acea armată a 
mujahedinilor, după războiul cu 
URSS, deși înarmată și antrenată de 
Statele Unite, s-a întors împotriva 
acestora și a fost susținătoare a ba-
zelor de antrenament ale teroriștilor 
conduși și finanțați de Osama bin 
Laden.     
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S. B.: Au existat beneficii ale 
Coaliției în urma acestei campanii de 
două decenii în Afganistan? 
 
C. D.: Din punctul de vedere al 
României, da! Campania din 
Afganistan a fost un pas decisiv pen-
tru integrarea noastră în Alianța 
Nord-Atlantică.  
 
S. B.: Dar marii investitori au avut 
vreun beneficiu? 
 
C. D.: Cel puțin societatea americană 
este preocupată de acest raport cost-
beneficii, între participarea în teatrul 
de operații cam pe tot globul și mo-
dul în care cetățeanul american are de 
câștigat din asta. Această dilemă po-
litică internă l-a făcut și pe Președin-
tele Biden să anunțe și să genereze o 
retragere precipitată din Afganistan. 
Adică, participarea efectivă la diverse 
misiuni în afara Statelor Unite a fost, 
este și va fi o temă pe care americanii 
o susțin. Cât privește raportul între 
ceea ce se întâmplă în acele teatre de 
operații, prelungirea unor acțiuni 
militare, și beneficiile ulterioare pen-
tru societatea americană, în cazul 
Afganistanului, lucrurile au intrat 
într-o anumită contradicție. Mai mult 
decât atât, retragerea precipitată cu 
tot ceea ce s-a văzut în acel moment 
în opinia publică – lăsarea în urmă a 
afganilor care au sprijinit această 
misiune – în mod evident a fost un 
semnal defavorabil inclusiv pentru 
Statele Unite. O parte din ceea ce se 
întâmplă astăzi în vecinătatea 
Ucrainei își are rădăcinile și în acea 
retragere precipitată din Afganistan. 
 

S. B.: Cum evaluați comportamentul 
talibanilor la preluarea puterii? Au 
fost și anumite violențe, dar parcă nu 
au fost atâtea la câte se aștepta opi-
nia publică mondială. Parcă au re-
venit mai moderați decât au fost la 
precedenta preluare a puterii. 
 
C. D.: În Afganistan, reziliența de 
natură militară are o tradiție istorică 
foarte îndepărtată. Afganii s-au luptat 
cu ceea ce au considerat a fi ocupație: 
fie britanică, fie sovietică, fie mul-
tinațională condusă de America. Indi-
ferent de cât s-a investit în 
Afganistan, asocierea voinței majo-
rității cetățenior nu a fost complinită. 
Trebuia înțeles de mai devreme fap-
tul că această rezistență la tot ceea ce 
înseamnă extern în politica afganilor 
persistă. 
 
S. B.: Talibanii au găsit o țară să-
racă, pentru că oricâte investiții s-au 
făcut acolo sistemul însuși menține 
sărăcia în Afganistan. Între timp a 
apărut acolo și ISIS-K, organizație 
cu care talibanii vor intra în conflict, 
așa cum s-a întâmplat la retragere, 
când au murit peste o sută de afgani 
pentru că s-a detonat un militant 
ISIS-K pe aeroportul din Kabul. Cre-
deți că talibanii vor avea succes în a-
și guverna marea cucerire, că vor 
avea capacitatea să gestioneze în 
termen scurt, nici nu mă gândesc la 
termen mediu, Afganistanul?  
 
C. D.: Dacă nu-și schimbă politicile 
radicale, mai ales în ceea ce privește 
drepturile și libertățile fundamentale, 
dacă vor continua să reprime, uneori 
în manieră brutală (de neimaginat în 
secolul XXI), drepturile femeilor, 
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dacă vor continua să anuleze până la 
ultima limită exprimarea indepen-
dentă a punctelor de vedere, cred că 
pe termen scurt nu au cum să reziste. 
Ei nu vor avea spijin extern, iar 
Afganistanul nu are o economie care 
să fie autosustenabilă; pe de altă 
parte, și în Afganistan, ca în alte lo-
curi din lume unde funcționează au-
tocrații, discutăm despre o altă gene-
rație. Discutăm despre tineri, despre 
oameni care se informează de pe In-
ternet despre lumea largă, indiferent 
de restricțiile impuse la un moment 
dat, iar acești oameni au o capacitate 
de a-și impune punctul de vedere 
mult mai amplă decât generațiile pre-
cedente. În opinia mea, cu astfel de 
atitudini radicale, nu văd nicio șansă 
ca pe termen scurt acest stat să su-
praviețuiască și va apărea la un mo-
ment dat un fenomen de implozie. 
 
S. B.: În cazul Afganistanului, pre-
zența occidentalilor timp de două 
decenii acolo a făcut posibil ca o 
generație, care acum a ajuns la 20 de 
ani, să crească în condiții de educație, 
de acces al fetelor la școli ș.a.m.d. 
Credeți că vor exista consecințe 
politice venite ca urmare a acțiunilor 
acestei generații care vede că i se ia 
ceva, că i se iau condițiile în care ea a 
crescut? Este posibilă o coagulare a 
acestei generații într-o bombă civică 
sau socială care să devină una 
politică ce ar putea „arunca în aer” 
fragila guvernare a talibanilor?    
 
C. D.: Cred că se va întâmpla acest 
lucru și nu pe termen mediu ci, așa 
cum bine menționați, pe termen scurt. 
Evident, este iumportant ca această 

coagulare să nu genereze o forță în 
egală măsură de radicală. Pentru că, 
așa cum spuneați, în afară de talibani 
mai sunt și alte structuri care se opun 
talibanilor dar care nici pe departe nu 
sunt purtătoarele unor valori deose-
bite. Dacă va exista capacitatea de 
reorganizare a societății afgane pe 
principiile pe care au încercat cu toții, 
mai ales americanii, să le implemen-
teze și nu s-a reușit – probabil fiindcă 
a dominat percepția că ele reprezintă 
intervenție din afară –, dacă ei din 
interior vor dovedi capacitatea de a-și 
asuma aceste principii, o mișcare în 
genul celei despre care vorbim ar 
avea toate șansele de reușită. 
 
S. B.: Terorismul internațional ră-
mâne condamnat, ONU și NATO 
urmăresc acțiunile de acest fel și ac-
torii lor, dar vedem cum se activează 
puternic acea aripă a ISIS din 
Afganistan, ISIS-K. Aceasta intră în 
conflict cu talibanii, care și ei au fost 
la rândul lor teroriști dar acum, ocu-
pând establishment-ul afgan, ar pu-
tea începe lupta împotriva teroris-
mului. S-ar putea ca într-un termen 
mediu să asistăm la un sprijin occi-
dental al luptei talibanilor împotriva 
teroriștilor ISIS?  
 
C. D.: Da, dar nu știu cât îi va putea 
folosi Afganistanului dacă acest lucru 
se va întâmpla. Sunt mișcări radicale 
extrem de agresive, pentru care altă 
cale de a-și impune autoritatrea unii 
altora altfel decât prin forță nu există. 
Dacă nu vor putea conviețui, vor ac-
ționa.  
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S. B.: Ați amintit de retragerea preci-
pitată din Afganistan care a adus o 
imagine negativă asupra Coaliției, nu 
doar asupra americanilor. Această 
retragere poate fi văzută, așa cum s-a 
vehiculat în mass media și în studiile 
de specialitate, ca o „întoarcere a 
Americii” în zona Occidentală? Această 
„întoarcere” își pune amprenta asupra 
acțiunilor occidentalilor față de 
Federația Rusă acum? Adică, putem 
vedea în retragerea din Afganistan o 
potențare a acțiunilor occidentale 
împotriva abuzurilor și a pretențiilor 
absurde ale Federației Ruse? 
 
C. D.: Categoric da! Se pare că s-a 
mers atât de departe cu problema 
Ucrainei încât tema intervenției mi-
litare în această țară este în acest 
moment foarte sus pe agendă, sub-
sumând toate celelalte decizii politice 
din spațiul euro-atlantic. Și argu-
mentul este unul cât se poate de sim-
plu: în acest moment, chiar dacă ar 
exista pierderi din punct de vedere 
economic, nici în Europa Occidentală 
și nici în America nu mai există nici 
o voce care să nuanțeze răspunsul 
clar și ferm pe care Moscova ar urma 
să-l primească dacă situația ar evolua 
din punct de vedere militar. Deci, în 
acest moment, nu poate exista nici o 
comparație între interpretările făcute 
privind ieșirea din Afganistan și răs-
punsul pe care Federația Rusă îl va 
primi. 
 
S. B.: Retragerea a creat o imagine 
de slăbiciune asupra Coaliției. Dacă 
Putin a mizat pe acea aparentă slă-

biciune a Coaliției și, în fond, a 
NATO s-ar putea să aibă o surpriză. 
Deja a primit surpriza, pentru că 
mesajele ferme ale liderilor occi-
dentali, formulate la Conferința de 
Securitate de la München, de pe 18 
februarie 2022, contrazic ceea ce 
părea a fi slăbiciunea NATO. Putin a 
căzut în capcana propriei percepții 
asupra NATO. 
 
C. D.: În loc să slăbească, prin gene-
rarea unor linii de divizare în Alianța 
Nord-Atlantică, prin tot ce s-a întâm-
plat în aceste săptămâni de la înce-
putul lui 2022, Moscova nu a făcut 
altceva decât să întărească Alianța. 
Sunt în discuție ordine executive ale 
Președintelui Statelor Unite începând 
chiar de astăzi, 22 februarie 2022, în 
privința deciziilor Moscovei în legă-
tură cu recunoașterea independenței 
zonelor Donbas și Lugansk. Ameri-
canii specifică faptul că aceste decizii 
sunt separate de cele care ar privi în 
continuare Federația Rusă dacă acți-
unile agresive vor continua.  
 
S. B.: Să sperăm că rușii se vor opri, 
altminteri ar fi un gest sinucigaș. 
Acesta este deja alt subiect. Până 
una-alta, noi ne-am ales cu ceea ce 
am dorit de mai demult și nu am reu-
șit: Consolidarea flancului estic al 
NATO.  
 
C. D.: Da, acesta este un câștig pen-
tru România, mai ales în noile condi-
ții din regiune. 
 

(22 februarie 2022) 
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EVENIMENT 
 

 
Conferința Națională 

„AFGANISTAN. Două decenii de prezență NATO” 
Iași, 21 octombrie 2021 

 
 

Pe 21 octombrie 2021, Primăria 
Municipiului Iași, în parteneriat cu 
Fundația Colegiului Național de 
Apărare, sucursala Iași, și cu 
Universitatea „Petre Andrei” din 
Iași, a organizat Conferința 
Națională „AFGANISTAN. Două 
decenii de prezență NATO”. Eveni-
mentul a avut loc în Sala Voievozi-
lor, din cadrul Complexului Muzeal 
Național „Moldova” Iași. La Confe-
rință au participat autorități locale, 
reprezentanți din domeniul acade-
mic, din Ministerul Apărării 
Naționale, precum și foști miniștri.  

 
Lia Anton, Președin-
tele interimar al 
Fundației Colegiului 
Național de Apărare, 
Sucursala Iași, a decla-
rat: „România a fost 
prezentă în această 

misiune de la bun început și a parti-
cipat pe tot parcursul acesteia, însă 
lucrurile neștiute despre prezența 
României în Afganistan le vom afla 
de acum pe parcursul conferinței 
noastre și a altor conferințe de acest 
gen”. 

 
Prezent la conferință, 
Primarul Municipiului 
Iași, Mihai Chirica, a 
subliniat rolul deosebit 
pe care l-au avut miile 
de militari români 

dislocați în Afganistan timp de 20 de 
ani: „Am ținut neapărat ca Fundația 
Colegiului Național de Apărare să 
rămână partener principal în organi-
zarea acestui eveniment pe care noi 
îl găzduim de mai multă vreme. De 
altfel, Fundația Colegiului Național 
de Apărare este principalul partener 
pentru toate evenimentele anuale din 
preajma Zilei Armatei”.  

 
La rândul său, Preșe-
dintele Fundației Cole-
giului Național de 
Apărare, Cristian Petcu, 
a dezvăluit premisele 
care au condus la im-
plicarea organizației 

într-un astfel de proiect. „Eveni-
mentul de astăzi încheie careul de 
evenimente pe care Fundația 
Colegiului Național de Apărare l-a 
început cu Ziua Drapelului. Am în-
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cercat să ieșim din nișă, din breșa în 
care noi, ca Fundație a Colegiului 
Național de Apărare, ne desfășurăm 
activitatea, și, pentru prima dată, 
Fundația a marcat în acest an, pe 24 
iunie, Ziua Drapelului, când am și 
lansat un volum extraordinar de bine 
documentat realizat de către trei ca-
dre didactice de la Universitatea din 
București”.  
 

Universitatea ,,Petre 
Andrei” din Iași este 
deja un promotor al 
proiectelor de anver-
gură națională. Recto-
rul Universității, 
Prof.univ.dr. Sorin 

Bocancea, care a fost și moderatorul 
conferinței, a declarat: „Așa cum ați 
putut constata, după retragerea 
NATO din Afganistan, s-a produs o 
avalanșă de opinii și mai ales de ju-
decăți de valoare înainte ca oamenii 
să cunoască ce a însemnat prezența 
trupelor NATO pentru două decenii 
acolo. Conferința noastră este un 
prim pas spre cunoașterea acestui 
fenomen, iar evenimentul la care 
participați este doar o parte din ceea 
ce noi, organizatorii, știm că se în-
tâmplă.” 

 
Keynote speaker-ul 
Conferinței a fost 
Cristian Diaconescu 
(fost Ministru al Justi-
ției îm 2004 și 
Ministru de Externe în 
2009), care a susținut 

prelegerea Prezența trupelor române 
în Afganistan. Avantajele acestei 

misiuni. „Faptul că suntem în 
Alianța Nord-Atlantică se datorează 
Armatei române. Mi-aș fi dorit să 
spun că diplomația, politica româ-
nească sau ceilalți vectori de comu-
nicare și reprezentare ai statului ro-
mân au fost esențiali din acest punct 
de vedere. Da, au fost importanți, 
dar modul înn care, în acea perioadă, 
Armata Română a reacționat la o so-
licitare a reprezentat acel tip de 
moment de inflexiune pe care istoria 
ți-l poate da sau nu.”  
 
 

Șeful Direcției Politici 
de Apărare, Departa-
mentul pentru politica 
de apărare, planificare 
și relații internaționale 
din cadrul 

Ministerului Apărării Naționale, 
Col. Alin Moiceanu, a susținut pre-
legerea Aportul politico-militar al 
Armatei României în Afganistan. 
Domnia sa a declarat: „în octombrie 
2001, a fost lansată Operația 
Enduring Freedom, o operație tip 
coaliție, condusă de Statele Unite ale 
Americii, în cadrul căreia au fost 
dislocate primele forțe în Teatrul de 
operații Afganistan. În spiritul soli-
darității strategice față de parteneri-
atul american, precum și pentru con-
solidarea poziției naționale ca parte-
ner aliat al coaliției, la acel moment, 
autoritățile române au decis partici-
parea militară în Afganistan.”  
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Ioan Mircea Pașcu, 
Ministru al Apărării 
Naționale în perioada 
2000-2004, a declarat: 
„Îmi aduc aminte, 
când am avut primele 
pierderi, au fost doi 

oameni, Fogorași și Samuilă, și 
atunci ne-am dat seama că trebuie să 
avem un moment de reflecție și că 
trebuie să pregătim opinia publică, 
pentru că dacă ar fi fost exploatat 
acel moment în mod negativ s-ar fi 
pus sub semnul întrebării tot efortul 
nostru.” 
 

Comandatul Brigăzii 
15 Mecanizată, Gen. 
de brigadă Daniel Pop, 
a susținut prelegerea 
Brigada 15 Mecani-
zată și cei 20 de ani de 
provocări ai 

Afganistanului: „Militarii ieșeni au 
fost prezenți de la început și până la 
sfârșit în cadrul misiunilor desfășu-
rate de Armata română în 
Afganistan. Militarii Brigăzii 15 
mecanizate au fost ultimii militari 
care s-au retras, ultimul detașament 
întâmpinat de domnul Ministru pe 
aeroportul din Bcurești.”  

 
Gen. de brigadă Ciprian 
Marin a susținut pre-
legerea Două decenii 
de prezență în NATO 
cu 20 ani de angajare 
militară în Afganistan. 

Lecții învățate și experiențe acumu-
late: „Misiunea din Afganistan a fost 
un principalul efort al României într-

un teatru de operații. Am avut 
dislocați, într-un anumit moment, 
1900 de militari pe timpul unei rota-
ții de șase luni. România s-a alăturat 
acestui efosrt internațional începând 
din luna iunie 2002, încă de la înce-
put. Am contribuit cu unități de tip 
batalion, aproximativ 400 de mili-
tari, acționând cu precădere în zona 
aeroportului de la Kandahar. Scopul 
militarilor noșștri în Afganistan a 
fost asigurarea unui climat de secu-
ritate.”  

 
Prof.univ.dr. Cristian 
Bocancea, de la 
Universitatea „Petre 
Andrei” din Iași, a 
susținut prelegerea 
Noul Emirat Afgan – o 
lecție despre limitele 

conceptului occidental al demo-
crației: „Obiectivele dezvoltării și 
democratizării au fost atinse nesa-
tisfăcător, motiv pentru care în so-
cietatea afgană s-au creat noi clivaje 
și nemulțumiri – unele legate de 
prezența americană (aliată), altele de 
sărăcie și corupție, pentru a nu mai 
vorbi de chestiunea religioasă. Evo-
luția occidentalizantă a țării i-a ne-
mulțumit chiar și pe combatanții 
anti-talibani, care și-au reconsiderat 
poziția față de ei, văzându-i ca 
singurii păstrători ai tradiției. ”  

 
Prof.univ.dr. Doru 
Tompea, de la 
Universitatea „Petre 
Andrei” din Iași, a 
prezentat prelegerea 
Reflectarea în presa 
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internațională a retragerii trupelor 
NATO din Afganistan. „Reflectarea 
mediatică a retragerii din Afganistan 
a fost importantă, atât prin infor-
mațiile livrate de corespondenții de 
presă, care au oferit detalii „de la 
fața locului”, cât și prin analizele 
efectuate de cele mai prestigioase 
entități media asupra evoluției 
acestei acțiuni, sub diferite aspecte: 
cauze, criterii, desfășurări de forțe, 
consecințe, perspective locale, 
regionale și internaționale” 

  
 

Prof.univ.dr. Zaker 
Hussain Ershad, de la 
Universitatea „Avicenna” 
din Kabul, Afganistan, 

a prezentat prelegerea Factori cu 
impact asupra victoriei talibanilor 
în Afganistan. „Am o mare 
experiență și știu despre rolul jucat 
de către NATO în Afganistan. 
NATO a venit acolo din cauza unor 
motive foarte clare. Mai mult de 2 
300 de americani au fost uciși, mai 
mult de 20 000 de americani au fost 
răniți. De asemenea, peste 450 de 
soldați din Marea Britanie au fost 
uciși, dar și 69 000 de membriu ai 
forțelor de securitate afgane și-au 
pierdut viața în cei 20 de ani.”  
O parte dintre prelegerile susținut la 
conferință sunt publicate în prezen-
tul număr al revistei Polis.  

 
Silvia BOCANCEA
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VARIA 
 
 

 
Dinamica echilibrului de putere în Marea Neagră  

(I). Situația până în anul 2021 
 

[Power Balance Dynamics in the Black Sea 
(I). Situation by 2021] 

 
Andreea Adina POPA 

 
Abstract: Extremely important for Europe, the Black Sea region is an important 
meeting point for the East-West Corridors and the North-South Corridor. Con-
trol of the Black Sea could easily dominate continental Europe, especially the 
Balkans and Central Europe, as well as the Eastern Mediterranean, the South 
Caucasus, and the northern Middle East. There are three NATO members in the 
region (Bulgaria, Romania, and Turkey) and several NATO partner countries, so 
any instability or hostility in the region will directly affect the actions of the 
Alliance. In Warsaw, at NATO summit in July 2016 allied leaders stated that the 
actual policy of Russia that has reduced stability and security, increased 
unpredictability, and changed the security environment. The security of this spe-
cial area is vital to trade and the prosperity of the whole region. At present, the 
geopolitical model of the Black Sea is complex and changing, so we are 
witnessing the redesign of the world order in the near future. 
The aim of the study is to analyze the model of threat balance theory developed 
by Stephen Walt from a quantitative and qualitative perspective and its 
adaptation through the author’s vision to the context of the Black Sea region 
using advanced statistical methods to present the model customization for 
countries from this region. The statistical methods used (multidimensional 
scaling with Euclidean distance analysis based on scores obtained on a Likert - 
Osgood scale) for quantitative and qualitative analysis are complemented by a 
research desk analysis of data from official sources. The study will have two 
parts, respectively (I) The situation until 2021 which contains data for the period 
2019-2021 inclusive and (II) The situation after 2021 which will contain data as 
well as the presentation of the situation starting with 2022 which will be 
published later. The intrinsic value of the whole study is given by the fact that it 
puts on the map the strategic security analysis in the Black Sea region, the model 
of the theory of threat equilibrium developed by Stephen Walt. 
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The Black Sea region is still an important area of competition. This 
confrontation and the threat it poses can develop to the point where they will 
eventually push the world to the brink of a new war, but these issues can be 
resolved through diplomacy and calm, which is vital to the stability of the region. 
 
Keywords: Balance of Power, Black Sea, Military Power Balance, Military 
Strategy, Security Cooperation, Threat Balance Theory. 

 
Introducere 
 
Regiunea Mării Negre este vitală 

pentru Europa și este intersecția din-
tre Coridorul Est-Vest și Coridorul 
Nord-Sud. Unii experți consideră că 
cei care controlează Marea Neagră 
pot controla cu ușurință spațiul euro-
pean, în special Balcanii și Europa 
Centrală, apoi Mediterana de Est și 
Caucazul de Sud precum și Orientul 
Mijlociu și de Nord. 

Din punct de vedere istoric, 
această regiune este punctul de întâl-
nire dintre Europa și Orient. Securi-
tatea acestei zone speciale este vitală 
pentru comerț și pentru prosperitatea 
întregii regiuni. În acest context, nu 
este greu de înțeles că actuala stare 
de instabilitate nu este propice dez-
voltării economice și potențialului de 
dezvoltare regională. 

În prezentul studiu voi analiza 
modelul teoriei echilibrului amenin-
țării, dezvoltat de Stephen Walt din 
perspectivă cantitativă și calitativă și 
îl voi adapta la contextul regiunii 
Mării Negre folosind metode statis-
tice avansate, cu scopul de a prezenta 
personalizarea modelului pentru ță-
rile din această regiune. Metodele 
statistice folosite (scalară multidi-
mensională cu analiza distanțelor 
euclidiene pe baza scorurilor obținute 
pe o scală de tip Likert-Osgood) 

pentru analiza cantitativă și calitativă 
sunt completate cu o analiză de tip 
research desk privind date din surse 
oficiale.  

Studiul va avea două părți. În cea 
de față, voi prezenta situația până în 
anul 2021, bazându-mă pe date vala-
bile pentru perioada de timp 2019-
2021 inclusiv; a două parte, ce va fi 
pubicată într-un număr viitor, va cu-
prinde situația de după anul 2021. 
Valoarea intrinsecă a întregului stu-
diului este dată de faptul că pune pe 
harta analizei strategice de securitate 
în regiunea Mării Negre modelul 
teoriei echilibrului amenințării dez-
voltat de Stephen Walt. 

 
Bazinul Mării Negre. Repere 
istorice 
 
Sub aspect istoric, Bazinul Mării 

Negre nu a fost doar un spațiu de co-
operare și comerț, ci și o zonă de 
confruntare militară și politică. 
Marea Neagră este astăzi zona de 
frontieră dintre spațiul Uniunii 
Europene și Alianța Nord-Atlantică, 
pe de o parte, și spațiul caucazian, pe 
de altă parte. După cum arată 
Alexandru-Marian Crenganiș, „Ca 
spațiu geopolitic, Bazinul Mării 
Negre se caracterizează prin conflicte 
înghețate datorate existenței continue 
a «moștenirii» culturale, sociale, po-
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litice și militare ale Uniunii Sovietice 
și de competiția dintre Turcia și 
Federația Rusă pentru supremație 
marină. În plus, țările de coastă ală-
turi de UE încearcă, de asemenea, să 
dezvolte cooperarea economică și să 
consolideze democrația”1. 

Competiția dintre Imperiul 
Otoman și extinderea Imperiului Rus 
a dus adesea la războaie. Rusia se 
luptă să controleze întregul spațiu 
maritim, în special asupra strâmtori-
lor Mării Negre, jucând rolul de eli-
berator al națiunilor creștine2. Un 
moment important a fost Războiul 
Crimeii (1856-1859), când cele două 
state (Marea Britanie și Franța) au 
făcut alianță cu Imperiul Otoman cu 
scopul de a menține echilibrul puterii 
regionale. Înfrângerea Rusiei și slăbi-
rea hegemoniei Imperiului Otoman 
„a deschis calea țărilor de pe coasta 
de vest a Mării Negre (inclusiv 
România) și a Balcanilor să obțină 
independența națională”3. 

După Primul Război Mondial, 
dezintegrarea Imperiului Țarist și, 
respectiv, a Imperiului Otoman a 
schimbat din nou raportul de putere 
la nivel regional. „Disputa perenă 
privind regimul strâmtorilor Mării 
Negre”4 a fost soluționată în cele din 
urmă de Convenția de la Montreux 
din 1936, care reliefează situațiile 
politice și tehnice de la acea vreme 
cu privire la restricțiile de tonaj și de 
durată ale staționării navelor de răz-
boi, fiind și astăzi de actualitate. 

Structura geopolitică regională s-a 
schimbat din nou în timpul celui de-
al Doilea Război Mondial când, în 
Crimeea, s-au dus lupte aprige cu 

precădere în portul Sevastopol. Ex-
ceptând Turcia, care a ales să devină 
membru NATO (1952), restul entită-
ților politice din jurul Mării Negre fie 
erau parte din Uniunea Sovietică, fie 
„state satelit ale Uniunii Sovietice”5, 
adică membre ale Pactului de la 
Varșovia. Regiunea a fost „spațiul de 
desfășurare al războiului rece, cu 
perioade scurte de destindere rela-
tivă”6, în timp ce Uniunea Sovietică a 
lucrat pentru a-și transforma flota 
Mării Negre într-un instrument de 
conducere militară și de proiectare a 
propriilor forțe, tensiunile și inciden-
tele navale escaladând ocazional. 

Căderea comunismului și dezinte-
grarea Uniunii Sovietice și a 
Iugoslaviei au modelat un model re-
gional mai divers, incluzând state 
membre NATO și/sau state membre 
sau candidate ale UE, dar și state care 
au luat în considerare alte opțiuni. 
Aproape toate au trecut printr-o pe-
rioadă de tranziție spre o democrație 
funcțională și o economie de piață. 
Unele au evoluat într-un sistem de 
guvernare autocratic, altele au ac-
ceptat valorile și sistemele occiden-
tale. Federația Rusă a mers pe o cale 
specială caracterizată de centralizarea 
totală a pârghiilor puterii, militari-
zarea accelerată și ostilitatea decla-
rată Occidentului, mai ales față de 
SUA. Frontul de luptă al noii aser-
tivități a devenit regiunea extinsă a 
Mării Negre. 

Totodată, în anii de după încheie-
rea Războiului Rece, în ciuda dife-
rențelor, s-au făcut câteva încercări 
lăudabile de stabilire a unui cadru de 
cooperare constructiv. Așadar, la 
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inițiativa Turciei, la Summitul regio-
nal de la Istanbul, din 25 iunie 1992, 
a fost înființată Organizația de 
Cooperare Economică a Mării Negre 
(OCEMN), ca instrument interactiv 
care vizează realizarea unor proiecte 
comune în anumite zone7. OCEMN 
nu a reușit implementarea de proiecte 
majore, în principal ca forum de dez-
batere și contact cu țări care nu au 
participat la dialog în alte moduri 
(cum ar fi Armenia și Azerbaidjan). 

NATO și Uniunea Europeană au 
formulat, de asemenea, multe iniția-
tive și planuri de lucru ca răspuns la 
necesitățile regiunii extinse a Mării 
Negre. Odată cu aderarea Bulgariei și 
a României la NATO (2004) și a inte-
grării în UE (2007), aceste două state 
au devenit puteri în Marea Neagră și 
au fost obligate să gestioneze conse-
cințele noului statut. 

După adoptarea Strategiei de 
Securitate a Uniunii Europene 
(2003), Consiliul Europei (din mai 
2004) a emis documentul Politică 
Europeană de Vecinătate pentru ță-
rile extinse din sudul și estul UE. Au 
urmat alte două documente de plani-
ficare: Parteneriatul Estic – conceput 
de Polonia și Suedia pe o inițiativă 
comună de dezvoltare a relațiilor 
bilaterale dintre Uniunea Europeană 
și Armenia, Georgia, Azerbaidjan, 
Bielorusia, Republica Moldova și 
Ucraina – și Sinergia Mării Negre 
(14 februarie 2008) – care a urmărit 
dezvoltarea cooperării multilaterale 
cu țările menționate mai sus alături 
de Federația Rusă și Turcia.  

La Summitul NATO de la 
București, din aprilie 2008, a fost 

discutată și perspectiva stabilirii unor 
relații mai apropiate în regiunea 
Mării Negre. Președintele Vladimir 
Putin a avut o abordare incontestabilă 
de frustrare și ostilitate în celebrul 
său discurs de la Summitul de 
Securitate desfășurat la München din 
2007. A urmat Războiul Georgiei din 
august 2008, ocuparea și recunoaște-
rea unilaterală ulterioară a provincii-
lor aflate sub suveranitatea Georgiei 
ca state independente, anexarea ile-
gală a Crimeii precum și războiul 
mixt din sud-estul Ucrainei. 

Problemele geopolitice acide spe-
cifice ultimilor ani sunt probabil o 
manifestare a încercărilor marilor 
actori de a crea o poziție favorabilă 
de negociere pentru noua formă de 
revizuire a ordinii globale actuale8. 
Sub presiunea comună a mai multor 
jucători globali, modelul geopolitic 
actual și-a atins limita. Am asistat la 
dezintegrarea ordinii politice mon-
diale și la stabilirea unei noi para-
digme geopolitice globale împărțită 
între intervenția militară a Rusiei și 
imprevizibilitatea Statelor Unite în 
epoca Trump. 

Această schimbare de paradigmă 
modifică terenul de joc al imperiilor, 
astfel încât Marea Neagră nu mai este 
moneda de schimb a acestora, și este 
dificil de crezut că țările din regiune 
nu vor putea aduce schimbări, prin 
influența în actuala structură de ne-
gocieri cu privire la „echilibrarea” 
Bazinului Mării Negre, impunând o 
altă abordare decât cea din istoria 
veche sau mai recentă a regiunii. 
Noua paradigmă aduce pentru prima 
dată la masa negocierilor jucători 
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politici locali care au, astfel, posibi-
litatea de a obține un grad înalt de 
eliberare politică şi de independență 
economică, iar eterogenitatea aspi-
rațiilor și a soluțiilor face puțin pro-
babil ca un hegemon unic să apară 
din nou în regiune.  

Cu siguranță, marile puteri se pre-
gătesc pentru negocieri care prefigu-
rează viitoarea ordine mondială, rea-
lizând scenariile pentru pregătirea 
unei poziții favorabile de negociere 
ce includ operațiuni militare pe scară 
largă, spectacole militare expuse, 
testarea limitelor discursului diplo-
matic, îmbunătățirea și reconfigura-
rea mijloacelor și a instrumentelor de 
luptă non-militare (știri false, război 
media, controlul manipulării mase-
lor). Asistăm, astfel, la un model de 
disonanță cognitivă transpus prin 
aceste scenarii la nivelul Bazinului 
Marii Negre, unde principalul risc 
real și determinat este că prețul păcii 
să pară a fi libertatea. 

 
Echilibrul de putere în Bazinul 
Mării Negre 
 
Echilibrul sau balanța de putere 

este conceptul de bază al teoriei 
realiste în domeniul relaţiilor inter-
naţionale. Balanţa de putere repre-
zintă „o stare de lucruri în care nici o 
putere nu este într-o poziţie pre-
ponderentă şi nu poate face legea 
pentru alţii”9 şi are rolul de a ghida şi 
reglementa relaţiile dintre entităţi 
statale ce au ca principală caracte-
ristică suveranitatea. 

Paradigma echilibrului puterii este 
instrumentul cel mai eficient pentru a 

reprezenta dinamica sistemului 
internațional modern și presupune 
interacțiunea și prezența elementelor 
atât convergente, cât și divergente 
necesare echilibrării sistemului. În 
absenţa echilibrului, un element va 
domina alte elemente, ceea ce poate 
provoca consecințe distructive pentru 
elementul dominant. Scopul men-
ținerii echilibrului prin balanţa de 
putere este de a reda stabilitate siste-
mului, dar şi a elementelor consti-
tutive ale respectivului sistem. 

În timpul Războiului Rece, 
principalii poli de putere din Marea 
Neagră au fost Uniunea Sovietică și 
Turcia. Potrivit Tratatului de la 
Varșovia, fosta Uniune Sovietică a 
impus tuturor țărilor din regiune o 
conducere politică comunistă cen-
tralizată. Ca membre ale NATO din 
1952, Turcia și Grecia au fost sin-
gurele puteri regionale cărora, sub 
imboldul Statelor Unite, le-a revenit 
rolul de a echilibra balanţa de putere. 

După anexarea Crimeii, în 2014, 
Federația Rusă a construit o infra-
structură militară pentru a contracara 
amenințările aeriene și terestre, cu 
scopul de a crea o bulă anti-acces 
pentru a diminua capacitatea NATO 
de a-și proteja statele membre și de a 
oferi asistență militară partenerilor 
din regiune. Rusia a încercat, de 
asemenea, să-și sporească acoperirea 
militară în regiunile învecinate, cum 
ar fi Europa Centrală, Balcani, 
Caucazul de Sud, Mediterana de Est 
și Orientul Mijlociu. 

Conform teoriei echilibrului 
ameninţării dezvoltată de Stephen 
Walt, alianţele unui stat nu au rolul să 
echilibreze puterea în creştere a altui 
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actor statal, ci să contrabalanseze 
ameninţarea la adresa propriei 
securităţi dată de această creştere a 
puterii10. Sunt patru factori ce defi-
nesc nivelul de ameninţare: puterea, 
proximitatea, capacitatea de ofensivă 
şi intenţiile ofensive. 

1. Primul factor, puterea, repre-
zintă capacitatea actorilor statali de a 
utiliza resursele de putere disponibile 
pentru a influența sau pentru a 
controla comportamentul statului. 
Privind spre regiunea extinsă a Mării 
Negre, constatăm că fosta Uniune 
Sovietică a fost considerată forța 
dominantă care a unit toate țările din 
Europa Centrală și de Est în ideologie 
și sistem politic. La celălalt capăt al 
spectrului, cele două țări, Turcia și 
Grecia, au început o construcție 
păstrând sistemele lor democratice de 
guvernare și opțiunea euro-atlantică 
(NATO). Regiunea Mării Negre s-a 
caracterizat prin propriul echilibru de 
putere și evoluția sa – determinată de 
câțiva factori cheie care o perso-
nalizează – ajută la exprimarea im-
portanței sale geostrategice și geo-
politice. Principala caracteristică a 
regiunii este „tensiunea sistemică” 
dintre Federația Rusă și Occident. 
Odată cu ascensiunea Turciei ca 
putere regională, celelalte puteri 
majore nu dovedesc leadership în 
soluționarea conflictelor dintre aliații 
NATO din aripa de sud-est, ceea ce 
duce la noi tensiuni dar și la vechi 
tensiuni nerezolvate. 

Regiunea extinsă a Mării Negre 
include țările care au litoral la Marea 
Neagră (precum România, Bulgaria, 
Turcia, Georgia, Ucraina, Federația 

Rusă și chiar Republica Moldova), 
dar fără a se limita la acestea 
(Armenia și Azerbaidjan, care aparțin 
aceleiași zone extinse fără a avea 
litoral la Marea Neagră). După ce 
peninsula Crimeea a fost anexată 
ilegal de Federația Rusă, Ucraina a 
intrat pe teritoriul acestor conflicte 
înghețate, dar și din cauza con-
flictului armat care a avut loc după 
anexare. Remodelarea acestei regiuni 
este o adevărată provocare în sensul 
protejării și ancorării ei la idealurile 
și valorile democratice. 

Jocul politic din regiunea Mării 
Negre Extinse este condus de două 
curente/tendințe contradictorii. Pe de 
o parte, avem metodele și/sau proce-
durile pentru ca țările din regiune să 
adere la NATO și UE; pe de altă 
parte, vedem cum Kremlinul are un 
rol decisiv în dezvoltarea și în con-
solidarea blocurilor politice, militare 
și economice care să contracareze 
evoluția zonelor înconjurătoare ale 
UE. 

2. Proximitatea, al doilea factor 
utilizat în analiza echilibrului ame-
nințării, duce direct la o creștere a 
amenințării cu forța a țărilor revi-
zioniste față de țara de referință. Ca-
pacitatea celei din urmă de a proiecta 
puterea este invers proporțională cu 
distanța dintre cele două țări. Când 
statul mai slab alege comportamentul 
de aliniere, apare „sfera de influ-
ență”. În acest sens, este reprezenta-
tiv cazul Regiunii Extinse a Mării 
Negre şi Europei de Est în timpul 
Războiului Rece. 

Dacă țările mai slabe aleg să 
echilibreze amenințările, complexul 
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de alianță va lua forma unei table de 
șah. În această circumstanță, țările 
mici tind să formeze alianțe cu țări 
mari îndepărtate, astfel încât distanța 
fizică să împiedice dezvoltarea ame-
nințărilor la adresa securității lor din 
partea aliaților. Exemplele României, 
Bulgariei și Georgiei în epoca post-
sovietică susțin acest act de echilibru. 

3. Capacitatea de ofensivă constă 
în dezvoltarea puterii militare a unui 
stat. Combinând acest factor cu pro-
ximitatea geografică, s-a identificat 
tentația de a forma alianțe, iar dis-
tanța fizică uriașă dintre țara ame-
nințată și aliații săi a exacerbat 
această tentație. Acest factor din teo-
ria echilibrului a lui Walt a fost pe 
deplin aplicabil țărilor din sfera de 
influență a fostei Uniuni Sovietice în 
timpul Războiului Rece. Teoria rea-
listă afirmă că statul, conștient sau 
inconștient, tinde să atingă un echili-
bru de putere. Această lucru se re-
flectă în situația geopolitică actuală a 
regiunii Mării Negre: pe de o parte, 
Federația Rusă, ca element de echi-
libru; pe de altă parte, regăsim majo-
ritatea celorlalte entități statale, ca 
puncte de echilibru. Evident, 
Federația Rusă este dominantă ca 
urmare a teritoriului și a resurselor 
sale naturale ce îi permit șantajul 
economic împotriva țărilor consi-
derate neprietene. 

În cadrul binomului de putere 
Rusia-Turcia, monopolul Federației 
Ruse asupra pieței energetice euro-
pene a fost interpretat de Turcia ca o 
încercare de a submina poziția aces-

teia din urmă ca centru regional de 
putere, forțând-o să accepte un statut 
inferior în ierarhia puterilor regio-
nale. Turcia se va simți constrânsă în 
negocierea rutelor energetice regio-
nale. În regiunea Mării Negre Ex-
tinse, echilibrul de putere joacă un rol 
la două niveluri: echilibrul general de 
putere, adică situația geopolitică in-
ternațională ca parte a unui sistem 
unic, și echilibrul de putere local, 
acționând la un nivel inferior. 

Echilibrul militar al Mării Negre 
pare să favorizeze Turcia și Rusia, 
dar ambele părți interesate au de-a 
face cu alte teatre. Utilizarea hard 
power este încă o opțiune pentru 
Rusia pentru rezolvarea conflictelor 
locale și este încă văzută de țările mai 
mici ca un instrument pentru rezolva-
rea provocărilor de securitate gene-
rate de conflictele nerezolvate în inte-
riorul sau între țări. Echilibrul militar 
al Mării Negre devine din ce în ce 
mai destabilizat. Pe de o parte, capa-
citățile militare ale Rusiei și Turciei 
au crescut, iar pe de altă parte, a 
stagnat sau chiar a scăzut puterea 
altor țări din Bazinul Mării Negre. 

4. Intențiile ofensive pot fi anali-
zate din perspectiva calitativă, prin 
intersecția celor două axe: proximi-
tate (apropierea față de Rusia sau 
apropierea față de NATO) și influ-
ența celor două puteri în sistemul 
decizional. 

Pentru cele două axe folosim un 
sistem de măsurare de tip Likert în 
trei clase, astfel: 
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Axa proximității Axa capacității de ofensivă Factorul Putere 
+ apropiere mică 
++ apropiere moderată 
+++apropiere mare (afiliere 
puternică) 

+ capacitate de ofensivă mică 
++ capacitate de ofensivă 
moderată 
+++ capacitate de ofensivă 
mare 

Putere scazută 
Putere moderată 
Putere mare 

 
Tabelul 1: Sistem de măsurare de tip Likert în trei clase 

 
Cele zece state riverane Mării 

Negre au fost evaluate cantitativ con-
form teoriei lui Walt şi plasate în 
funcție de scorurile obținute într-un 
sistem multi-cadran de tip scalare 
multidimensională, prin analiza dis-
tanțelor sociale prin cei doi factori 
conform metodologiei sus prezentate. 

Voi defini diagrama balanței de 
putere a Mării Negre prin cele patru 
cadrane încercând să argumentez 
situația actuală a zonei de influență 
pe axa proximității, punând accent 
atât pe factorii stabili (afinitate ridi-
cată față de Rusia sau de NATO) în 
corespondență cu capacitate ofensivă 
mare şi putere mare dar şi elementele 
ușor influențabile de cele două mari 
puteri, care reprezintă mobilități ex-
haustive ce pot înclina dinamica ba-
lanței de putere sau a căror poziție 
geostrategică nu reprezintă un factor 
determinant în ecuația dinamicii de 
putere a Mării Negre. 

 
Cadranul 1: Apropierea faţă de 

Rusia şi capacitate de ofensivă mare 
(influenţa mare, aliat puternic Rusia, 
stabil) 

După dezintegrarea fostei Uniuni 
Sovietice, balanța de putere regională 
s-a schimbat atât pentru actuala 
Federație Rusă, cât şi pentru fostele 

state aflate sub conduceri politice 
socialist-comuniste. În ultimii ani, 
Rusia și-a promovat constant statutul 
militar și l-a susținut cu o campanie 
de propagandă fără compromisuri și 
decisivă. Federația Rusă acordă o 
atenție deosebită Mării Negre, mai 
ales începând cu 2007, încercând să-
și restabilească statutul de putere de 
clasă mondială și să obțină recu-
noaștere. 

Prin creșterea puterii militare și a 
influenței politice, Rusia își depășește 
concurenții din regiunea Mării Negre. 
Există indicii că, pe lângă amenin-
țarea asupra independenței Ucrainei, 
Republicii Moldova şi a Georgiei, 
Rusia își dorește să controleze şi na-
vigația în Marea Neagră, protejând 
astfel atât liniile de comunicații co-
merciale, dar mai ales rute prepon-
derent energetice, reușind să intimi-
deze state membre NATO, ca 
România, Bulgaria și chiar şi Turcia, 
și obținândca efect interzicerea tru-
pelor NATO să pătrundă în regiunea 
din spațiul Mării Negre. 

 
Cadranul 2: Apropierea faţă de 

NATO și capacitatea de ofensivă 
mare (influența mare, aliat puternic 
NATO, stabil) 
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Regiunea Mării Negre este, din 
perspectiva NATO, flancul de sud-est 
al alianței. Prin urmare, răspunsul 
NATO la consolidarea apărării și 
apărării regionale nu este surprinză-
tor. Aceste acțiuni sunt o manifestare 
a hotărârii NATO de a asigura descu-
rajare eficientă și apărarea colectivă 
de încredere în timp de pace. Având 
în vedere realitățile regionale și pro-
vocările de securitate, NATO și-a 
consolidat sistemul de prevenire și 
apărare în regiune. Aceste măsuri 
demonstrează fermitatea și consec-
vența NATO în asigurarea apărării 
colective în regiune și prevenirea 
eficientă a conflictelor. Pentru 
NATO, aceasta este, evident, o pro-
vocare, deoarece toate aceste con-
flicte sunt foarte probabil să destabi-
lizeze rapid întreaga regiune. 

Dacă Statele Unite încurajează ță-
rile din regiunea Mării Negre să-și 
consolideze puterea navală, vor bene-
ficia de aceasta. România, în special, 
poate beneficia de achiziționarea de 
echipamente militare navale pentru a 
echilibra avantajele actuale ale 
Rusiei. Strategia SUA în Marea 
Neagră pentru 2021 și ulterior ar tre-
bui să se concentreze pe încheierea 
conflictelor prelungite din regiune 
înainte de a stabili securitatea eco-
nomică, maritimă sau energetică. 

Turcia este una dintre principalele 
forțe militare ale NATO din regiune 
și are suveranitate asupra Bosforului, 
dar poate fi un aliat provocator și 
solicitant, deoarece are cea mai mare 
armată din regiunea Mării Negre. 
Forțele aeriene turcești ocupă o tre-
ime din capacitățile forțelor aeriene 

ale țărilor de la Marea Neagră, iar 
marina din Ankara pare a fi cea mai 
eficientă din regiune. 

Ucraina pare să aibă a doua cea 
mai mare armată din regiunea Mării 
Negre. Înainte ca Rusia să anexeze 
Crimeea, Ucraina avea cel mai ridicat 
potențial de putere maritimă din 
Marea Neagră. Crimeea a oferit 
Kievului Sevastopolul, cel mai bun 
port de la Marea Neagră, precum și 
cea mai lungă coastă din regiune și 
cea mai mare platformă continentală. 
Cu toate acestea, puterea navală a 
Ucrainei este constrânsă de restric-
țiile severe de finanțare și de provo-
cări structurale. Ucraina se confruntă 
cu cea mai urgentă și imediată ame-
nințare din regiune. Pentru Ucraina, 
consolidarea cooperării cu Alianța 
Transatlantică, în special în domeniul 
maritim, este crucială pentru capa-
citatea de a rezista agresiunii rusești 
și de a asigura stabilitatea economică. 

Fiind al treilea cel mai mare parti-
cipant naval din Marea Neagră, 
Grecia se confruntă cu dificultăți 
financiare și trebuie să reducă chel-
tuielile militare, planurile de moder-
nizare și achizițiile militare. România 
și Grecia au armate similare ca mă-
rime, fiecare reprezentând 11% din 
armatele Mării Negre. Conform stan-
dardelor NATO, pregătirea de luptă a 
armatei române este estimată a fi în-
tre 70% și 90%11 din capacitatea ei 
totală. Bulgaria, ca România, este 
îngrijorată de problemele de securi-
tate, dar nu este dispusă să se con-
frunte cu Moscova, subliniind că 
Rusia este principala amenințare de 
securitate la adresa Bazinului și este 



POLIS 

 158 

dornică să militarizeze în continuare 
marea. Generalul Hodges a susținut 
aceeași opinie, spunând că „România, 
Bulgaria, Georgia și Ucraina sunt țări 
care doresc să vadă Turcia jucând un 
rol mai important în regiunea Mării 
Negre. Cu toate acestea, Turcia nu 
are suficientă putere în Occident 
pentru a-și susține acest rol mai ales 
într-un conflict cu Kremlinul. 
Reconstruirea relațiilor bazate pe 
încredere este cheia”12. 

 
Cadranul 3: Apropierea faţă de 

Rusia şi capacitate ofensivă mică 
(influenţă scăzută, capacitate de 
influenţă scăzută) 

Conflictele post-sovietice prelun-
gite (numite uneori „înghețate”) sunt 
concentrate în regiunea Mării Negre. 
Ele au creat „zone gri” care ar putea 
(sau chiar o fac) să „alimenteze” fe-
nomene precum criminalitatea, con-
trabanda și radicalizarea. Rusia a fo-
losit aceste „slăbiciuni” pentru a in-
timida politic noile state indepen-
dente din fosta Uniune Sovietică. 
Majoritatea experților ruși cred că 
Moscova a făcut acest lucru în prin-
cipal pentru a-și urmări poziția de 
înaltă putere și obiectivul strategic de 
a stabili o zonă de influență privile-
giată. 

Faptele dure susțin această afir-
mație. Cea mai recentă și posibil cea 
mai gravă amenințare la adresa arhi-
tecturii europene de securitate care a 
contestat în mod deschis ordinea 
mondială stabilită a avut loc în regiu-
nea Mării Negre: conflictul dintre 
Rusia și Georgia în 2008, anexarea 
ilegală a Crimeii în 2014 și activită-

țile sale destabilizatoare în estul 
Ucrainei. 

În ceea ce privește cheltuielile 
militare, cei doi „lideri” principali ai 
„cartierului comun” sunt Georgia și 
Armenia. În Caucaz, armata cu cea 
mai mare forță este cea din Azerbaidjan, 
urmând Armenia și Georgia. 

 
Cadranul 4: Apropierea faţă de 

NATO şi capacitate ofensivă mică 
(influenţă scăzută, capacitate de 
influenţă scăzută) 

NATO a declarat în repetate rân-
duri că alianța nu intenționează să 
desfășoare trupe în Europa de Est şi 
Sud-Est. Cu toate acestea, anexarea 
ilegală a Crimeii de către Rusia a 
determinat alianța să-și îndeplinească 
sarcina principală – apărarea colec-
tivă – și să-și asigure credibilitatea. 
Au fost luate măsuri pentru a conso-
lida prezența NATO în regiunea 
Mării Negre, care este un răspuns 
defensiv și proporțional la utilizarea 
de către Rusia a puterii militare îm-
potriva vecinilor săi de la Marea 
Neagră. În același timp, aliații au 
convenit să mențină canale deschise 
de comunicare cu Rusia, 
demonstrându-și disponibilitatea de a 
asigura predictibilitatea și transparența. 

Georgia este unul dintre partenerii 
NATO și poate crește oportunitățile 
de a promova o gamă largă de inter-
acțiuni politice și practice. Capabili-
tățile militare ale Georgiei au fost 
grav slăbite în conflictul cu Rusia, 
dar ea are o relație strânsă cu alianța 
și este unul dintre cei mai apropiați 
parteneri ai săi.  
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La solicitarea Guvernului 
Republicii Moldova, NATO și-a con-
solidat și angajamentul față de 
aceasta, în sensul de a sprijini con-
solidarea instituțiilor de apărare și 
reformele. Moldova este vitală pentru 
dinamica securității regionale. Cu 
toate acestea, cele două țări ar putea 
încerca să joace un rol în inițiative 
regionale și salută prezența Statelor 

Unite și a altor țări occidentale pentru 
a desfășura exerciții și programe am-
ple de antrenament. 

Iată rezultate obținute și prezen-
tarea diagramei din perspectiva celor 
3 factori dinteoria lui Walt (putere, 
proximitate și capacitatea de ofen-
sivă), dar și a relațiilor de influență 
ale Rusiei (în cadranul 2 și 3), dar și 
ale NATO/UE (în cadranul 2 și 4). 

  

 
Echilibrul de putere simplu din 

regiunea Mării Negre se manifestă în 
perechea de putere Rusia-Turcia, în 
timp ce echilibrul de putere complex 
se stabilește între Rusia-NATO-
Turcia-UE. Odată cu invadarea 
Georgiei în 2008 și cu anexarea 
Crimeei în 2014, Federația Rusă a 
rupt simplul echilibru de putere în 
regiune, dar balanța a fost restabilită: 
pe de-o parte, UE a adoptat sancțiuni  

 
economice împotriva Moscovei, iar 
pe de altă parte, de Alianța Nord-
Atlantică a consolidat desfășurarea de 
trupe și arme pe aripa de est și a des-
fășurat exerciții militare bilaterale și 
multinaționale în apele Mării Negre 
și la granițele terestre și aeriene ale 
țărilor est-europene. 

Pe de altă parte, rezultatele obți-
nute și prezentate în diagrama de mai 
sus conferă o viziune holistică la ni-
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velul regiunii Mării Negre cu privire 
la interacțiunea celor trei factori din 
teoria lui Walt în cadranul 2, dar şi în 
cadranul 3. Perspectiva este cu atât 
mai interesantă cu cât unele țări con-
siderate cu capacitate de ofensivă 
mică și medie și caracterizate cu pu-
tere de foc mică (inclusiv Ucraina 
care, după anexarea Crimeei, a pier-
dut mai mult de 70%13 din puterea de 
foc) asigură dinamica echilibrului de 
putere la nivelul Regiunii Mării 
Negre. 

Observăm empiric că, deși sunt în 
cadranul 2 şi 3, ce indică pe axa pro-
ximității apropierea de NATO, unele 
din aceste state fiind și sub influența 
UE, constatăm pe orizontală o presi-
une a Rusiei în special asupra țărilor 
provenite sau în relație cu fosta 
URSS. Astfel, dacă țările din cadra-
nul 4 au o dinamică predictibilă, con-
cluzionăm că dinamica echilibrului 
de putere în cadrul Regiunii Mării 
Negre este asigurată pe fondul axei 
proximității de țările cu capacitate 
medie de ofensivă, care sunt și capa-
bile să-și expună punctul de vedere 
având în același timp o relație foarte 
bună în triunghiul SUA-Turcia-UE, 
dar care sunt și motivate să-și apere 
integritatea teritorială istorică, fiind 
afectate în trecut de imixtiunea 
Imperiului Rus în politica teritorială. 

A doua grupă ce influențează di-
namica echilibrului de putere la ni-
velul regiunii sus amintite o repre-
zintă statele „noi”, cu construcție 
fragilă, ieșite de sub influența Rusiei 
şi intrate sub „aripa protectoare” a 
influenței occidentale, interesată să 
aloce resurse importante (materiale şi 

umane) care să compenseze cei doi 
factori: puterea şi capacitatea de 
ofensivă. 

Cu toate acestea, NATO are unele 
limitări. Faptele au dovedit că este 
dificil să se adapteze și să răspundă la 
tactici și amenințări mixte prin ana-
liza detaliată a acțiunilor rău intențio-
nate ale Rusiei. Cu toate acestea, 
NATO are un partener natural care 
poate aduce mai multă valoare adău-
gată tuturor provocărilor de mai sus – 
alianța poate crește realizarea valorii 
prin promovarea democrației și a 
bunei guvernări –, aceasta fiind piatra 
de temelie a realizării stabilității de 
durată și pe termen lung în regiune. 

 
România și Bulgaria în balanţa 
de putere din Regiunea Extinsă 
a Mării Negre 
 
Economia balanței de putere și 

mediul geopolitic în schimbare im-
pune acum României să-și reconsi-
dere prioritățile regionale în confor-
mitate cu realitățile dinamice actuale 
și să-și asume responsabilități legate 
de prietenii și de aliații săi. Atât 
România, cât și Bulgaria favorizează 
o prezență mai mare a SUA și a 
NATO în regiune.  

România are o poziție matură și 
echilibrată față de aceste evenimente, 
făcând apel la restabilirea calmului și 
a negocierii, arătând în același timp 
solidaritate cu principalii săi aliați 
strategici. După aderarea la NATO, 
la Uniunea Europeană și la poziția 
comună a Forțelor Aliate față de ve-
cinii estici și Balcanii de Vest, 
România și-a consolidat poziția de 
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securitate națională și și-a întărit le-
găturile cu propriul sistem de valori 
și cu sistemul de valori sub egida 
dezvoltării durabile. 

După evenimentele din 2014, 
România a conștientizat pericolele 
geopolitice ale Mării Negre și a de-
venit membră activă a Uniunii 
Europene și NATO prin moderni-
zarea armatei. România consideră 
Marea Neagră ca o prioritate stra-
tegică, iar datorită proximității față de 
alți aliați și eforturilor majore de mo-
dernizare a capacităților și infra-
structurii de mobilitate, este punctul 
central al alianței. Ea are responsa-
bilitatea de a aduce stabilitate, demo-
crație și prosperitate în regiunea Mă-
rii Negre, în special în modelul de 
securitate regională din ce în ce mai 
complex pe care îl confirmă în mod 
regulat. 

România a investit multă energie 
pentru a sublinia rolul strategic al 
Mării Negre în viziunea Uniunii 
Europene și a NATO. Pentru a valo-
rifica pe deplin Regiunea Mării 
Negre la orizontul acțiunii politice 
occidentale, este posibil să nu existe 
nicio țară din lume care să consume 
mai multă energie. De asemenea, a 
făcut unele eforturi notabile pentru a 
consolida reziliența regională, inclu-
siv prin noul Centru European de 
Competențe în Domeniul Securității 
Cibernetice și prin Centrul Euro-
atlantic de Reziliență. Din punct de 
vedere diplomatic, bunele relații ale 
României cu Turcia reprezintă un 
câștig pentru cooperarea în regiune. 
Cu toate că rezultatele sunt încă mo-
deste, niciunul din membrii implicați 

în regiunea Mării Negre nu poate 
contesta efortul României și mai mult 
decât atât, că acest efort este zadarnic 
și lipsit de sens. 

Bulgaria, membru al UE, NATO 
și al Inițiativei celor Trei Mări (3SI), 
și-a demonstrat angajamentul pentru 
consolidarea capacităților și îmbu-
nătățirea securității regionale prin 
exerciții de alianță și de cooperare 
militară multinațională. Ea are o re-
lație de securitate din ce în ce mai 
strânsă cu Statele Unite. În calitate de 
membru al NATO și al UE, Bulgaria 
este un partener activ în asigurarea 
securității regionale. Dacă Bulgaria a 
fost o țară satelit a Uniunii Sovietice 
în timpul Războiului Rece, după dis-
pariția URSS, ea s-a întors spre 
Occident și a câștigat aderarea la 
NATO și la UE.  

Datorită poziționării sale geogra-
fice, Bulgaria oferă NATO o pre-
zență importantă în Marea Neagră. În 
urma incidentului din Ucraina din 
2014-2015, Bulgaria a fost expusă 
unui puternic șantaj economic venit 
din partea Federației Ruse, aceasta 
din urmă încearcând să-și reconstru-
iască sfera de influență controlată 
cândva de Uniunea Sovietică. 
Bulgaria este încă vulnerabilă la sti-
mulentele și constrângerile rusești. 
Precauția bulgară față de intervenția 
politică rusă și amenințările militare 
pot duce din nou la reticența de a 
sprijini inițiative care ar putea enerva 
Moscova. 
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Reconfigurări ale balanţei de 
putere în Regiunea Extinsă a 
Mării Negre 
 
În prezent, modelul geopolitic al 

Mării Negre este complex și schim-
bător, întrucât asistăm la reproiec-
tarea ordinii din Regiunea Extinsa a 
Marii Negre atât din punct de vedere 
militar, dar mai ales economic, 
Ucraina devenind un pion economic 
important în zonă, în contextul resur-
selor deținute și al integrării euro-
atlantice. Până la escaladarea con-
flictului dintre Rusia și Ucraina, 
hegemonia Statelor Unite a fost pusă 
sistematic la îndoială. Din perspec-
tiva contextului noii ordini globale 
putem anticipa implicarea în 
Regiunea Extinsă a Mării Negre, a 
unui jucător global major, China, 
care dovedește prin interesele sale, o 
afinitate geopolitică și economică 
pentru zona Mării Negre. 

Zona extinsă a Mării Negre ar 
putea deveni o arenă de confruntare 
în negocierea noii ordini globală de 
către marii actori politici. Rusia își va 
îndrepta cu siguranță atenția către 
țările învecinate, în special spre Re-
giunea Extinsă a Mării Negre. Pute-
rea militară a Federației Ruse la 
Marea Neagră este reală, în creștere 
rapidă, și se apropie rapid de Bazinul 
Pontic, fiind posibil să schimbe trep-
tat raportul de putere din zonă. De-
vine din ce în ce mai evident că echi-
librul geopolitic al lumii se schimbă 
și, de asemenea, că asistăm la naște-
rea unei noi ordini mondiale. Pentru 
prima dată de la Războiul Rece, 
Statele Unite nu au reușit să mențină 

hegemonia acestei ordini mondiale 
din cauza problemelor interne și a 
jocului geopolitic intensificat dintre 
Rusia și China. 

 
Concluzii 
 
În acest moment, mai multe ten-

tații hegemonice fac ravagii în zonă. 
Pentru claritate, putem chiar presu-
pune că bătălia finală pare să fie între 
două ispite locale și două ispite alo-
gene. Două dintre ele sunt locale (cea 
rusă și cea neo-otomană) și sunt rea-
parițiile imperiilor, izvorâte din isto-
ria îndelungată a exercitării hegemo-
niei locale în regiune. Cea de-a treia, 
alogenă, este derivată din proiecția 
mitologică a Orientului și este lega-
rea de Europa prin multe rute ca 
Drumul Mătăsii. În cele din urmă, a 
patra tentație (tot alogenă) a apărut 
recent manifestată de inițiative su-
prapuse: UE are nevoie de autonomie 
globală și strategică și de răspunsul 
NATO la ambițioasa arhitectură he-
gemonică a Moscovei și construirea 
(anti) hegemoniei Statelor Unite 
ș.a.m.d.. În această competiție, nicio 
tentație de hegemonie nu va fi în-
vinge: Mărea Neagră nu va avea un 
singur hegemon pentru o lungă peri-
oadă de timp. 

Rusia încearcă să-și restabilească 
sfera de influență, vizând spațiul 
Comunității Statelor Independente, să 
blocheze sau să încetinească procesul 
de extindere a NATO în Estul 
Europei și în Caucaz și să mențină 
controlul privind accesul statelor eu-
ropene la resursele energetice din 
zona Caspică. În ambiția sa de a de-
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veni un centru regional de putere, 
Turcia și-a demonstrat capacitatea de 
a participa la confruntarea diploma-
tică și economică pentru a obține 
resurse naturale în Marea Caspică, iar 
în ochii UE a devenit o alternativă 
viabilă pentru asigurarea viitoarelor 
rute energetice. Este demn de remar-
cat faptul că puterea marinei turce 
depășește cu mult flota rusă de la 
Marea Neagră din Crimeea. 

Statele Unite, care urmăresc să 
mențină hegemonia în „noua ordine 
mondială” după dezintegrarea 
Uniunii Sovietice, consideră Marea 
Neagră, singura zonă maritimă în 
care nu poate intra, drept o „regiune 
de interes vital”. Potrivit Statelor 
Unite și Regatului Unit, NATO este 
principalul furnizor de securitate în 
regiunea Atlanticului European, care 

include și Marea Neagră. Prin urmare, 
Marea Neagră ar trebui transformată 
într-un lac NATO. 

Ideea principală a „Marii Table de 
Șah” și a „Mării Negre extinse”, care 
se suprapune și cu strategia ameri-
cană, este de a împiedica potențialii 
oponenți ai hegemoniei americane să 
devină adevărați oponenți și să for-
meze alianțe regionale. Regiunea 
Mării Negre este încă o zonă de con-
curență importantă. Această con-
fruntare și amenințarea pe care o re-
prezintă se poate dezvolta până la 
punctul în care, în cele din urmă, vor 
împinge lumea în pragul unui nou 
război, dar aceste probleme pot fi 
rezolvate prin diplomație și calm, 
ceea ce este vital pentru stabilitatea 
regiunii. Dar apele Mării Negre par 
să se fi învolburat destul de mult. 
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„Justiţia fără forţă este neputincioasă, iar forţa fără justiţie este tiranie”  
Blaise Pascal  

 
Iulia Simina RĂUȚU 

 
Abstract: This article investigates the global conditions that determined the 
protest action of August 10, 2018, so our approach is at the intersection of 
several fields of analysis: transition and democratic consolidation. In order to 
answer the research question (to what extent did the socio-political context de-
termine the mobilization of the diaspora in 2018?), we set out to develop the 
outline of an analysis model that takes from Neil Smelser`s structural theory es-
sential elements for explanatory logic of this new model. Recent events in Romania 
are strongly influenced by the post-communist transition and in order to identify 
the causal relationship between participation in contentious actions and 
participation in voting, the study applied a retrospective analysis of the post-
December transition. Our approach was motivated by the concern to validate or 
invalidate the hypothesis that the perception of a poor functioning of institutions 
facilitated the emergence of the protest of August 10, 2018. On the background of 
a complex and multifaceted reality of diaspora protest, our approach was inspired 
by theories that follow a structural perspective. As a result, based on direct 
observations, informal discussions, summaries of various press reports, following 
Facebook pages and groups as well as data obtained from 69 questionnaires 
applied in Victoriei Square, at the time of protest, we identified and analyzed 
structural tensions which were generated by the way in which the political factor 
managed the situation regarding the legislative changes in the field of justice.  
 
Keywords: diaspora mobilization, collective behaviors, institutional forms, 
Smelser`s model. 

 
Introducere  
 
Ca urmare a procesului de demo-

cratizare tardiv, țările din estul 
Europei împărtășesc provocări relativ 

similare1 cu privire la dificultatea de 
a răspunde nevoilor cetățenilor care 
doresc o funcționare a instituțiilor 
conform standardelor occidentale. 
Însă, începând cu anul 2012, în 
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România, mobilizarea civică a cres-
cut semnificativ, de la câteva mii, la 
sute de mii de protestatari, iar reper-
toriile de acțiune au cunoscut o di-
namică și o diversificare perma-
nente. În virtutea percepției că siste-
mul actual de reprezentare este de-
ficitar, valurile recente de proteste au 
reușit să creeze premisele unei forme 
de activism, încurajându-se partici-
parea sporită a cetățenilor la procesul 
politic. Astfel, pe 10 august 2018, un 
protest de amploare, sub sloganul 
„Diaspora acasă”, a fost organizat de 
către asociații civice din diaspora 
care a avut ca scop imediat obținerea 
demisiei guvernului.  

Unele studii pe tema mișcărilor 
sociale și a comportamentelor colec-
tive furnizează explicații asupra cau-
zelor protestelor invocând perspec-
tive de analiză care identifică dimen-
siunea sau polarizarea economică 
drept factori determinanți ai mobiliză-
rilor2. În anul 2017, România marca o 
creștere economică de 7%, însă ni-
velul PIB/locuitor rămânea al doilea 
cel mai scăzut din Uniunea 
Europeană3. De asemenea, la nivel 
regional, persistă o creștere a dispa-
rităților între regiunea capitalei și 
restul țării, deficiențele creșterii PIB 
fiind cauzate de consumul individual, 
investițiile publice scăzute pe fondul 
deficienței managementului și al difi-
cultăților de absorbire a fondurilor, 
dar și pe fondul nivelului ridicat de 
corupție care reprezintă un pericol 
pentru economia românească4. În 
subsidiar, economia națională se con-
fruntă cu provocări legate de resur-
sele de forță de muncă cauzate de 

tendințele demografice negative, cu-
plate cu o emigrație puternică5. Însă, 
determinanții economici nu sunt sufi-
cienți pentru a genera o explicație 
satisfăcătoare cu privire la mobiliza-
rea din 10 august 2018.  

Așadar, în această lucrare îmi 
propun să analizez modul în care s-a 
produs mobilizarea diasporei. În ce 
măsură contextul socio-politic a de-
terminat mobilizarea diasporei din 
2018? Demersul meu este motivat de 
preocuparea de a identifica condițiile 
globale care au facilitat emergența 
protestului, iar acest studiu este un 
pas preliminar către răspunsul la în-
trebarea de mai sus. De altfel, ipoteza 
acestei cercetări indică faptul că 
percepția asupra unei funcționări 
deficitare a instituțiilor politice a fa-
cilitat emergența protestului. 

 Cel mai comun mod de a inves-
tiga acumularea resurselor actorilor, 
cadrele lor de acțiune colectivă pre-
cum și interacțiunea cu instituțiile 
politice constă în raportarea la teoria 
resurselor și la cea a structurii opor-
tunității politice. Argumentul că dina-
mica mișcărilor sociale și valurile de 
protest sunt condiționate în general 
de relația cu statul a câștigat multă 
importanță de-a lungul timpului, in-
fluențând astfel semnificativ dialogul 
academic. Pe de o parte, teoria proce-
selor politice susține că probabilitatea 
emergenței unui protest depinde de 
disponibilitatea oportunităților poli-
tice6, noile teorii privind mișcările 
sociale analizând comportamentele 
colective protestatare din perspectiva 
factorilor motivaționali care își au 
originea în politică, ideologie și cul-



Afganistan. Două decenii de prezenţă NATO 

 167 

tură7; pe de altă parte, aceste teorii au 
fost supuse unor critici care se referă 
fie la faptul că atenția este concen-
trată integral pe circumstanțele poli-
tice, fie la faptul că importanța cla-
selor socio-politice este diminuată. 

Însă, pentru a depăși cadrul gene-
ral și pentru a înțelege emergența 
protestului din 10 august 2018, este 
necesară o analiză mai aprofundată a 
structurilor social-politice. Eveni-
mentele din România sunt puternic 
influențate de tranziția post-comu-
nistă, motiv pentru care mă voi servi 
de noțiunea formelor politico-insti-
tuționale care este inclusă în cate-
goria structurilor favorizante a teoriei 
lui Neil Smelser8 privind declanșarea 
comportamentelor colective și a miș-
cărilor de protest. Drept urmare, mi-
am propus ca în acest articol să dez-
volt schița unui model de analiză 
alternativ care să preia din teoria 
structurală elemente esențiale pentru 
logica explicativă a acestui model, 
extinzându-l în același timp la sferele 
participării electorale. Abordarea mea 
este, astfel, inspirată de teorii care 
urmează o perspectivă structurală, iar 
în justificarea opțiunii pentru ale-
gerea acestui model teoretic avansez 
argumentul că realitatea protestului 
diasporei este mult prea complexă și 
multiformă pentru a fi analizată uti-
lizând doar teoria mobilizării resur-
selor sau cea a structurii oportunității 
politice. Pentru a identifica relația de 
cauzalitate între participarea la acți-
uni contestatare și participarea la vot, 
voi aplica o analiză retrospectivă a 
tranziției post-decembriste care a 
influențat tiparele politico-institu-

ționale. Așadar, mă situez la inter-
secția dintre mai multe câmpuri de 
analiză, printre care tranziția și con-
solidarea democratică.  

Analiza pe care o realizez are ur-
mătoarea structură: prima parte con-
ține precizări conceptuale și o pre-
zentare succintă a teoriilor protestelor 
din perspectiva structurală; a doua 
parte analizez datele colectate în 
Piața Victoriei.   

 
Cadrul teoretic 
  
Warren este de părere că „urmă-

rind să îşi satisfacă această lăcomie, 
persoanele sau grupurile corupte cau-
zează excluderea unor categorii soci-
ale din procesele decizionale care îi 
afectează direct, rezultând un deficit 
de democraţie”9. În timp ce unii spe-
cialiști au argumentat că fenomenul 
corupției10 reprezintă moștenirea re-
gimului comunist, alții au respins 
această ipoteză11. Platforma World 
Bank’s Worldwide Governance 
Indicators a notificat slabe ameliorări 
privind corupția în perioada 2005-
2015, aceasta transformându-se într-
un catalizator pentru principalele 
acțiuni protestatare din ultimii ani. 
Cercetători din domeniul științelor 
socio-politice au concluzionat că 
tema corupției apare încă din cele 
mai vechi timpuri, inclusiv în textele 
clasice din antichitate, unde apare ca 
un fenomen al degradării morale12. 
Așadar, prin raportarea la regimul 
politic ideal, se urmărea combaterea 
corupției prin educația morală și prin 
dobândirea virtuții în arta guvernării. 
Însă, spre deosebire de viziunea cla-
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sică a filosofilor greci, în perioada 
contemporană normele și valorile 
sociale s-au schimbat, ceea ce a de-
terminat trecerea corupției din planul 
moralității în planul normativității. În 
acord cu realitatea secolului XXI, 
corupția implică un beneficiu privat 
obținut în mod necuvenit în urma 
abuzului de putere13. 

Pentru a înțelege protestul din 
Piața Victoriei, unele elemente pot fi 
invocate în raport cu teoria deprivării 
relative, însă fondul general este dife-
rit: revendicările protestatarilor nu au 
un caracter exclusiv economic, ce-
rințele acestora înscriindu-se, mai 
degrabă,  în registrul legilor justiției 
și al luptei împotriva corupției. Au-
tori precum Walder14 se detașează de 
abordările teoreticienilor deprivării 
relative, considerând că această vi-
ziune nu aduce lămuriri satisfăcătoare 
referitor la procesul de mobilizare al 
diverselor categorii socio-profesio-
nale15. Așadar, distingem două abor-
dări clasice care au particularitatea de 
a acorda prioritate atât factorilor psi-
hologici, cât și mobilizării resurselor. 
Conform așa-numitelor abordări cla-
sice, mișcările de protest sunt feno-
mene iraționale, rezultatul unui pro-
ces de atomizare. Din această per-
spectivă, nemulțumirea populară 
ocupă un loc central. Pe măsură ce 
societățile se schimbă, autorii au su-
bliniat deficiențele teoriilor și mode-
lelor lor, introducând noi concepte 
utile în logica explicării apariției mo-
bilizărilor de protest. Astfel, reperto-
riile acțiunii, identitățile colective, 
cadrele de acțiune colectivă, structu-

rile de mobilizare, rețelele și ancora-
rea istorică a mobilizărilor reprezintă 
concepte cheie. Difuzarea și inter-
nalizarea mișcărilor sociale de natură 
economică, națională și ideologică au 
marcat peisajul social al secolului al 
XX-lea, mai ales că în anii ‘60 a avut 
loc o schimbare de paradigmă: sun-
tem martorii unui transfer, revendică-
rilor de tip material li se substituie 
cele postmateriale. 

În această ordine, literatura se re-
feră la fenomene empirice variate, în 
ultimii ani, acțiunea colectivă fiind 
transformată într-un element comun 
vieții politice. Conform lui Daniel 
Cefai, conceptul de acțiune colectivă 
„se referă la orice încercare de a con-
strui un colectiv, mai mult sau mai 
puțin formalizat și instituționalizat, 
de către indivizi care caută să atingă 
un obiectiv comun, în contextul coo-
perării”16. Participarea la un protest 
stradal înlesnește recunoașterea pu-
blică a unui angajament.  

Abia începând cu anul 1971 di-
mensiunea comportamentului de 
protest a fost inclusă în analiza parti-
cipării. Cercetătorii au realizat că ar fi 
nerealist să descriem folosirea de-
monstrației sau a grevei drept o prac-
tică ilegală deoarece „legalitatea sau 
ilegalitatea acțiunii colective depinde 
mai puțin de comportamentul actori-
lor decât de răspunsul puterii politice 
pentru această acțiune”17. Drept pen-
tru care, Myron Weiner a propus o 
nouă definiție a participării politice 
care a avut marele merit de a sublinia 
că repertoriul acțiunii cetățenești co-
există. Așadar, caracterul unei acțiuni 
de protest se bazează pe consideren-
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tele strategice ale demonstranților: 
cele două registre (pașnice sau vio-
lente) pot fi folosite atât succesiv, cât 
și simultan. 

Fără a nega importanța teoriei 
acumulării și mobilizării resurselor18 
ori cea a frustrării relative, lucrările 
lui David Snow, atât în ceea ce pri-
vește formularea revendicărilor, cât și 
problema identității colective (Charles 
Tilly și Sidney Tarrow identifică o 
frontieră19 între „noi” și „ei”) și-au 
găsit ecoul în comunitatea științi-
fică20. Pe baza conceptului cadrelor, 
dezvoltat de Goffman, Snow a 
propus propriul model de interpretare 
cu privire la procesul de mobilizare. 
Potrivit lui și colaboratorilor săi, un 
individ „se angajează într-o organi-
zație de mișcare socială dacă cadrul 
pe care-l mobilizează pentru a înțe-
lege și interpreta o anumită problemă 
intră în congruență cu cel pe care 
această organizație îl propune”21. 
Conform studiului lui Goffman, „ca-
drele sunt o parte centrală a culturii și 
sunt instituționalizate în diferite mo-
duri”22, ceea ce i-a determinat pe unii 
să vadă abordarea acestuia ca fiind 
structuralistă. Cu toate acestea, David 
Snow a invocat o perspectivă mai 
degrabă interpretativistă. 

Așadar, Snow și Benford au des-
coperit importanța contextului cultu-
ral în ceea ce privește cadrele de ac-
țiune colectivă și procesele de înca-
drare. Schemele definite ca „structuri 
de cunoaștere” se referă la „cunoaș-
terea organizată a anumitor persoane 
sau tipuri de persoane”, la „cunoaș-
terea organizată a comportamentelor” 
precum și la „cunoașterea organizată 

a secvențelor evenimentelor în situa-
ții familiare”23. La rândul lor, Tannen 
și Wallat  operează o distincție clară 
între scheme și aliniere. Mai mult 
decât atât, noțiunea de aliniere a fost 
definită drept „legăturile dintre 
schemele interpretative ale indivizilor 
și organizațiilor sociale, astfel încât 
anumite interese, valori și credințe 
ale indivizilor sunt congruente și 
complementare cu activitățile, scopu-
rile și ideologiile organizațiilor de 
mișcare socială”24. În acest fel, cadrul 
și schema sunt în relație cu „determi-
narea reciprocă” deoarece cadrele 
oferă baza interpretativă care aliniază 
schemele disparate. Această aliniere 
a cadrelor este o condiție necesară 
pentru mobilizare întrucât „organiza-
țiile trebuie să redefinească percepți-
ile părților interesate sau să încerce să 
se adapteze la ele, pentru a le con-
vinge să participe la acțiuni colec-
tive”25. Diferite tipuri de aliniere 
transpun ideea că nu este suficient ca 
un individ să se regăsească într-o 
situație nefericită sau nedreaptă pen-
tru a se mobiliza, fiind necesar un 
ecou colectiv. Așadar noțiunea de 
cadre narative și cea de acțiune co-
lectivă par să se interconecteze una 
cu cealaltă. Însă Snow și Benford și-
au revizuit modelul de aliniere a ca-
drelor, subliniind că, mai presus de 
toate, cadrul propus de organizație 
trebuie să rezoneze cu credințele și 
valorile potențialului recrut26. 

Pe de altă parte, acest model  este 
expus formulării unor critici. Potrivit 
lui Michel Dobry și Lilian Mathieu, 
colectivitățile de protest pot fi con-
struite în funcție de mize sau chiar de 



POLIS 

 170 

motivații disparate. În conformitate 
cu această perspectivă, „nimic nu ne 
permite să susținem a priori că indi-
vizii se angajează într-o mișcare so-
cială pentru că ei sunt în acord cu 
pozițiile oficiale sau pentru că îm-
părtășesc viziunea lumii (și transfor-
mările care ar trebui aduse la ea) 
purtate de liderii săi”27. 

Ideile și valorile susținute de o or-
ganizație joacă un rol important în 
declanșarea acțiunilor de protest. 
Snow și Benford subliniază faptul că 
un discurs eficient, cuprinzător și 
coerent are o eficacitate superioară de 
mobilizare, însă acest postulat a fost, 
de asemenea, supus criticilor. Din 
contră, a fost avansată ipoteza con-
form căreia discursurile vagi și am-
bigui, probabil din cauza unei multi-
tudini de interpretări, ar putea fi une-
ori mai mobilizatoare. 

Astfel, în aceste condiții de ne-
mulțumire față de dezvoltarea ana-
lizei mișcărilor sociale, au fost pro-
puse noi linii de cercetare. În urma 
muncii lui Luc Boltanski și a lui 
Laurent Thévenot, s-a născut abor-
darea pragmatică. Participarea la ac-
țiuni colective necesită cunoștințe 
pragmatice, astfel încât abilitățile să 
se adapteze la mediul înconjurător. 
Neexistând o listă exhaustivă, unele 
cunoștințe practice sunt esențiale 
pentru participarea la o mișcare de 
protest28. Acest concept se naște din 
premisa că mobilizările nu se află 
într-o situație de dependență față de 
alte universuri sociale, cum ar fi do-
meniile politice, media sau sindica-
tele. Ideea că spațiul mișcărilor soci-
ale se bucură de o anumită auto-

nomie a fost favorizată. Așadar, arti-
cularea dintre dimensiunile struc-
turale (relația dintre spațiul mișcărilor 
sociale și celelalte sectoare) și prag-
matică (formele de implicare a indi-
vidului în acțiunea de contestare) 
reprezintă punctul central lucrărilor 
lui Lilian Mathieu. Din această per-
spectivă, experiențele trecute servesc 
drept referințe și repere pentru defini-
rea unei strategii. 

O altă teorie care explică emer-
gența comportamentului protestatar 
este teoria structurală, propusă și 
dezvoltată de Smelser. Potrivit aces-
tui model teoretic, șase condiții tre-
buie îndeplinite pentru ca o acțiune 
contestatară să aibă loc: structurile 
favorizante, tensiunile structurale, 
răspândirea unor credințe și opinii 
generalizate cu privire la sursa tensi-
unilor, factorii precipitanți, mobiliza-
rea pentru acțiune și modul în care 
operează factorii de control social29. 

 
Logica și metoda cercetării 
 
Un protest va stârni mereu con-

troverse, scindând cetățenii în mai 
multe tabere pro sau contra. În 
această ordine de idei, protestul din 
10 august de la București nu face 
excepție: unii au blamat intervenția 
forțelor de ordine, în timp ce alții au 
susținut că modul de operare al 
Jandarmeriei și al Poliției a respectat 
cadrele legale. În paginile următoare 
voi aborda protestul din 10 august 
2018 dintr-o perspectivă structurală. 
Bazându-mă pe observații directe, 
discuții informale, sintetizări ale dife-
ritelor relatări din presă, urmărirea 
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unor pagini30 și grupuri Facebook31, 
precum și pe datele obținute din ca-
drul a 69 de chestionare aplicate în 
Piața Victoriei, în momentul protes-
tului, voi încerca să trasez un tipar de 
analiză a evenimentelor. 

În cadrul acestui articol, am evi-
dențiat necesitatea și totodată impor-
tanța teoriei structuralismului și voi 
aborda atât cercetarea calitativă, cât 
și cercetarea cantitativă. Metoda de 
cercetare folosită este cea a inter-
viului, procedura fiind intervievarea 
semi-structurată. Populația cercetată 
a fost alcătuită din participanți la 
protestul din data de 10 august 2018, 
iar eșantionul a fost ales ținând cont 
de disponibilitatea și acceptul celor 
din Piața Victoriei de a răspunde unui 
număr de 17 întrebări. Datele stu-
diului meu au arătat că, deși acțiunea 
contestatară a fost prezentată în 
mass-media drept protestul diasporei, 
un număr important de participanți au 
fost din țară/București. Așadar, din 
numărul de 69 de respondenți, doar 
10 au fost identificați ca provenind 
din diaspora. Pe de altă parte, cer-
cetarea calitativă valorifică rezulta-
tele cercetării cantitative și are scopul 
de a identifica în ce măsură contextul 
socio-politic a determinat mobili-
zarea din 10 august 2018. 

Teoria valorii adăugate a com-
portamentului colectiv (value-added 
theory) explică, în sens general, 
emergența și dezvoltarea unei acțiuni 
contestatare. Reprezentând un model 
stadial colectiv, în sensul că fiecare 
factor determinant dintre cei șase 
constituie o etapă distinctă în evoluția 
procesului de mobilizare, „[Ceea ce 
se întâmplă în] stadii anterioare 

trebuie să se combine în conformitate 
cu anumite pattern-uri înainte ca 
următorul stadiu să poată aduce pro-
pria contribuție valorică la produsul 
finit”32. Conform lui Smelser, factorii 
determinanți din primele trei stadii se 
pot dovedi inutili în absența unui 
eveniment declanșator (stadiul 4). Cu 
toate acestea, în logica modelului 
alternativ de analiză pe care îl 
propunem, factorii precipitanți nu 
constituie un element definitoriu 
deoarece gradul de participare a 
protestatarilor în cadrul unei astfel de 
acțiuni depinde în egală măsură și de 
interesul manifestat pentru actuali-
tatea politică.  

 
Rezultate ale studiului 
 
Structurile favorizante, așa cum 

sunt enunțate de Smelser, fac referire 
la un set de condiții sociale, politice 
și legale, care privilegiază ori din 
contră împiedică apariția diferitelor 
acțiuni cu caracter protestatar. 
România este catalogată, per ansam-
blu, drept o țară democratică, în ciuda 
disfuncționalităților de care suferă, 
iar tranziția post decembristă a influ-
ențat, într-un grad ridicat, tiparele 
politico-instituționale. 

România a trecut, în 1989, de la 
un regim totalitar represiv33, în care 
exercitarea unor drepturi civice ori 
intelectuale era aspru pedepsită, la un 
regim democratic. Căderea lui 
Ceaușescu a fost rezultatul unei re-
volte urbane spontane, fără să se fi 
creat structuri alternative, iar în lipsa 
unor forțe politice capabile să preia 
puterea noul regim politic a fost ca-
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racterizat de o instabilitate cronică. 
Astfel, în perioada 1990-1992, elita 
guvernamentală nou instalată la pu-
tere a recurs la violență în încercarea 
sa de a supraviețui. Societatea civilă 
românească, în perioada comunistă, a 
fost marcată de incapacitatea34 de a 
opune rezistență într-un mod articu-
lat. Lipsa unor lideri precum și a unor 
programe politice a facilitat, după 
1990, preluarea puterii politice de 
către o bună parte a vechii nomen-
claturi.  

După cum precizează unii autori, 
„fiecare ţară are diferite tradiţii de 
dezvoltare a societăţii civile”35 
(Wallace, Pichler, Haerpfer), acti-
vismul civic fiind considerat un ele-
ment crucial în consolidarea demo-
crației. Conform lui Putnam36, anga-
jamentul civic este corelat unei de-
mocrații funcționale. În perioada 
imediat următoare Revoluției, spațiul 
românesc a fost marcat de un deficit 
al nivelului de implicare a cetățenilor 
în viața publică37. România se înca-
drează în tiparul țărilor ex-comuniste 
care sunt caracterizate de absența 
unei culturi veritabile a participării. 
De altfel, fenomenul nu este specific 
doar societății civile românești, la 
nivel est-european38 remarcându-se o 

apatie politică, chiar o demobilizare 
cauzată de un grad scăzut al încre-
derii interpersonale. În țări precum 
România și Bulgaria, care pe fondul 
unor forme dure de comunism se 
confruntă cu tradiții democratice 
slabe, observăm un declin al parti-
cipării39 electorale. Așadar atât inte-
resul pentru politică, cât și pentru tot 
ceea ce afectează viața comunității 
reprezintă un indicator al participării 
politice, studiile40 arătând că până în 
anul 2012 un procent relativ scăzut 
de cetățeni au manifestat preocupare 
pentru sfera politică. 

În opinia lui Claudiu Tufiș, „în 
lipsa acestui interes, oamenii nu au 
suficiente informații pentru a lua de-
ciziile corecte, necesare cetățenilor 
care trăiesc într-o democrație, de la 
simplul act de vot la activitățile mai 
complexe de identificare a unei pro-
bleme”41. De altfel, studiul pe care l-
am realizat pe 10 august 2018 în 
Piața Victoriei a evidențiat ceea ce 
deja literatura de specialitate a preci-
zat: frecvența cu care cetățenii se 
interesează de actualitatea politică 
sau participarea la vot se corelează cu 
gradul de mobilizare în cadrul unei 
acțiuni protestatare. 
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Dintre participanții la studiu, un 
procent de 97 la sută au susținut că 
votează în mod regulat, gradul de 
interes manifestat pentru actualitatea 
politica este ridicat, interesul prove-
nind în special din partea celor din 

segmentele de vârstă 25-40, 40-60 
ani. Astfel în ultimii ani, observăm o 
evoluție a preocupării pentru pro-
bleme socio-politice ale societății, 
totodată schimbându-se și dinamica 
procesului de mobilizare. 

 

 
 

S-a remarcat necesitatea unor 
forme eficace de acțiuni colective. 
Astfel, literatura de specialitate a 
identificat o nouă hartă conceptuală a 
participării politice, care a scos de 
sub spectrul scepticismului capacita-
tea societății civile de mobilizare, 
prezentând două avantaje importante. 
Van Deth susține că „harta conceptu-
ală permite recunoașterea modurilor 
de participare, dar poate fi folosită și 
invers: adică, să specificăm operațio-
nalizările în mod sistematic și efici-
ent. Procedurile standardizate, cum ar 
fi sondajele cu întrebări închise și 
codificarea conținutului manifest, pot 
fi aplicate relativ ușor la studiul pri-
melor trei variante de participare po-
litică în privința domeniului. Însă, în 
funcție de examinarea informațiilor 
despre scopurile și intențiile partici-
panților, ar trebui să fie întrebările 

legate de modalitățile de obținere a 
informațiilor despre scopurile și in-
tențiile participanților. Un al doilea 
avantaj clar al hărții conceptuale a 
participării politice este legat de răs-
pândirea rapidă a modurilor de parti-
cipare individualizate și creative”42. 

 România a început procesul de 
democratizare în 1990, ceea ce a pre-
supus adoptarea unor drepturi și li-
bertăți civile mai târzii. Așadar, dez-
voltarea unei culturi a protestului a 
coincis cu anul 2012, când președin-
tele Traian Băsescu a propus privati-
zarea sistemului de sănătate. În con-
textul unor măsuri de ieșire din criza 
economică, deja adoptate de guvernul 
Boc, reforma sistemului de sănătate 
ar fi reprezentat o dimensiune im-
portantă a planului de austeritate. 
Însă societatea civilă a reacționat, 
cerând într-o primă etapă retragerea 
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proiectului guvernamental cu privire 
la reforma din sectorul sănătății, iar 
ulterior protestele din Piața 
Universității au continuat evocându-
se o relație cauzală între fenomenul 
corupției și nivelul socio-economic 
scăzut. Cu toate acestea, asistăm la o 
mobilizare civică tardivă43, compara-
tiv cu celelalte societăți ex-comuniste 
din spațiul est-european, precum 
Ungaria44. De altfel, conform lui 
Claudiu Tufiș și Sorinei Soare, „con-
ceptul de societate civilă a fost peri-
feric în funcționarea României pre-
comuniste, iar activismul civil post-
comunist a rămas subdezvoltat din 
cauza reticenței statului de a deschide 
procesele politice, de a deschide con-
sultări, dar și din lipsa abilităților 
participative și a motivației. Mai 
mult, societatea civilă a fost perce-
pută ca un transplant de modele occi-
dentale, un instrument de interese 
străine. În ciuda protecțiilor constitu-
ționale, partidele politice și-au impus 
monopolul asupra proceselor de pla-
nificare și alocării resurselor extrem 
de centralizate45”.  

De altfel, observăm că în perioada 
postcomunistă, în procesul de con-
struirea unei realități politice de tip 
democratic, au fost întâlnite dificul-
tăți, prima etapă a tranziției fiind do-
minată de violențele mineriadelor46, 
ceea ce a stârnit rezerve cu privire la 
capacitatea României de a instaura 
democrația. În viziunea lui Linz și 
Stepan, „o tranziție democratică este 
considerată împlinită atunci când a 
atins un suficient grad de consens 
asupra procedurilor politice necesare 
instaurării unei guvernări alese, când 

o astfel de guvernare accede la putere 
ca rezultat al alegerilor libere și 
transparente, când guvernarea aleasă 
deține de facto autoritatea asupra 
deciziilor referitoare la politici noi și 
când puterile executivă, legislativă și 
judiciară, aprobate de noua democra-
ție, nu trebuie să împartă de iure atri-
buțiile proprii cu alte instituții”47. Pe 
de altă parte, conceptul de democrație 
consolidată este precedat de concep-
tul de „democrație incipientă” care 
face referire la aspectele procedurale 
pe care democrația le presupune: 
alegeri regulate și legitimitatea ale-
șilor. Astfel, în viziunea coaliției 
aflată la guvernare (PSD-ALDE-
UDMR), alegerile sunt catalogate 
drept un indicator al democrației48, 
însă studiile recente au demonstrat 
faptul că acestea nu reprezintă o con-
diție suficientă49. De altfel, perioada 
care a coincis etapei de tranziție a 
fost marcată de un pluralism inefici-
ent. Thomas Carothers susține că, „în 
țările a căror viață politică este mar-
cată de pluralism ineficient regăsim 
trăsături ale vieții democratice, cum 
ar fi: alegeri libere, un nivel semni-
ficativ de libertate politică și o reală 
alternanță la putere a diferitelor gru-
pări politice. În ciuda acestor trăsături 
pozitive, democrația acestor țări ră-
mâne superficială și fragilă. Deși 
prezența la urne este ridicată, există 
forme slabe de participare politică în 
afara votului. Elitele politice ale prin-
cipalelor partide și grupări politice 
sunt acuzate de corupție, interese 
egoiste și lipsă de onestitate. Opinia 
publică se raportează negativ la poli-
tică astfel încât, deși își menține ata-
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șamentul față de idealul democrației, 
este extrem de nemulțumită de viața 
politică a țării. În general, politica 
este percepută ca un domeniu domi-
nat de elite, perimat și corupt, în care 
se acționează prea puțin pentru binele 
țării și care nu este demn de respect. 
Statul rămâne în continuare slab. 
Politica economică este prost conce-
pută și aplicată, iar «performanța» 
economică este de cele mai multe ori 
proastă și chiar dezastruoasă. Refor-
mele sociale și politice sunt insufici-
ente, iar guvernările succesive se 
dovedesc incapabile să găsească so-
luții pentru problemele majore cu 
care se confruntă țara, de la infracțio-
nalitate la corupție, până la sănătate, 
educație și bunăstare publică, în ge-
neral”50. 

În această ordine de idei, tensiu-
nile structurale recente au fost gene-
rate mai ales de modul în care facto-
rul politic a gestionat situația cu pri-
vire la modificările legislative din 
domeniul justiției. Comunitatea de 
români din diaspora a urmărit, prin 
intermediul surselor online, încă de la 
începutul anului 2017, când au de-
butat protestele pe tema legilor justi-
ției, evoluția climatului socio-politic 
din România. Remarcăm că, pe lângă 
caracterul represiv, corupția repre-
zintă, de asemenea, o moștenire a r-
egimului comunist. Conform lui 
Stelian Tănase, „departe de a fi un 
fenomen marginal, corupția este as-
tăzi în societatea românească un pro-
dus a trei factori: a) pattern-ul legătu-
rilor de rudenie, generator al structu-
rilor de rudenie, b) moștenirea comu-
nistă, materializată în hegemonia 

statului asupra societății și existența 
unei birocrații numeroase care țin-
tește realizarea propriilor sale inte-
rese în dauna atât a statului, cât și a 
societății, c) condițiile specifice ale 
tranziției economice și politice (con-
flict pentru redistribuirea resurselor 
economice și a puterii politice între 
diferite grupuri de interese)”51. 

Corupția, o abatere de la normă, 
are atât consecințe politice, cât și 
economice, iar în acest sens descu-
rajarea investițiilor, deturnarea anu-
mitor fonduri sau lipsa dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii con-
travin valorilor democratice. Pe o 
scară mai largă, corupția este respon-
sabilă de încălcarea drepturilor omu-
lui, de crearea condițiilor propice 
apariției terorismului sau a fenome-
nului crimei organizate, punând în 
pericol existența statului de drept52. 
Astfel, instituțiile internaționale au 
înțeles gravitatea și amploarea feno-
menului, iar Convenția Națiunilor 
Unite împotriva corupției este con-
siderată cea mai complexă, având ca 
scop armonizarea cadrelor juridice și 
instituționale pentru aplicarea legii în 
țările care au decis să o ratifice. Ar-
monizarea legislației la nivel inter-
național pentru combaterea corupției 
reflectă preocuparea atât a organi-
zațiilor guvernamentale, cât și a celor 
non-guvernamentale.  

Referitor la situația României, 
aderarea la Uniunea Europeană a 
presupus, printre altele, obligativita-
tea de a adopta măsuri de natură a 
diminua gradul de corupție. Astfel, 
atât din punct de vedere al MCV-
ului, cât și al acquis-ului, unii spe-
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cialiști consideră că există o corelație 
pozitivă53 între participarea civilă și 
capacitatea statului de a respecta re-
gulile formale ale UE. Cu toate 
acestea, implementarea reformelor s-
a dovedit a fi dificilă, permițându-se 
astfel dezvoltarea unui climat propice 
inegalităților socio-economice. Putem, 
de asemenea, observa o schimbare a 
discursului, în mentalul colectiv co-
rupția fiind adesea asociată cu crește-
rea exponențială a veniturilor elitei 
politice.   

Tranziția economică, la fel ca și 
cea politică, a fost mult mai dificilă 
în România decât în celelalte foste 
țări comuniste, precum Polonia ori 
Ungaria. Conform datelor oficiale54, 
PIB-ul României a înregistrat o creș-
tere superioară celui din 1989 abia în 
anul 2005. Cu toate că în perioada 
2004-2008 s-a înregistrat o ușoară 
creștere economică, în contextul cri-
zei globale din acea perioadă 
România s-a aflat în situația de a in-
tra în colaps economic. Pentru a ieși 
din impasul financiar în care se afla 
țara, au fost necesare împrumuturi de 
la FMI, însă aceste împrumuturi au 
antrenat o serie de măsuri drastice de 
austeritate: tăierea salariilor, creșterea 
TVA-ului, adoptarea impozitului 
forfetar care a condus la dispariția a 
cel puțin 150 000 de întreprinderi 
mici și mijlocii. De altfel, constatăm 
că, în contextul recesiunii din 2008, 
nivelul de mobilizare55 a crescut. 
Marea Recesiune, alături de alți fac-
tori, a modelat evoluția dinamicii 
protestelor din anii următori. Măsu-
rile de austeritate au fost atașate ideii 
de incapacitatea guvernelor care deja 

nu se mai bucurau de un nivel ridicat 
de încredere publică, de a gestiona 
criza. 

Pe fondul sărăciei și a inegalități-
lor de venit, nivelul de trai s-a deteri-
orat, iar în acest fel tot mai mulți ro-
mâni au decis să plece la muncă în 
străinătate. Datele prezentate de 
Centrul de cercetare și documentare 
în domeniul integrării imigranților 
arată că, în perioada 2007-2017, 
aproximativ 3,4 milioane de români 
au migrat, plasând astfel România, la 
nivel mondial, pe locul doi, după 
Siria, în ceea ce privește fenomenul 
migrator. De altfel, literatura de spe-
cialitate a sesizat apariția a doi fac-
tori56 care influențează migrația: 
factorii de tip push, precum nivelul 
scăzut de trai, sărăcia, crizele financi-
are ori cele politico-sociale, și factorii 
de tip pull: nivel de trai ridicat, rețe-
lele sociale, libertatea individuală. 
Ravestein57 explică faptul că mediul 
nefavorabil dintr-o zonă îi determină 
pe oameni să emigreze, condițiile 
favorabile dintr-un alt spațiu atră-
gându-i. 

Una dintre explicațiile oferite cu 
privire la cauzele care determină apa-
riția fenomenului migraționist face 
referire la situația politică și socială 
care îi generează individului dorința 
de a căuta un loc de trai care să îi 
permită îndeplinirea tuturor aspirați-
ilor sale. Migrația apare ca un model 
cultural58, ghidând astfel acțiunile 
actorilor sociali. Așadar, identificăm 
un model care marchează schimbări 
la nivelul sistemului de valori, pre-
cum și la nivelul comportamentelor, 
legate de consum, ale celor care mi-
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grează. Cu alte cuvinte, mobilitatea 
internațională, pe lângă faptul că asi-
gură o creștere  substanțială a venitu-
rilor, se face responsabilă și de pro-
pagarea ideii de a îmbunătăți climatul 
socio-economic din comunitatea de 
origine.  

Majoritatea românilor și-au mani-
festat nemulțumirea59 față de evo-
luțiile politice, economice și sociale, 
considerând că integrarea la UE re-
prezintă un avantaj prin prisma acce-
sului la educație, migrației econo-
mice, investițiilor și a măsurilor anti-
corupție.  Așadar, în mediul online s-a 
vehiculat tot mai des, printre membrii 

comunităților din diaspora, ideea 
conform căreia România ar trebui să 
preia exemplul occidental, cu precă-
dere, în materie de justiție. De altfel, 
o bună parte dintre respondenții din 
Piața Victoriei, în decursul zilei de 10 
august 2018, au declarat că elita con-
ducătoare, deși guvernează în numele 
unei majorități legitime, a devenit 
„imorală”. 

Posturile de televiziune și grupu-
rile create în spațiul Facebook s-au 
transformat în catalizatori veritabili 
facilitând astfel răspândirea unor 
credințe și opinii generalizate cu pri-
vire la sursa tensiunilor. 

 
 

 
 

La întrebarea „Cum ați aflat de 
organizarea acestei manifestații?”, 
doar 7% dintre cei cu care am dis-
cutat au aflat de acest protest prin 
intermediul conversațiilor personale. 

De altfel, cu privire la mijloacele de 
informare pe care le preferă pro-
testatarii studiați, se disting: 
Facebook, ziarele/reviste online și 
emisiunile TV.  
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Internetul stă la baza unor schim-
bări de anvergură cu privire la ra-
porturile dintre indivizi, devenind un 
instrument privilegiat în furnizarea 
informației. Diferența dintre spațiul 
online și TV rezidă în faptul că plat-
formele de interacțiune socială oferă 
individului posibilitatea de a-și ex-
prima în timp real opinia și de a in-
terveni asupra subiectului. Un alt 
avantaj incontestabil al epocii web 
2.0 este reprezentat de disiparea dis-
tanțelor geografice, astfel diaspora 
reușind în permanență să rămână co-
nectată la actualitatea socio-econo-
mică a României. Crearea „comuni-
tăților virtuale” facilitează schimbul 
de idei și informații prin intermediul 
forumurilor, blog-urilor sau al plat-
formelor de interacțiune socială  
(Facebook, Twitter, Instagram etc.). 
În această ordine, putem susține că 
platformele online apărute în semn de 
protest față de unele decizii și politici 
ale autorităților reprezintă rezultatul 
dezvoltării unui nou tip de societate 

puternic impregnată de tehnologiile 
informatice și de comunicare. 

Deseori, probleme de interes pu-
blic sunt lansate în cadrul comuni-
tăților virtuale, mediul online servind 
ca platformă pentru mobilizarea unei 
acțiuni de protest. Pornind de la pre-
misa că spațiul virtual promovează 
libertățile individuale, folosind nu-
meroase forme de exprimare60, de la 
petiții online și până la apeluri la mo-
bilizare pentru a protesta în stradă, 
s-au declanșat importante mișcări 
sociale, atât pe plan internațional 
(Occupy, Indignados, Primăvara 
Arabă), dar şi național (Salvaţi Roşia 
Montană, Corupţia ucide, #REZIST). 
Specialiștii au catalogat aceste acțiuni 
drept forme de manifestare a E-de-
mocrației61. Platformele online au 
favorizat nu doar exprimarea unor 
idei sau critici, cât și crearea unor 
atitudini colective care transcend 
spațiile geografice, la fel cum a fost 
și în cazul mobilizării diasporei. Ast-
fel, urmând modelul platformei 
#REZIST creată în 2017, o serie de 
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grupuri și pagini Facebook au apărut: 
#Rezist Birmingham, #Rezist 
Budapesta, #Rezistenta in Valencia, 
#Rezistam si la Paris, #Rezist 
Diaspora, #Rezist Dublin, #Rezist 
Londra, #Rezist Olanda, #Rezist San 
Francisco, #Rezist Torino, #Rezist 
Bruxelles, #Rezist Toronto, #Rezist 
Stockholm, #Rezist Stuttgart, #Rezist 
Marsilia, #Rezist Liguria, #Rezist 
Madrid. 

Conform teoriei lui Snow și 
Benford62, cadrele sociale reprezintă 
un element cheie în mobilizarea și 
mai ales în succesul unei acțiuni re-
vendicative. Acțiunea colectivă are 
loc în momentul în care diferitele 
cadre sociale conlucrează cu privire 
la problemele socio-economice în-
tâmpinate, la potențialele soluții ori 
strategii adoptate. 

  

 
 

În cazul protestului diasporei, ca-
tegorii sociale63 dintre cele mai di-
verse au reușit să identifice sursele 
imediate ale nemulțumirii lor. Con-
form datelor colectate din Piața 
Victoriei, corupția s-a demonstrat a fi 
motivul principal pentru care oamenii 
au decis să iasă în stradă. Așadar, în 
ciuda aparentei fragmentări sociale, 
se constată faptul că în contextul unui 
„regim instituțional global” noua eră 
tehnologică a reușit să răspândească 
mesajul de dezaprobare față de o se-
rie de politici ale acelei coaliții gu-
vernamentale cu privire la domeniul 
justiției și să mobilizeze astfel nume-
roase comunități de cetățeni români 
de peste hotare, dar și din țară. Acți-
unile de mobilizare care au vizat 

protestul diasporei se înscriu într-un 
sistem care consacră noi practici și 
tehnici de transmitere a mesajelor64, 
dar care totuși servesc aceluiași vechi 
scop caracteristic tuturor acțiunilor 
contestatare: difuzarea opiniilor ge-
neralizate cu privire la sursele tensiu-
nilor structurale.  

Ideea organizării unei acțiuni 
contestatare, în data de 10 august 
2018, a survenit pe fondul nemulțu-
mirilor la adresa politicilor coaliției 
de guvernare PSD-ALDE-UDMR. 
Faptul că pentru prima dată cetățenii 
din diaspora au decis să protesteze în 
Piața Victoriei față de modul în care 
funcționează instituțiile românești a 
reprezentat, fără îndoială, o noutate. 
Însă protestul din 10 august 2018 de 
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la București nu a fost altceva decât o 
continuare65 a acțiunilor protestatare 
începute în cursul lunii februarie a 
anului 2017 în marile orașe din țară. 
Studiul din Piața Victoriei, din 10 

august 2018, mi-a arătat că o mare 
parte dintre protestatari au participat 
și la manifestațiile din 2017 privind 
legile justiției. 

 

 
 

Alinierea comunităților românești 
din străinătate dovedește faptul că 
diaspora nu s-a detașat de țara de 
origine, urmărind și implicându-se 
activ în dezbaterile cu caracter socio-
politic. Sinergia dintre comunitățile 
din România și cele din diaspora de-
monstrează că factorul atât de nece-
sar în ameliorarea deficitului de de-
mocrație din societatea românească, 
numit gândire colectivă critică, încă 
există. 

Dispariția din spațiul public vizi-
bil nu a fost sinonimă cu finalul ac-
tului de protest, fiindcă acesta a con-
tinuat în mediul virtual, cu precădere 
în cadrul grupului Facebook „Dia-
spora Europeană66”. De altfel, Manuel 
Castells67 a avansat ideea potrivit 
căreia societatea actuală ar asista la 
„demararea unei noi democrații 
participative bazată pe internet”. 

O societate nu poate, nici exista și 
nici evolua în absența unei stări de 
ordine bine structurată și respectată. 
Astfel, statul68 joacă un rol funda-
mental întrucât asigură bunul mers al 
lucrurilor, iar prin intermediul insti-
tuțiilor sale elaborează normele de 
conduită socială, urmărind îndea-
proape ca acestea să fie corect im-
plementate. Ordinea reprezintă o 
condiție sine qua non pentru bunul 
mers al tuturor activităților din cadrul 
oricărei comunități. De altfel, ori-
ginea cuvântului este din latinescul 
„ordo”, care înseamnă mod firesc de 
așezare, succesiune, desfășurare a 
lucrurilor, faptelor într-un anumit 
spațiu și domeniu.  

Pe de altă parte, modul în care au 
operat factorii de control social, res-
pectiv reacțiile forțelor de ordine 
precum și cea a reprezentanților pute-
rii politice, a fost puternic criticat atât 
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în spațiul autohton, cât și la nivel 
internațional. Conform relatărilor din 
presă69, primele tensiuni între forțele 
de ordine și manifestanți au avut loc 
în jurul orei 16.30, moment în care 
erau adunate în Piață circa 1500 de 
persoane. În urma folosirii gazelor 
lacrimogene de către jandarmi, câțiva 
protestatari au avut nevoie de îngrijiri 
medicale. În intervalul orar 17.00-
20.00, climatul a fost relativ calm, cu 
toate că se înregistrează numeroase 
intervenții cu gaze lacrimogene, zeci 
de participanți la protest beneficiind 
de îngrijirile echipajelor medicale din 
zonă. Atmosfera tensionată între for-
țele de ordine și protestatari a fost 
intens mediatizată, iar unele reportaje 
au avut tendința de a se transforma în 
repere față de modul cum ar trebui să 
se acționeze în anumite situații.  

Cu privire la numărul protestata-
rilor, forțele de ordine au estimat că 
între 80 000 și 100 000 s-ar fi adunat 
în Piața Victoriei70, având loc o serie 
de confruntări violente. Astfel, la ora 
22:19, reprezentații Jandarmeriei au 
anunțat faptul că se va interveni pen-
tru restabilirea ordinii publice în zona 
Pieței Victoria: „S-au făcut somaţiile 
legale, se va interveni spre restabili-
rea ordinii publice, cele trei semnale 
luminoase de avertizare au fost fă-
cute”. Iar în jur de ora 23:00 scutierii 
au luat cu asalt manifestanții, folo-
sind gaze lacrimogene și tunuri cu 
apă. Mai multe acțiuni violente ale 
jandarmilor au fost filmate și postate 
ulterior în mediul online, protestatarii 
acuzând faptul că reprezentanții for-
țelor de ordine au comis abuzuri în 

intervalul orar 23.00-1.30: „Au înce-
put cu bastoane direct. Am niște 
urme transversale de pe umeri până 
la șold, găsite de medici la spital. 
Nici nu știu cine m-a lovit, că ve-
deam doar scuturile și, dintre ele, 
ieșind bastoane. Le ziceam: «Nu dați! 
Nu dați!». A fost șocant“. „A fost 
instinctul de conservare care m-a 
salvat. M-am ghemuit înainte să vină. 
El căuta să mă lovească în cap. Dacă 
nu mă apăram, știrea cu mine ar fi 
fost, atunci, alta”71. 

În acest fel, cu privire la legalita-
tea intervenției forțelor de ordine din 
seara zilei de 10 august 2018, au apă-
rut numeroase suspiciuni, iar multe 
dintre aceste suspiciuni s-au trans-
format în plângeri72 penale. De altfel, 
raportul înaintat Înaltului Comisar 
ONU pentru Drepturile Omului73 a 
arătat că în data de 10 august 2018 
intervenția forțelor de ordine a fost 
disproporționată, motiv pentru care 
procurorii militari au deschis un do-
sar privind intervenția de la protest. 
Ca formă de justificare pentru acțiu-
nea represivă a forțelor de ordine, 
reprezentanții Jandarmeriei Române 
au avansat ipoteza violenței legitime 
din partea statului.  

Însă conform datelor studiului, pe 
care l-am realizat în cadrul protestu-
lui diasporei din 10 august, percepția 
protestatarilor asupra modului de 
intervenție al Jandarmeriei, în gene-
ral, este una negativă: doar 27% din-
tre respondenți au considerat că 
Jandarmeria a acționat în mod justi-
ficat.
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De asemenea, la întrebarea „Ce 
părere aveți despre sloganul 
Jandarmeria apără hoția”, slogan 
devenit de altfel laitmotivul oricărei 
acțiuni protestatare începând cu 

2012, cei mai mulți dintre cei care 
au răspuns la chestionar au consi-
derat că forțele de ordine, în general, 
reacționează dur împotriva protesta-
tarilor.  

 

 
 

Concluzii  
 
Conform aliniatului 3 din cadrul 

art.1 al Constituției „România este 
stat de drept, democratic și social, în 
care demnitatea omului, drepturile și 
libertățile cetățenilor, libera dezvol-
tare a personalității umane, dreptatea 
și pluralismul politic reprezintă valori 
supreme, în spiritul tradițiilor demo-
cratice ale poporului român și idealu-
rilor Revoluției din decembrie 1989, 
și sunt garantate”. În virtutea respec-
tării acestor principii, acțiunile pro-

testatare apar drept legitime. Contes-
tarea, dezacordul cu anumite fapte 
sau politici reprezintă o practică ve-
che de secole. Însă în ultimii ani 
asistăm la o intensificare a acțiunilor 
stradale, semn că societatea civilă a 
devenit conștientă de rolul pe care îl 
joacă în apărarea statului de drept. 
Acțiunile protestatare din ultimii ani 
se înscriu într-o linie de maturitatea 
societății civile, observându-se o ten-
dință de creștere a gradului de mobi-
lizare. Caracterul unic al protestului 
din 10 august 2010, prin prisma fap-
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tului că diaspora s-a reunit la Bucu-
rești, îl transformă într-un catalizator 
al implicării civice. 

Analizând datele colectate, am 
putut constata că există o corelație 
între dinamica participării electorale 
ori a interesului manifestat pentru 
actualitatea politică și gradul de mo-
bilizare în cadrul unei acțiuni protes-
tatare. Astfel, făcând referire la 
structurile favorizante, am explicat 
succint faptul că lipsa unei opoziții 
articulate a societății civile românești 
din perioada comunistă a creat un vid 
în ceea ce privește tranziția de la un 
regim dictatorial represiv la unul de-
mocratic. Lipsa unei elite a facilitat 
accesul la putere, după 1990, a vechii 
nomenclaturi, în acest fel perpe-
tuându-se practicile din timpul regi-
mului comunist precum corupția sau 
chiar menținerea/consolidarea la pu-
tere prin intermediul utilizării vio-
lenței (cum a fost cazul evenimen-
telor din 1990, când minerii au fost 
chemați pentru a restabili așa-zisa 
ordine, dar de fapt nu s-a încercat 
altceva decât păstrarea puterii prin 
orice mijloc, fie el și represiv). 

Rezultatele cercetării au confirmat 
ipoteza conform căreia percepția unei 

funcționări deficitare a instituțiilor, 
pe fondul fenomenului amplu de 
corupție, a contribuit la emergența 
protestului din 10 august 2018. 
Servindu-mă de graficele pe care le-
am realizat cu ajutorul chestionarelor, 
am descris atât principalele motive de 
nemulțumire ale protestatarilor, cât și 
judecata acestora asupra modului de 
acțiune a forțelor de ordine. De altfel, 
tensiunile structurale au fost generate 
de modul în care factorul politic a 
gestionat situația cu privire la modi-
ficările legislative din domeniul jus-
tiției. 

În ciuda aparentei fragmentări so-
ciale, prin intermediul spațiului on-
line, diferite comunități atât din dia-
spora, cât și cetățeni care viețuiesc în 
țară au conlucrat, reușindu-se astfel 
răspândirea mesajului de mobilizare. 
Însă, cu privire la factorii precipitanți 
nu a fost identificat un eveniment 
major care să fi declanșat această 
manifestație, având în vedere că pro-
testul din 10 august de la București 
nu a fost altceva decât o continuare a 
acțiunilor protestatare începute în 
cursul lunii februarie a anului 2017 în 
marile orașe din țară. 
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„Vrem o țară ca afară”: 
Neoliberalism, alienare și auto-colonialism în România  

după aderarea la Uniunea Europeană 
 

[We wish a country as abroad:  
Neoliberalism, alienation, and self-colonialism in Romania  

following the EU accession] 
 

Dragoș DRAGOMAN 
 

Abstract: The neoliberal action in Romania following its EU accession in 2007 
in inseparable from a specific discourse on the legitimacy of market forces, pri-
vate property and public property and services privatization. However, this dis-
course is backed by an underlying narrative steamed by the orientalist assump-
tion that Romania is a failed state, incapable of solving the intricate issues of 
modernization and capitalist development. The state is a burden for liberal and 
capitalist forces because it is still connected by cultural ties to a Romanian ma-
jority who is hostile to the benefits of post-modernism. With the majority of 
Romanians attached to the Church and to other traditional values, the state will 
be unable to push forward and thus get rid of the peculiar backwardness, religi-
osity, inefficiency and irrationality. The self-colonialism that is expressed by 
those topics is the dominant underlying narrative, which makes an effort to ex-
plain and to justify Western superiority and domination. 
 
Keywords: European Union, neoliberalism, orientalism, Romania, self-colonialism . 
  
Introducere 
 
Dorința miniștrilor din guvernul 

format în 2020 de Partidul Național 
Liberal (PNL) și Uniunea „Salvați 
România” (USR) de a încheia pri-
vatizarea completă a activelor statului 
român, începută în anii ‘90, nu este 
doar o opțiune ideologică, semnul 
unui neoliberalism dus la extrem1. 
Vânzarea CEC Bank, a Tarom, a 
societății de sare Salrom, a Portului 
Constanța, toate sunt manifestări ale 

unei ideologii conexe, mai puțin vi-
zibile, dar indispensabile punerii în 
acțiune a neo-liberalismului descătu-
șat. Nimeni nu ar putea să vândă bu-
nuri, active, terenuri agricole, resurse 
minerale, fără să considere că ele 
sunt bunuri de vânzare, disponibile 
pentru înstrăinare, că România este 
incapabilă să le gestioneze sau că nu 
merită să le dețină în proprietate. 
Această ideologie este neo-acolo-
nialismul, o viziune asupra lumii, în 
care forțe economice capitaliste (de 
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obicei non-statale, dar și unele com-
panii ale statelor capitaliste avansate) 
iau în posesie afaceri, bunuri, active 
prin forța covârșitoare a avantajelor 
lor competitive și le introduc într-un 
circuit global, le „valorizează” la 
justa lor valoare, le exploatează într-
un regim de eficiență economică ma-
ximă. În același timp, neo-colonia-
lismul este dublat și de un nou dis-
curs orientalist, adică de un discurs 
care justifică permanent acapararea 
de noi piețe, bunuri, active și resurse. 
Asemeni discursului orientalist deve-
nit clasic2, forțele străine care ex-
ploatează aceste elemente economice 
sunt un factor de progres și civilizație 
indispensabile. Avantajul covârșitor 
al Occidentului capitalist (industriali-
zare, urbanizare, alfabetizare, progres 
științific, raționalitate economică, 
etica muncii etc.) este cel care ex-
plică puterea lui de dominație natu-
rală3, pe care și-o exercită însă în 
beneficiu global. În lipsa forțelor 
economice străine, statele-gazdă ar 
eșua lamentabil (de unde ideea neoli-
berală despre statele eșuate – „failed 
states”)4, din motiv că sunt gestionate 
de localnici tributari unei culturi ce-i 
predispune la ineficiență, lipsă de or-
ganizare, corupție endemică, lipsă de 
educație antreprenorială, într-un cu-
vânt, care-i predispune la inadecvare 
față de marile procese capitaliste neo-
liberale globale. 

Neo-colonialismul consolidat în 
România după 2007 este, deci, în 
strânsă legătură cu discursul orien-
talist. Preluat și apoi reprodus de eli-
tele din România, discursul orien-
talist devine un discurs auto-colonia-

list, care accentuează o inegalitate 
între autohtoni și alogeni, care justi-
fică o dominație economică, politică 
și culturală a capitalului străin, a in-
stituțiilor europene și a ambasadelor 
străine, a culturii „europene” împăr-
tășită de generațiile tinere. Acestea se 
află în luptă culturală și politică cu un 
popor ancorat în tradiții religioase ri-
dicole, în atașament față de Biserică, 
în mentalități învechite, retrograde, 
inadaptate ritmului, volumului și in-
tensității proceselor capitaliste glo-
bale din era digitală.  

Degradarea statutului României în 
doar 15 ani de zile este tema acestui 
articol. Cum a evoluat România, în 
ochii elitelor ce practică auto-acolo-
nialismul, din statutul de membru cu 
drepturi egale în 2007, la cel de sim-
plă provincie periferică a unei con-
strucții supranaționale, aflate în vâr-
ful capitalismului neoliberal global? 
Cum justifică elitele neoliberale ro-
mânești subordonarea strictă, politică, 
economică și, mai nou, judiciară, a 
României față de întreprinderile ca-
pitaliste globale și față de instituțiile 
Uniunii Europene? Cum s-a încetățe-
nit convingerea publică, ca efect al 
discursului orientalist, că România nu 
merită un statut egal cu cel al țărilor 
occidentale, altfel spus, cum de se 
dorește atât de puternic să avem „o 
țară ca afară”, chiar cu prețul pierde-
rii identității și a suveranității? 

  
Neo-colonialism și auto-acolo-
nialism: o tranziție foarte rapidă 
  
Așa cum aminteam în introducere, 

discursul orientalist, cel care enunță 
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și justifică inegalitatea solidă dintre 
colonizator-civilizator și dependent-
subordonat, este un discurs de putere. 
El explică, într-un mod (aproape) 
credibil, de ce exercitarea puterii co-
lonistului asupra subordonatului-de-
pendent este reciproc avantajos, el 
arată cum „misiunea” civilizatoare 
justifică, în ansamblu, micile dera-
paje, violențe și lăcomii din teren. 
Noul discurs orientalist justifică, în 
fapt, poziția de putere, cea care con-
tinuă dezvoltarea sistemului mondial 
modern până la limita geografiei și a 
resursei umane disponibile global. În 
alți termeni, precum „europenizare”, 
„integrare euro-atlantică”, „racordare 
la valorile occidentale”, discursul neo-
orientalist justifică la fel de mult do-
minația birocrației europene și a țări-
lor ce domină Consiliul Uniunii 
Europene (Germania, Franța, Italia, 
Olanda, Austria) precum justifica 
înainte discursul orientalist coloniza-
rea britanică a Indiei, prezența 
Franței în nordul Africii sau exploa-
tarea economică a Indoneziei de către 
olandezi5. De altfel, fraza tipică a 
orientalismului, sub versiunea sa 
academică, este cea scrisă de Max 
Weber în volumul despre religiile 
Indiei (unul din numeroasele volume 
ale Culegerii de studii de sociologie a 
religiei), că 1913 este anul care mar-
chează apariția capitalismului în In-
dia6. 

De altfel, Weber și-a dedicat o 
mare parte a efortului intelectual 
pentru a justifica incapacitatea 
Orientului de a dezvolta o raționa-
litate specifică, necesară întreprin-
derii capitaliste. Toate studiile ulte-

rioare celei mai faimoase dintre căr-
țile sale, anume Etica protestantă și 
spiritul capitalismului, nu sunt decât 
un „negativ” în care să se oglindească 
raționalitatea europeană și consecin-
țele sale culturale și practice, tehnico-
științifice. În „Remarca preliminară” 
la Culegerea de studii de sociologie a 
religiilor7, Weber scrie că doar 
Occidentul cunoaște astăzi o „știință” 
aflată într-un stadiu de dezvoltare în 
care să-i putem recunoaște pe deplin 
„validitatea”. Iar această știință, ca 
fundament rațional, este ingredientul 
întregului proces de raționalizare a 
vieții: o universitate în sens strict, 
anume o instituție de învățământ su-
perior, în care accentul cade decisiv 
pe exercițiul profesional, rațional și 
sistematic al științei, precum și pe 
formarea unor profesioniști speciali-
zați, ce se vor alătura funcționarilor 
specializați, ca stâlp al statului mo-
dern și al economiei moderne speci-
fic europene; o birocrație rațională de 
stat, o birocrație tehnică, comercială 
și juridică ce ia în mână în mod com-
plet constrângător toată existența 
noastră, toate con-dițiile fundamen-
tale politice, tehnice și economice ale 
vieții noastre8. Doar Occidentul cu-
noaște Statul, anume o instituție poli-
tică bazată pe o „constituție” stabilită 
rațional, pe un drept stabilit în mod 
rațional și pe o administrație animată 
de reguli stabilite rațional, anume pe 
legi, și încredințată unor funcționari 
specializați9. Acesta este cadrul nece-
sar capitalismului. Singurul spațiu 
istorico-geografic care să întrunească 
aceste condiții a fost Occidentul, în 
componenta sa restrânsă a protesta-
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ntismului ascetic. Ea este singura 
religie care a reușit sacralizarea etică 
a raționalismului economic, specific 
„antreprenorului” european10. Acolo 
unde capitalismul nu reușește să dis-
trugă bazele „tradiționalismului”, el 
nu se poate substitui „valorilor” pro-
movate de religia locului. De aici 
vine obstacolul enorm ridicat în fața 
capitalismului de către feng-shui în 
China, de tabu-uri în India, adică de 
către credințe iraționale în sufletele 
morților sau în puritatea castelor. 

În ciuda demonstrațiilor convin-
gătoare legate de logica economică a 
altor spații culturale, precum cel is-
lamic11, orientalismul continuă să 
justifice și astăzi dominația occiden-
tală. Pentru că nu se mai bazează pe 
exploatarea directă a muncii slab 
calificate și pe exploatarea directă a 
resurselor naturale din colonii, așa 
cum se întâmpla în Africa și în Asia 
secolului al XIX-lea și la începutul 
secolului XX, sau în America seco-
lului al XVIII-lea, acest sistem eco-
nomic este unul neo-colonialist. El 
folosește azi dependența economică 
și financiară prin rețelele capitalis-
mului global, făcând de la distanță 
ceea ce făcea înainte în mod direct, 
local. Pe măsură ce el acaparează și 
domină noi spații, modelând econo-
mia locală, orientalismul determină și 
un proces intelectual de adaptare, de 
acomodare a elitelor locale acestei 
logici a dominației. Preluarea și asi-
milarea valorilor occidentale, precum 
și întărirea convingerii în inferiorita-
tea, inconsistența și derizoriul valo-
rilor locale, acesta este procesul de 
auto-acolonizare. El este vizibil nu 

doar în consumul cultural al elitelor, 
ci mai ales în justificarea raporturilor 
de inegalitate, de putere, dintre 
Occidentul civilizator și propria țară, 
propriul popor, descrise ca înapoiate, 
încremenite în trecut, reticente la pro-
gresul civilizator occidental, chiar 
nerecunoscătoare față de efortul civi-
lizator vestic. Occidentul este nu doar 
cel care aduce prosperitate și securi-
tate, el dă și un sens unei periferii 
incapabilă să-și găsească propria me-
nire, propriul drum. 

În România, auto-colonialismul 
apare mai vizibil în situații de criză și 
în situații de competiție între valori 
sau între persoane care sunt presu-
puse a fi purtătoarelor acestor valori. 
Suspendarea președintelui Traian 
Băsescu în 2012 sau alegerea pre-
ședintelui Klaus Johannis în 2014 (și 
realegerea sa din 2019), demiterea în 
2019 prin moțiune de cenzură a gu-
vernului format de Partidul Social-
Democrat (PSD), protestele de stradă 
împotriva guvernelor PSD (2017-
2019), toate aceste episoade sunt 
marcate de discursuri auto-colo-
nialiste puternice, pe care le vom 
exemplifica mai jos.  

Dar auto-colonialismul poate fi și 
mai difuz, anume o credință răspân-
dită în superioritatea Occidentului și 
a reprezentanților săi. Acești repre-
zentanți nu trebuie să fie neapărat 
externi. Ei pot fi și interni, dar aflați 
în opoziție simbolică față de ceea ce 
ar putea fi numită majoritate româ-
nească, ortodoxă, balcanică, retro-
gradă etc. Filo-germanismul fără 
germani din Transilvania12, victoriile 
electorale de la Sibiu ale Forumului 
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Democrat al Germanilor (FDGR)13, 
succesul unor candidați străini (ca 
cetățenie, limbă și religie) la primă-
riile din Timișoara sau București 
(Sector 1) în 2020, toate vehiculează 
narațiunea unei superiorități intrin-
seci a celor diferiți de majoritatea 
românească. Chiar și reutilizarea 
exagerată a mitologiei moderne din 
jurul unui personaj precum „Dracula” 
propagă logica acestui neo-acolo-
nialism devenit auto-colonialism14, în 
dimensiunile sale principale: un per-
sonaj britanic, descins din epicentrul 
civilizației europene moderne 
(Londra) în periferiile neliniștitoare 
ale unei geografii europene incerte 
(marginea monarhiei habsburgice), 
într-o țară înapoiată, populată cu in-
divizi legați de practici ancestrale 
dubioase (precum cele derivate din 
credința în strigoi) și cu manifestări 
sub-umane (vampirism). Utilizarea 
inconștientă a unei narațiuni înjo-
sitoare, confecționată de către discur-
sul orientalist, nu face decât să arate 
disponibilitatea mecanismelor con-
vertirii neo-colonialismului în auto-
colonialism și să pună sub semnul 
întrebării politica de promovare a 
turismului autohton15. 

 
România în 2007. Sibiu – 
Capitală culturală europeană și 
sentimentul europenității 
 
Deși „europenizarea”, „europeni-

tatea” sunt unele dintre conceptele 
cel mai greu de operaționalizat în 
vederea unei măsurări riguroase, ele 
sunt cele care domină atât discursul 
neo-colonialist, cât și pe cel acolo-

nialist. Apartenența la Europa poate 
fi făcută prin referire la un trecut co-
mun16, mai ales cel cultural mate-
rial17, cât și prin invocarea unei cul-
turi comune nemateriale ce ne defi-
nește în prezent. Astfel, programul 
Capitale Culturale Europene (CCE) 
al Comisiei Europene este cel mai 
concret indicator al acestei dimensi-
uni continentale. Din perspectiva 
„europenității” României, de „regă-
sire a patriei/familiei pierdute” prin 
separarea produsă de Cortina de Fier, 
programul CCE a reprezentat ocazia 
cea mai bună pentru manifestarea 
apartenenței europene. Această mani-
festare nu este exclusiv românească, 
așa cum arată discursurile de inaugu-
rare ale altor Capitale Culturale 
Europene, orașe din fostele țări co-
muniste ce-și regăsesc apartenența la 
un spațiu cultural european comun18. 
Exercitarea de către Sibiu a funcției 
de Capitală Culturală Europeană 
2007 a coincis cu aderarea României 
la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 
2007. Cu valori comune, larg împăr-
tășite19, Sibiul și România se puteau 
mândri nu doar cu un trecut european 
comun20, ci și cu descoperirea unui 
model de toleranță și cooperare inter-
etnică, în contrast cu violențele inter-
etnice din fosta Iugoslavie sau din 
fosta Uniune Sovietică21. 

Euforia legată de aderarea la 
Uniunea Europeană s-a diminuat pe 
măsură ce instituțiile europene deve-
neau tot mai mult factori de putere 
externă. Fără ca România să devină 
un actor puternic pe plan european, în 
conformitate cu dinamica sa econo-
mică și ponderea sa demografică, 
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politicienii „europeniști” au folosit 
argumentul european pentru a-și jus-
tifica politicile și pozițiile de putere 
interne. Traian Băsescu și Partidul 
Democrat-Liberal (PDL) sunt cei 
care au folosit cel mai mult argu-
mentul de putere externă, în timp ce 
supuneau instituțiile democratice 
unui asalt populist fără precedent 
după 1989. Declinul democratic din 
România după 2007 nu poate fi înțe-
les fără accesul populiștilor la surse 
externe de putere22. Etichetarea 
Parlamentului, ca instituție de repre-
zentare, drept un obstacol în calea 
exercitării democrației directe de 
către liderul populist salvator, desem-
narea lui drept sediul unei elite retro-
grade, cinice, corupte și disprețui-
toare, îndreptate împotriva „popo-
rului pur”, acesta este începutul de-
clinului post-aderare23. Toate com-
promisurile necesare, acel status-quo 
legat de acceptarea unei ținte de poli-
tică externă precum aderarea la UE și 
la NATO au fost uitate în momentul 
aderării, iar elitele populiste au avut 
câmp liber pentru atingerea obiecti-
velor de putere. Desemnarea Curții 
Constituționale (CCR) drept un apă-
rător al abuzurilor și nedreptăților de 
fiecare dată când deciziile guvernului 
PDL erau contrazise a deschis calea 
unei degradări democratice vizibile și 
astăzi, când CCR este acuzată de 
USR că nu are caracter „european”, 
că magistrații ei nu au „viziune euro-
peană”, în momentul în care o decizie 
a Guvernului sau a majorității parla-
mentare în sprijinul Guvernului este 
contrazisă24. De altfel, utilizarea reto-
ricii și tehnicile populiste au fost 

preluate de USR după erodarea elec-
torală a lui Traian Băsescu și a PDL, 
încorporat în 2014 în PNL prin fuzi-
unea dintre partide25. 

În contrast cu folosirea resurselor 
externe de putere, pe care le vom 
analiza mai jos din perspectiva dis-
cursului auto-colonialist, România 
continuă să fie exclusă din mecanis-
mele liberei circulații a persoanelor 
pe teritoriul UE (cunoscut drept 
„spațiul Schengen”), cetățenii români 
au nevoie de viză pentru a intra pe 
teritoriul Statelor Unite ale Americii, 
iar România continuă să fie sub inci-
dența unui Mecanism european de 
Cooperare și Verificare a standarde-
lor pre-aderare (MCV), deși un astfel 
de mecanism de control nu a fost 
instituit în cazul unor state care au 
aderat mai târziu (Croația), nu a fost 
limitat la o perioadă clară de timp și 
nu poate fi sub nici o formă derivat 
din textele tratatelor de bază ale UE. 
Acceptarea sine die a unui mecanism 
politic constrângător este o altă ex-
presie a căutării unor surse externe de 
putere din partea actorilor politici 
interni, mai ales PNL și USR, pre-
cum și o expresie a auto-acolo-
nialismului cultivat de elitele politice. 
În același timp, în contrast cu statutul 
său subordonat, România a acceptat 
condițiile partenerilor europeni și 
americani, cheltuind 2% din PIB pe 
achiziții militare, inclusiv armament 
american vechi, și găzduind baze 
militare americane folosite pentru 
lansarea de rachete cu rază medie și 
lungă de acțiune. 

 



Afganistan. Două decenii de prezenţă NATO 

 199 

Utilizarea argumentelor „pro-
europene” în crizele politice și 
competiția electorală 
 
Odată cu aderarea la NATO și la 

Uniunea Europeană, politica româ-
nească (și cea central și est-euro-
peană) s-au eliberat de constrângerea 
status-quo-ului anterior aderării26, ce 
stipula respectarea separării puterilor 
în stat, independența justiției și statul 
de drept, neutralitatea unor instituții 
precum Consiliul Național al 
Audiovizualului, Radioteleviziunea 
Română, Procuratura și Curțile de 
Justiție, Avocatul Poporului, diferite 
universități. Imediat după 2007, po-
puliștii la putere în România au pro-
cedat la o concentrare fără precedent 
a puterii executive, inundând 
Parlamentul cu ordonanțe de urgență, 
modificând legi organice prin asu-
marea răspunderii guvernamentale, 
împingând sistemul politic românesc 
din logica consensualismului în cea a 
majoritarismului. Deși folosirea tot 
mai frecventă a regulii pure a majo-
rității în modificarea sistemului 
electoral pentru alegerea primarilor și 
președinților de consilii județene sunt 
democratice, amalgamarea lor cu 
modificarea abruptă a altor reguli 
democratice legate de dizolvarea 
Parlamentului și de politizare com-
pletă a sectorului public arată mai 
degrabă a „huliganism politic”27. 
Acesta este momentul definitoriu al 
regresului democratic și al subminării 
definitive a liberalismului politic ce 
se instalase treptat în perspectiva 
aderării la NATO și la UE28. 

Puternic contestat pentru concen-
trarea populistă de putere, aflat în 
conflict cu elitele „dăunătoare”, cu 
„mogulii” media și cu instituția re-
trogradă a Parlamentului, Traian 
Băsescu și PDL au fost cei care au 
folosit din plin sursele externe de 
putere: ambasadele unor state NATO 
și UE, Comisia Europeană, Parlamen-
tul European, Consiliul Europei. 
Ceea ce este de remarcat aici nu este 
doar folosirea acestor surse externe 
de putere, ci argumentele auto-colo-
nialiste folosite în campaniile lui 
Traian Băsescu împotriva suspendării 
sale de către Parlament în 2007 și în 
2012, dar și de către PDL în campa-
niile pentru alegerile parlamentare 
(2009) și campania prezidențială 
(2009). Nu doar că liderul populist 
luptă pentru supraviețuirea și bună-
starea „poporului pur” în logica 
enunțată de dihotomia dintre prieteni 
și dușmani, cuprinsă în sloganul folo-
sit de PDL și de Traian Băsescu: „ei 
cu ei, noi cu voi”. Acum, poporul 
este și „european”, la fel ca liderul 
populist care se sacrifică pentru el. 
Nu trebuie uitat că Traian Băsescu 
promitea, după eșecul demiterii sale 
din 2007, ca liderul populist să dea 
socoteală doar în fața poporului au-
tentic, adunat simbolic în Piața 
Universității, în ultima sâmbătă din 
fiecare ciclu de trei luni. 

După ce ambasadele statelor 
NATO și EU au fost notificate di-
plomatic despre existența unei „lovi-
turi de stat” date de Parlament prin 
suspendarea sa din funcție29, Traian 
Băsescu a intensificat retorica apără-
rii României europene. Campania sa 
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pentru referendum (din 29 iulie 2012) 
este o „bătălie pentru valorile euro-
pene”, pentru că există, spune 
Băsescu, o „bătălie pentru valori, 
pentru instituții pe care cu migală le-
am construit pentru a deveni instituții 
europene”, nu pentru o funcție: „... eu 
nu apăr un scaun, am de apărat 
România europeană, acea Românie 
pe care am început să o construiesc 
împreună cu instituțiile statului și cu 
românii acum opt ani, acea Românie 
pe care trebuie să o facem, o 
Românie europeană”30. Ca răspuns la 
notificarea diplomatică de urgență, 
Comisia Europeană a anunțat că veri-
fică dacă suspendarea lui Traian 
Băsescu este conformă cu standar-
dele democratice și cele ale statului 
de drept. UE nu exclude sancțiuni 
politice dure împotriva României 
conduse de un președinte interimar și 
un guvern ostil lui Băsescu, iar țării i-
ar putea fi anulat dreptul de veto în 
Consiliul de Miniștri dacă se constată 
„încălcări grave și repetate ale valo-
rilor fundamentale”31. 

Așa cum spuneam, dincolo de 
sursele externe de putere care se im-
plică în jocul politic intern, ceea ce 
este foarte vizibil aici este discursul 
auto-colonialist, de subordonare a 
României și a mecanismelor sale 
interne unor valori fundamentale 
europene, oricât de vag ar fi ele defi-
nite sau subînțelese. Aceleași refe-
rințe vor funcționa și în 2014, odată 
cu alegerea lui Klaus Johannis în 
funcția de Președinte. Primar al 
Sibiului, acesta beneficia deja de uti-
lizarea politică a unor prejudecăți și 
stereotipuri favorabile etnicilor ger-

mani, văzuți ca harnici, cinstiți, buni 
organizatori32. Odată cu candidatura 
din 2014, Johannis devenea „garan-
tul” parcursului european al 
României. Acest lucru a fost înțeles 
mai ales de alegătorii din diaspora, 
care l-au votat în proporții covârși-
toare pentru promisiunile lui, 
„România lucrului bine făcut”, dar și 
pentru perspectiva investițiilor euro-
pene, mai ales germane, în România. 
Ele vor veni pentru că România este 
„în UE, în parteneriat cu SUA, de 
aici ne vine parcursul care ne-a ga-
rantat un parcurs (sic) euroatlantic, 
pro Vest, dezvoltare, și ne garantează 
securitatea”. Aceasta este promisiu-
nea lui Johannis, făcută în aceeași 
intervenție: „Dacă ajung președinte o 
să avem mai mulți investitori ger-
mani. Asta pot să vă promit din 
start”33. 

Dar misiunea esențială asumată 
de Johannis este de a „ține România 
în Europa”. Confruntat cu un guvern 
format din miniștri ai Partidului 
Social Democrat în perioada 2017-
2019, Johannis s-a prezentat ca lider 
al opoziției, făcând din această opo-
ziție la PSD o garanție de „rămânere 
în Europa”, de „apărare a valorilor 
europene”, de „continuitate demo-
cratică”. Așa cum Johannis declara în 
2018, conducerea PSD „abuzează de 
acea victorie (din decembrie 2016) 
pentru a ataca populația, pentru a 
ataca justiția, pentru a scoate 
România de pe drumul său european 
și euro-atlantic”34. Acest lucru se 
întâmpla fără ca vreun lider impor-
tant al PSD să fi făcut vreo declarație 
legată de apartenența României la 
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Uniunea Europeană. Discursul auto-
colonialist își dezvăluie dimensiunea 
doar atunci când „garanția” parcur-
sului european oferită de Klaus 
Johannis este oferită în contrast cu 
„eșecul”, „dezastrul” unui partid 
(PSD), „retrograd”, „nereformat și 
toxic”, care „amenință politica româ-
nească”, „un partid iresponsabil, care 
se joacă cu destinul României” și care 
trebuie definitiv eliminat de la condu-
cerea statului. Revelator pentru dis-
cursul auto-colonialist, Johannis a 
reluat în campania prezidențială din 
2019 ideea legată de pericolul repre-
zentat de PSD. Johannis refuză orice 
dezbatere electorală cu un candidat al 
Partidului Social Democrat, „care a 
vrut ca România să deraieze de la 
parcursul său european doar pentru 
beneficiul unei clici de infractori”35. 

În această atmosferă încărcată 
emoțional de „deraierea României de 
la parcursul european” au avut loc 
alegerile locale și parlamentare din 
2020, unde au câștigat mandate can-
didați ai formațiunilor etnice sau can-
didați de origine străină, candidând 
pentru partide non-etnice. Discursul 
orientalist, auto-colonialist, a facilitat 
victoria lui Dominic Fritz la Timișoara, 
pe cea a lui Astrid Fodor la Sibiu sau 
pe cea a lui Clotilde Armand la 
București Sectorul 1. În timp ce 
Astrid Fodor continua o practică 
electorală mai veche, luând locul 
fostului primar Klaus Johannis, Fritz 
și Armand au câștigat pe același tipar 
orientalist. Foarte repede, toate cele 
trei victorii electorale s-au transfor-
mat mai degrabă în capcane etnice, 
performanțele acestor primari fiind la 

același nivel cu cele înregistrate de 
Nicușor Dan la București sau de 
Mihai Chirica la Iași. Nefamiliarizați 
cu administrația publică, confruntați 
cu problemele complicate ale unor 
mari orașe, fără performanțe manage-
riale anterioare posturilor dificile pe 
care aceștia le-au dobândit, dar și fără 
mare notorietate publică anterioară 
alegerilor locale, victoriile electorale 
ale cele trei sunt legate de discursul 
orientalist, de speranțele mereu reîn-
noite ale electoratului român în „mi-
racolul” săsesc, șvăbesc sau franțu-
zesc. 

 
Obsesia statului eșuat 
 
Dar cel mai important element al 

discursului orientalist despre România 
este cel legat de incapacitatea natu-
rală, chiar genetică, a românilor, de a 
se guverna singuri. Parte a unui dis-
curs mai amplu legat de eșecurile 
modernizării în Europa Centrală și de 
Est36, consolidată în imaginația occi-
dentală despre această parte a lumii37, 
tema eșecului definitiv al României 
se regăsește în discursurile elitelor 
politice de dreapta, în cel al intelec-
tualilor publici și în presa ce le este 
favorabilă38. Chiar Klaus Johannis a 
promovat acest discurs, legându-l de 
evenimente punctuale sau de o stare 
de fapt mai generală. „Statul român a 
eșuat în misiune de a-și proteja cetă-
țenii”, referitor la incendiul care a 
devastat Spitalul de Boli Infecțioase 
din Constanța, spunea Johannis la 1 
octombrie 202139. Dar, în egală mă-
sură, România nu este pregătită, este 
încă incapabilă de a deține formal și 
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de a exercita onorabil președinția 
Consiliului Uniunii Europene, care-i 
revenea, prin rotație, la 1 ianuarie 
2019. Deși nici un alt președinte de 
republică, monarh sau prim-ministru 
nu a declarat despre propria sa țară că 
este nepregătită să preia președinția 
rotativă40, declarația oficială a lui 
Klaus Johannis a determinat Finlanda 
să se ofere ca substitut pentru preșe-
dinția rotativă a Consiliului Uniunii41. 
Deși Klaus Johannis a revenit ulterior 
asupra declarației oficiale, Finlanda 
începea să se gândească la mecanis-
mele instituționale europene care să 
fi făcut, pentru prima dată, o tranziție 
abruptă Austria-Finlanda, fără preșe-
dinția românească. 

În ciuda declarațiilor ulterioare, 
afirmația făcută de Johannis ilustrează 
foarte bine transferul stereotipurilor 
și prejudecăților din discursul orien-
talist în cel auto-colonialist. Obsesia 
statului eșuat, promovată de media 
apropiată președintelui și de intelec-
tualii publici care îl susțin, este în 
mare parte comună strategiei orienta-
liste destinate să justifice intervenții 
armate, tutele politice, protectorate 
strategice și exploatări economice. 
„Misiunea” britanică în India era una 
„civilizatoare”, la fel cum invazia 
Irakului în 2003 de către armatele 
anglo-americane era destinată „elimi-
nării pericolului armelor biologice și 
de distrugere în masă” irakiene („pe-
ricol” dovedit ulterior ca fiind inven-
tat). Efortul de „civilizare” a Indiei 
este la fel de ridicol, pentru cine are 
cunoștințe despre autentica civilizație 
hindusă, precum motivul oficial al 
invadării Irakului. Ceea ce au în co-

mun este interesul ipocrit pentru „bi-
nele”, „bunăstarea” sau „libertatea” 
celor scoși din dictatură, mizerie și 
înapoiere. De altfel, obsesia statului 
eșuat nu este decât un paravan ideo-
logic menit să ascundă motive eco-
nomice și politice mult mai frivole. 
El este însă indispensabil menținerii 
în completă dependență a statului în 
cauză, așa cum se observă și în cazul 
României. Pentru că dacă un stat a 
eșuat, iar eșecul este constatat oficial, 
politicienii au o justificare mai solidă 
de cedare a suveranității către institu-
ții supra-statale sau către organizații 
non-guvernamentale, dar și pentru 
înstrăinarea proprietății publice către 
entități private. 

Subordonarea întregii jurispru-
dențe românești deciziilor Curții 
Europene de Justiție, fără distincția 
necesară între dreptul intern (ne-co-
munitar) și dreptul comunitare euro-
pean (derivat din Tratate) este un 
exemplu elocvent pentru discursul 
orientalist și auto-colonialist. Obliga-
ția Curții Constituționale a României 
(CCR) de a respecta o decizie ex-
ternă, chiar și din partea unei curți de 
justiție bazată pe dreptul comunitar, 
atunci când acea decizie contrazice 
Constituția României, nu este decât o 
declarație de suspendare a preroga-
tivelor CCR, cu consecințe asupra 
independenței României. Decizia 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) privind libertatea judecăto-
rilor români de a nu ține cont de de-
ciziile CCR, fără a se teme de sancți-
uni disciplinare, atunci când deciziile 
CCR sunt în conflict cu cele ale 
CJUE, a fost urmată de amenințări 
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ale Comisiei Europene cu penalități 
financiare42. Discuțiile privind modi-
ficarea Constituției, în sensul subor-
donării CCR instanțelor de conten-
cios european43, este expresia ace-
luiași discurs orientalist, vizând limi-
tarea suveranității naționale în fața 
unor organisme sau puteri străine, 
mai capabile, mai îndreptățite să de-
cidă pentru români. Ceea ce nu se 
înțelege încă este cum vor putea fi 
respectate celelalte atribute ale sta-
tului (stat național, unitar și indivi-
zibil) din moment ce atributul de su-
veranitate care le garantează va dis-
părea. Dacă și celelalte atribute vor 
dispărea, atunci discursul orientalist 
se va confunda cu o realitate de fapt, 
iar ceea ce era anterior o proiecție, o 
intenție, o justificare, va deveni o 
simplă descriere de fapt. Abia atunci, 
discursul orientalist despre eșecul 
statului român va integra ale părți ale 
discursului orientalist, neabordate pe 
larg aici, despre caracteristicile cultu-
rale ale poporului român, grevat ine-
luctabil de înapoiere, corupție, cre-
dință religioasă ortodoxă, superstiții 
ridicole și analfabetism44. În toate 
dimensiunile lor esențiale, statul, 
națiunea și instituțiile lor sunt sortite 
prăbușirii, incapacității și inadecvării 
la lumea post-modernă a învingăto-
rilor neoliberali, prosperi și puternici. 
Nu este de mirare de ce Academia 
Română și Biserica Ortodoxă au fost 
integrate discursului orientalist, ca 
exponente de marcă ale spiritului 
retrograd, naționalist, desuet, capabil 
să „îndepărteze treptat România de 
valorile europene”45. 

 

Concluzii 
 
Orientalismul nu este doar un dis-

curs despre Celălalt, despre „orien-
talul” categoric diferit față de expo-
nenții neo-liberalismului triumfător. 
Altfel spus, orientalismul nu este 
doar o opoziție între delăsarea, inadec-
varea, incapacitatea intrinsecă și reli-
giozitatea desuetă specifice Orientu-
lui, atunci când îl comparăm cu mo-
dernitatea liberală, capitalistă, efici-
entă, raționalistă, anti-clericală occi-
dentală. Orientalismul este un vehicul 
de idei ce justifică neo-colonialismul, 
dar alimentează în același timp și 
auto-colonialismul. Într-o tranziție 
rapidă, auto-colonialismul românesc 
a preluat după 1989 ideile-forță ale 
discursului orientalist, justificând do-
minația strivitoare a capitalului străin 
și poziția de inegalitate a României 
pe plan european prin trăsături cultu-
rale ale românilor și ale României. 
„Vrem o țară ca afară” a ajuns să 
justifice orice acțiune politică, econo-
mică, judiciară sau administrativă, 
dacă este orientată cultural împotriva 
a ceea ce românii și România posedă 
din spiritul „oriental”: corupție, min-
ciună, degradare morală, credințe 
religioase ridicole, atașament față de 
false valori (familie, sat, națiune, 
limbă, tradiții populare, Biserică, 
Academia Română). 

Discursul auto-colonialist este vi-
zibil în momente de tensiune politică 
și electorală, fiind ușor de remarcat 
ca justificare în menținerea în funcție 
a lui Traian Băsescu în 2012, în 
(re)alegerea lui Klaus Johannis în 
2014 și 2019, în alegerea unor pri-
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mari la Sibiu, Timișoara și București 
Sectorul 1 în 2020. Discursul func-
ționează însă și ca justificare a măsu-
rilor economice și sociale radicale, 
specifice neo-liberalismului trium-
fător în epoca globalizării complete 
de după 1989. Aici, el depășește ca-
drul strict cultural și dezvoltă o latură 
instituțională, justificând deposedarea 
statului român, etichetată tehnic drept 
privatizare46, prin eficientizarea pro-
ceselor de producție, rentabilitatea 
economică, exploatarea rațională a 
resurselor, specifice raționalismului 
acumulării de profit de către actorii 
capitaliști ai modernității occidentale. 
Catalogând în mod obsesiv România 
drept „stat eșuat”, Klaus Johannis, 
politicienii liberali și presa ce le sunt 
favorabile, nu fac decât să forțeze și 
să justifice transferul complet al pro-
prietății publice în mâna unor actori 
privați. Nu este de mirare de ce țin-
tele neo-liberalismului sunt atât de 
mișcătoare, aducând laolaltă pretenția 
PNL de a vinde CEC, Salrom sau 
Tarom și cele exprimate anterior de 
Traian Băsescu și de Partidul Liberal 

Democrat (PDL, astăzi PNL) de a 
închide unele spitale și de a privatiza 
alte spitale publice și serviciul de 
ambulanță47, de a „flexibiliza” Codul 
Muncii, de a „reforma” sistemul de 
educație pentru a oferi o forță de 
muncă mai calificată companiilor 
private de pe piață. Privatizarea com-
pletă nu se poate încheia fără depose-
darea statului român de suveranitatea 
sa, căci statul este expresia spațiului 
comun, este fața publică a intersecției 
intereselor private. Privit prin prisma 
neoliberalismului globalizat, statul 
național suveran este ultimul obstacol 
în calea domniei netulburate a pieței 
și a actorilor săi dominanți, de unde 
și discuția despre subordonarea com-
pletă a tuturor instituțiilor României 
față de deciziile Curții Europene de 
Justiție și despre modificarea 
Constituției în acest sens. Întrebarea 
care rămâne este dacă statul român își 
va mai putea păstra celelalte carac-
teristici (stat național, unitar și indi-
vizibil), atunci când suveranitatea sa 
va fi definitiv înfrântă. 
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de Justiție a UE: Hotărârea CJUE se 
poate aplica „numai după revizuirea 
Constituției în vigoare”, digi24.ro, 
23.12.2021, https://www.digi24.ro/ 
stiri/actualitate/ccr-raspuns-la-de-
cizia-curtii-de-justitie-a-ue-hota-

rarea-cjue-se-poate-aplica-numai-
dupa-revizuirea-constitutiei-in-vi-
goare-1779599 (consultat la 07.02. 
2022). 

44 AlinaMungiu-Pippidi, „Excesul de 
morți, explicat de ortodoxie, lipsa 
vaccinării și corupție. În ordinea 
asta”, România Curată, 31.01.2022, 
https://www.romaniacurata.ro/exces
ul-de-morti-explicat-de-ortodoxie-
lipsa-vaccinarii-si-coruptie-in-ordi-
nea-asta/ (consultat la 07.02.2022). 

45 Redacția 22, „Presa elvețiană, despre 
șeful Academiei Române și 
Patriarhul BOR: „Au, probabil, un 
trecut securist”, Revista 22, 27.10.-
2021, https://revista22.ro/actualitate-
interna/presa-elvetiana-despre-seful-
academiei-romane-si-patriarhul-bor-
au-probabil-un-trecut-securist 
(consultat la 07.02.2022). 

46 În același mod, vânzarea activelor 
profitabile ale statului român unor 
companii străine este catalogată de 
către miniștrii PNL din Guvernul 
Ciucă drept „acces al companiilor 
românești la fonduri private”. 
Redacția Antena 3, „Noi dispute în 
coaliție: PNL vrea să vândă activele 
companiilor din energie deținute de 
stat, PSD pune piedică”, antena3.ro, 
04.02.2022, https://www.antena3.ro/ 
politica/pnl-vrea-vanzare-actiuni-
companii-energie-stat-psd-piedica-
628017.html (consultat la 08.02. 
2022). 

47 Dragoș Dragoman, Sabina-Adina 
Luca, „Neoliberalisme et politiques 
de sante: une analyse du discours sur 
la reduction du poids des services 
publics en Roumanie”, Revue Est-
Europa, număr special „La 
Roumanie trenteansapres (1990-
2020)”, 2021, pp. 41-58. 
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Ultimele luni ale monarhiei din România  
reflectate în publicistica lui George Călinescu 

 
[The last months of the Romanian monarchy reflected 

in George Călinescu’s journalism] 
 

Petre-Florian DRĂGHICI 
 

Abstract: This article analyses the events that led to the fall of the Romanian 
monarchy on 30 December 1947 as reflected in the editorials signed by literary 
critic George Călinescu, director of the newspaper „Națiunea” (The Nation). 
George Călinescu was at this point perfectly aligned with the communist propa-
ganda machine and abandoned any pretense of „rational critique” and was just 
trying to justify the brutal power grab that ended the Kingdom of Romania and 
gave birth to the Romanian Popular Republic. 
 
Keywords: communism, liberalism, propaganda, totalitarianism. 

 
Introducere  
 
Toamna anului 1947 a reprezentat 

perioada ofensivei finale a PCR în 
procesul de preluare totală a puterii în 
stat, proces ce se va încheia în penul-
tima zi a anului prin abdicarea silită a 
regelui Mihai I şi prin proclamarea 
Republicii Populare Române. Proce-
sul liderilor PNŢ şi înlăturarea lui 
Gheorghe Tătărescu de la conducerea 
Ministerului de Externe au reprezen-
tat două etape importante în cadrul 
acestui proces. 

În paralel cu campania de presă 
din Scânteia şi România Liberă îm-
potriva fostului prim-ministru al re-
gelui Carol al II-lea, G. Călinescu 
începe şi el să-l atace în articolele 
sale pe Tătărescu, mai întâi prin pu-
blicarea editorialului Activitatea 

apolitică, în care elogiază „regimul 
progresist” şi analizează, aparent strict 
teoretic, gradul de politizare a ad-
ministraţiei de stat, dar aruncă şi pri-
mele aluzii la o eventuală epurare a 
liberalilor tătărescieni din Ministerul 
de Externe1. 

În numărul următor al publicației 
Națiunea, în editorialul Horoscop, G. 
Călinescu atacă celălalt partid liberal, 
condus de C. I. C. Brătianu, pornind 
de la o temă aparent minoră: 
horoscopul zilnic din Liberalul, care 
ar influenţa conduita cititorilor acestui 
ziar. Folosindu-se de acest pretext, 
autorul atacă dur partidul liberal bră-
tienist: „Partidul paleo-liberal cu ab-
senţe nemotivate din parlament, cu 
revoluţii de latifundiari, cu horos-
coape vrea să dea peste cap opera 
guvernului, ca să dovedească lumii 
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că acest guvern nu e bun şi că numai 
posesorii de medalii sunt apţi pentru 
a conduce ţara. Pe paraponul că tim-
pul lui a trecut, el vrea să piară toţi. 
Adică să se zdruncine stabilizarea, să 
rămânem iar cu lefuri mici şi să ră-
mânem înfometaţi în Bucureşti, mân-
când foi de varză şi zeamă de roşii, 
ca să le izbutească demonstraţia libe-
rală, susţinută cu unt de la fermele 
istorice (...). Ne înecăm noi cei vii şi 
se vaietă că se îneacă fruntaşii parti-
dului paleo-liberal, pentru totdeauna 
aparţinând istoriei ireversibile. Urât 
obicei şi asta, a pune înainte ambiţia 
unui partid când primează binele unui 
neam întreg”2. 

 
„Căderea” lui Gheorghe 
Tătărescu 
 
În Naţiunea din 29 octombrie 

1947, Călinescu publică o „fişă parla-
mentară”, de fapt un pamflet, la 
adresa ministrului de Finanţe tătă-
rescian, Alexandru Alexandrini: „D. 
Alexandrini, deşi deputat, ocupă în 
Cameră locul său strict de ministru, 
evitând să se amestece cu vulgul. 
Pare foarte satisfăcut de misiunea sa 
şi nu trădează nici una din tulburările 
pe care cetăţeanul îşi închipuie că 
trebuie să le aibă un ministru de fi-
nanţe în ziua de azi. La tribună vor-
beşte uşor infatuat, plimbându-se în 
sus şi în jos, uzând de politeţe dis-
tinsă şi distantă (...). Şi când zăreşte 
pe stradă pe unul din tabăra adversă, 
d. Alexandrini are un zâmbet de po-
fidă secretă şi calcă deodată mai apă-
sat şi cu o paradă ostilă. În ciuda 
acestor susceptibilităţi, în imaginile 

unei urbanităţi perfecte, d. 
Alexandrini e singurul aproape din 
partidul său pe faţa căruia nu trece 
nicio umbră de anxietate, nici o pa-
loare fatală. D-sa nu pare a simţi ne-
văzutul, misticismul îi lipseşte, deşi e 
posibil ca modelul său fizic îndepăr-
tat să fie d. Tătărescu, cel încruntat ca 
un şambelan de gardă la sicriul unui 
prinţ”3. În zilele următoare, atenţia lui 
Călinescu este îndreptată spre desfă-
şurarea procesului liderilor PNŢ, dar, 
în articolele sale conţinând impresii 
de la proces, el nu uită să accentueze 
activitatea nocivă a „grupului de la 
Externe” condus de Gheorghe 
Tătărescu, folosind „dezvăluirile” din 
procesul PNȚ contra liberalilor 
tătărescieni. 

Pe data de 6 noiembrie 1947, 
Parlamentul votează covârșitor pentru 
demiterea lui Gheorghe Tătărescu, 
măsura fiind aprobată cu votul a 187 
de parlamentari din 192, fiind pentru 
prima și ultima dată când parlamen-
tele din perioada 1946-1990 folosesc 
„mecanismul clasic al unei moțiuni 
de neîncredere”4. Acest act a dus la 
demisia miniştrilor liberali din gu-
vernul Groza. La o zi după acest vot, 
G. Călinescu tratează evenimentul în 
editorialul Fereşte-te, mamă dragă, 
în care aminteşte despre o declaraţie 
mai veche a lui Tătărescu care se 
situa pe sine la extrema dreaptă a 
spectrului politic, în timp ce 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-ar fi aflat 
la extrema stângă. G. Călinescu este 
circumspect la adresa intenţiilor de 
viitor ale PNL-Tătărescu: „Deci par-
tidul Tătărescu duce o luptă de ex-
tremă dreaptă în termeni legali. Ceea 
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ce este cuminte cu condiţia de a fi 
crezut. (...) Vechea teorie a simfoniei 
între aristocraţi şi proletari pe care o 
formulau moderaţii în timpul 
Revoluţiei nu mai este valabilă”5. 

Peste numai o săptămână, în nu-
mărul din 14 noiembrie 1947 al 
Naţiunii, G. Călinescu arată cum ar fi 
posibilă „simfonia” dintre clase în 
viziunea Partidului Naţional Popular 
(PNP). Editorialul Nu portofolii… 
este o adevărată profesiune de cre-
dinţă „progresistă”. Autorul întrevede 
„numai trei clase sociale în România: 
ţărănească, muncitorească şi mijlo-
cie”6. Dacă primele două clase sunt 
reprezentate de Frontul Plugarilor şi 
respectiv PCR, clasa mijlocie nu 
poate fi reprezentată decât de PNP. 
Dar cine face parte din „clasa mijlo-
cie”? „Cetăţenii de la oraşe şi sate, 
liber-profesionişti, meşteşugari, 
funcţionari, împiegaţi, comercianţi, 
mici producători din oameni care îşi 
câştigă existenţa prin muncă perso-
nală individualizată. Pătura mijlocie e 
de fapt un termen impropriu pentru 
ziua de mâine, căci peste această 
clasă nu poate fi nimic cu caracter 
hotărâtor. Patru moşieri de pe deal şi 
trei fabricanţi nu vor avea pretenţia să 
reprezinte ţara peste capul nostru, al 
acestora care dăm în brânci ca se ne 
câştigăm existenţa cu sudoarea frun-
ţii”7. 

În buna tradiţie „progresistă”, dar 
şi cu vagi ecouri din Caragiale, G. 
Călinescu emite sentinţa: „Este un 
lucru câştigat pentru secolul nostru, 
indiferent de ritmul progresismului 
nostru, că n-are dreptul a se numi 
popor decât cine munceşte. Rentierul 

nu lucrează şi-n consecinţă n-ar avea 
drepturi în statul nostru”8. 

Scopul PNP este „educarea pătu-
rilor mijlocii pentru guvernarea de 
mâine”9. Pentru G. Călinescu se pare 
că „guvernarea de mâine” era una în 
care mica burghezie ar fi fost mai 
bine reprezentată la guvernare prin 
PNP, dar aceasta numai după o peri-
oadă de organizare şi de educare po-
litică a „clasei de mijloc”. Bineînţeles 
că nu lipseşte nici deja obişnuitul atac 
antiliberal: „C.A. Rosetti şi Ion C. 
Brătianu spuneau, pe vremea lor, 
nişte lucruri care zburau bărbile boie-
rilor vechi şi cu toate acestea ţara a 
mers înainte. Apoi a început oprirea 
şi fiindcă a început a le creşte bărbi 
reacţionare multora dintre liberali. 
Printr-o tactică abilă, partidul liberal 
dino-tătărescian a căutat a convinge 
mica burghezie că PNP e lipsit de 
obiect, întrucât reprezentanţa respec-
tivei clase e resortul său. Ceea ce nu-i 
adevărat. Partidul Liberal n-a apărat 
şi nu apără interesele noastre, el este 
expresia anxietăţii unui cerc restrâns 
de mari proprietari şi industriaşi, în 
jurul cărora se strâng, din cauza unei 
panici neîndreptăţite, acei producători 
mici care cred că soarta lor minimă e 
legată de destinul maximal al d-ului 
dr. Angelescu, proprietar al palatelor 
Lido şi Ciclop şi a încă unui sfert din 
imobilele Capitalei, plus un teren 
viran pe Calea Dorobanţi ori prin 
apropiere”10.  

Este de remarcat folosirea sintag-
mei „partid liberal dino-tătărescian”, 
semn că pentru G. Călinescu, dar şi 
pentru mentorii săi, nu mai există 
acum nicio deosebire între foştii cola-
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boraţionişti din PNL-Tătărescu şi libe-
ralii lui C. I. C. Brătianu. 

În numărul din 15 noiembrie 1947 
al Naţiunii, G. Călinescu îşi continuă 
cruciada antiliberală prin editorialul 
Eliberarea de frica burgheză, în care 
consemnează un recent discurs par-
lamentar al lui Petre Bejan, liderul 
liberal declarând că PNL-Tătărescu 
nu va participa la alegerile viitoare pe 
listele BPD. „Şeful partidului liberal 
a ieşit din guvern printr-un vot de 
blam, parlamentul vrea să ştie cum 
judecă deputaţii liberali acest gest. Ei 
s-au abţinut a vota. Asta însă este 
echivalent cu respingerea blamului, 
fiindcă nu există decât două bile, albă 
şi neagră, nici una roză sau violetă. În 
fine, lipsa din Cameră se poate mo-
tiva cu emoţia, indeciziunea, acum 
însă vine d. Bejan şi citeşte o decla-
raţie şi grupul liberal aplaudă, iar 
declaraţia nu cuprinde nimic altceva 
decât că partidul liberal merge ca şi 
până acum mână în mână şi leal cu 
guvernul. Blamul totuşi relevă lipsa 
de sinceritate. Deci politiceşte şi după 
regulile vieţii democratice, deputaţii 
liberali au a răspunde la următoarea 
întrebare: aprobă, atunci votul de 
blam al majorităţii se întinde teoretic 
şi asupra lor şi situaţia e falsă. În 
acest caz, partidul liberal ar avea da-
toria să lupte pe calea dezbaterilor şi 
să încerce a dovedi că nu-i blamabil. 
Dacă însă dezaprobă politica d-ului 
Tătărescu, atunci el trebuie să declare 
aceasta de la tribună şi să renunţe la 
şefia d-ului Tătărescu (...). Prin decla-
raţia d-ului P. Bejan, partidul liberal 
s-a înfundat şi mai rău în echivoc, 
punând nădejdi false în puterea fra-

zelor bine ticluite scrise sau orale”11. 
Călinescu face o întreagă demonstra-
ţie de logică pe marginea discursului 
lui Petre Bejan pentru a da un aver-
tisment din partea PCR că se doreşte 
îndepărtarea lui Gheorghe Tătărescu 
de la şefia partidului. Trecuseră nu-
mai 14 luni de când, în septembrie 
1946, la întoarcerea delegaţiei ro-
mâne de la Conferinţa de Pace de la 
Paris, Gheorghe Tătărescu, atunci 
ministru de Externe, era salutat în 
paginile Naţiunii ca acel care a adus 
înapoi României Ardealul de Nord. 
Acum, după ce fusese alungat de la 
conducerea Ministerului de Externe 
pentru a face loc Anei Pauker, nu mai 
era acceptat de comunişti nici măcar 
în postura de lider de partid. 

Odată pornită ofensiva împotriva 
lui Gheorghe Tătărescu, directorul 
Naţiunii ajunge să-i reproşeze acestuia 
chiar şi ruptura de adevăratul partid 
liberal aşa cum se poate citi în edi-
torialul Progresul Drapelului din17 
noiembrie 1947: „Dar mă rog, ce este 
preţiosul partid naţional-liberal, acela 
prezidat de d. Dinu Brătianu? Dl. 
Tătărescu e un transfug, care din pre-
ocupări personale a fugit cu tot din 
partidul său în urma unei intrigi care 
tocmai ţintea la slăbirea organismului 
său central. Eu, când e vorba de con-
secvenţă, stimez cu mult mai mult, 
combătând fireşte, celălalt partid, 
adevăratul partid liberal şi polemizez 
cu mai multă plăcere cu Liberalul”12. 

Dar Gheorghe Tătărescu nu este 
numai un transfug şi un uzurpator al 
tradiţiilor liberale, el este şeful unei 
facţiuni, nu al unui partid: „Când însă 
d. Tătărescu, care a spart unitatea 
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partidului liberal, ducându-l cu o zi 
mai devreme spre inevitabila prăbu-
şire şi reclamându-se de la I. I. C. 
Brătianu, care a fost adevăratul şef, şi 
I. G. Duca, fost şef al adevăratului 
partid, asta este cum nu se poate mai 
paradoxal, pentru că ceea ce a ţinut 
pe atâţia în jurul d-ului Tătărescu a 
fost tocmai preocuparea mărunt perso-
nală. Acum, când aceasta nu mai 
poate satisface, e firesc ca facţiunea 
Tătărescu să se lichideze (...)”13. 

E ciudat faptul cum nu observase 
G. Călinescu impostura facţiunii 
Tătărescu când aceasta se afla la gu-
vernare şi o descoperă abia tocmai 
acum, când liberalii tătărescieni sunt 
în opoziţie. În toamna lui 1947, G. 
Călinescu era integrat pe deplin în 
campaniile de presă dirijate de PCR, 
orice veleitate de jurnalist indepen-
dent care mai putea fi totuşi detectată 
în perioada activităţii sale la Tribuna 
poporului, la sfârşitul anului 1944, 
dispărând acum cu desăvârșire. 

Chiar şi atunci când, în urma pre-
siunilor, Gheorghe Tătărescu se re-
trage de la conducerea partidului li-
beral în favoarea lui Petre Bejan, 
Călinescu nu se declară mulţumit şi îi 
cere lui Tătărescu să renunţe şi la 
mandatul de parlamentar, deci să se 
retragă total din viaţa politică: „De-
misia d-ului Tătărescu, fără renunţare 
la scaunul parlamentar, fără dezinte-
resare de destinul partidului, este 
începutul noii campanii bilaterale pe 
care partidul Tătărescu-Bejan o duce 
în sensul de a încerca păstrarea po-
ziţiei în Parlament şi lărgirea unei 
atmosfere de opoziţie. D. Bejan se 
devotează progresismului, profitând 

de un presupus de d-sa caracter con-
ciliator, d. Tătărescu devine Belisariu 
care rătăceşte orb. Fiţi siguri că într-
anume conjunctură Belisariu cel nou 
şi-ar recăpăta vederea”14. 

Şi Tătărescu şi generalul bizantin 
cu care este comparat au fost victime 
ale nerecunoştinţei celor pe care i-au 
servit cu credinţă. Această nerecu-
noștință avea s-o suporte şi G. 
Călinescu peste numai un an, când va 
fi îndepărtat de la Facultatea de 
Litere din Bucureşti deoarece rolul 
lui de „tovarăş de drum”, ca şi în cazul 
lui Gheorghe Tătărescu, se terminase. 

 
Procesul „lotului Tămădău” și 
desființarea PNȚ 
 
Excluderea PNL-Tătărescu de la 

guvernare şi procesul „lotului 
Tămădău” au făcut parte din ofensiva 
declanşată de URSS în toate ţările 
europene aflate în sfera ei de influ-
enţă pentru preluarea totală a puterii 
de către comunişti. Cele două baze de 
pornire ale acestei ofensive a fost 
respingerea Planului Marshall de 
către sateliţii sovietici în vara anului 
1947 şi mai ales crearea Cominfor-
mului în septembrie acelaşi an. În 
România, prin procesul intentat lide-
rilor PNŢ s-a reuşit nu numai decapi-
tarea acestui partid, dar şi înlăturarea 
liberalilor tătărescieni din guvernul 
Groza ca urmare a „dezvăluirilor” din 
acest „proces”, care a devenit unul al 
întregii clase politice „vechi”. 

Începutul procesului îl găseşte pe 
G. Călinescu în plină campanie gaze-
tărească împotriva liberalilor de toate 
felurile, campanie care va fi între-
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ruptă pentru ca directorul Naţiunii să-
şi îndrepte atenţia spre protagoniştii 
procesului. În primul articol dedicat 
acestui subiect, Acuzatul Iuliu Maniu, 
apărut la 31 octombrie 1947, Călinescu 
începe printr-o lungă prezentare a 
sălii de tribunal după care îşi fixează 
poziţia faţă de acuzaţi: „Cititorii dis-
puşi a vedea lucrurile romantic 
printr-o vagă analogie cu procesul 
memorandiştilor trebuiesc aduşi la o 
viziune pozitivă. Nu poate fi vorba de 
aşa ceva. Bătrâneţea acuzatului prin-
cipal şi speranţele pe care şi le-au pus 
unele generaţii în el fac penibilă ana-
liza noastră”15.  

Într-adevăr analiza este penibilă, 
dar din alte motive. Să vedem cum 
este „analizat” Iuliu Maniu: „Un bă-
trân om, aproximativ de stat, care de 
decenii face o politică negativă con-
struită din întrevederi secrete, intrigă 
şi negocieri, un luptător din imperiul 
austriac care nu percepe structura 
unui stat liber ca România, cu res-
ponsabilități pozitive”16. Ion 
Mihalache este un „învățător lipsit de 
voință, împins din spate de prestigiul 
celuilalt”17, iar Nicolae Penescu, se-
cretarul general al PNŢ şi fost mi-
nistru de Interne, îi apare lui G. 
Călinescu ca „un proprietar, un om 
nou, cu oroarea schimbărilor sociale, 
mai copleşit de eventualitatea pier-
derii situaţiei economice decât de 
orice altă problemă generală18”. 

Grupul de la Ministerul de 
Externe (Grigore Niculescu-Buzeşti, 
Camil Demetrescu ş.a.) nu sunt decât 
„o mână de obscuri funcţionari di-
plomatici de extracţie rurală şi bur-
gheză, atraşi de prestigiul aristocraţiei 

mediului internaţional de legaţii, din 
care au învăţat procedeul ieftin de a 
face conspiraţii cu conturi curente în 
Elveţia”19. În ultimul paragraf al arti-
colului, Iuliu Maniu este descris ca 
„un bătrân acuzat”, care „nu are o 
percepţie vie a realităţilor prezente”. 
Acest fapt e dovedit de „familiaris-
mul” cu care ia parte la proces. Ac-
tele de „familiarism” surprinse de G. 
Călinescu ar fi acestea: „Trecându-şi 
mâna peste frunte, simulând distrac-
ţii, notându-şi prepoziţii din actul de 
acuzare, pândind situaţii avocaţiale, 
acuzatul îşi închi-puie că poate do-
mina situaţia”20. În viziunea călines-
ciană, culmea forma-lismului o con-
stituie „studierea amănunţită a dosa-
rului, admiţând recunoaşterea lui”. G. 
Călinescu detec-tează chiar simptome 
de senilitate la bătrânul lider naţional-
ţărănist, simptome vizibile încă din 
1946: „mâna întinsă lui Antonescu – 
un prim simptom de absenţă şi un 
indiciu al unui proces în continu-
are”21. 

În numărul din 1 noiembrie 1947, 
G. Călinescu continuă prezentarea 
acuzaţiilor. Rădulescu-Pogoneanu, care 
a fost adus în sala de judecată într-un 
scaun cu rotile, fiind paralizat, nu i se 
pare autorului demn de compasiune, 
ci mai degrabă „nelipsit de subtilitate 
şi de o malignitate ascunsă”22. 
Grigore Niculescu-Buzeşti „e bolnav 
de leucemie cu lunile de viaţă mate-
matic calculate. Aceşti doi acuzaţi nu 
sunt decât doi organizatori ai maquis-
ului român care n-au nimic de pier-
dut, nişte muribunzi care acceptă să 
se arunce în aer cu dinamită ca să 
aibă o moarte sumară”23. Un alt acuzat 
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este un „pinguin-bibelou volubil”. 
Acesta este portretul lui Ion Mocsony- 
Stârcea, care „la prima viziune” pare 
„un licean sportiv îmbrăcat civil, un 
vlăjgan în costum gri bine călcat şi cu 
un guler alb răsfrânt fără cravată”24. 
Dar ochiul criticului şi gazetarului să 
treacă dincolo de aparenţe şi să des-
copere un „profil ascuţit cu dege-
nerescenţă subtilă”25. În buna tradiţie 
a proceselor de la Moscova din anii 
‘30, acuzaţii sunt înfăţişaţi ca nişte 
personaje ridicole, fără nici o urmă 
de demnitate umană, cu atât mai pu-
ţin de măreţie. 

Seria articolelor dedicate proce-
sului continuă şi pe 2 noiembrie cu 
Două interogatorii, în care G. 
Călinescu este destul de rezervat în 
descrierea conduitei lui Iuliu Maniu, 
acesta apărând într-o lumină relativ 
favorabilă. Pe data de 4 noiembrie 
1947, apare articolul Reflexii la 
rechizitoriu, un articol confuz de 
analiză politică în care se vede lipsa 
de familiaritate a lui G. Călinescu cu 
acest domeniu. Ultimul articol despre 
proces apare pe 6 noiembrie, în care 
autorul se declară deziluzionat de 
lotul acuzaţilor: „echipa Antoneştilor 
era mult mai reuşită, în sens negru”26, 
dorinţa lui ca om de litere fiind de a 
vedea „situaţii patetice şi indivizi inte-
resanţi”27, dorinţă care nu s-a realizat. 

Iuliu Maniu rămâne în viziunea 
lui G. Călinescu ca un om bătrân, dar 
perfect valid, jucând până la pedan-
terie rolul de martir. Din păcate „di-
vinul critic” nu avea de unde să ştie 
atunci, în noiembrie 1947, că Iuliu 
Maniu, Ion Mihalache şi atâţia alţii 
au jucat rolul de martir până la capăt. 

Ultimele luni ale anului 1947 au 
constituit perioada în care G. 
Călinescu şi-a dat întreaga măsură ca 
ziarist pus în slujba, nu a adevărului, 
ci a unei propagande abjecte care 
urmărea denigrarea tuturor valorilor 
României „burghezo-moşiereşti”. Or-
dinele venite de la Moscova, de a se 
trece cât mai degrabă la distrugerea 
tuturor „racilelor” vechii orânduiri au 
fost îndeplinite şi cu aportul lui 
George Călinescu. 

 
De la monarhie la republică 
 
Până la 30 decembrie 1947, insti-

tuţia monarhică nu a constituit un 
subiect predilect pentru editorialele 
lui G. Călinescu. Doar cu ocazia săr-
bătorilor oficiale G. Călinescu amin-
teşte în articolele sale despre per-
soana suveranului şi atunci o face 
reluând platitudinile presei comuniste 
despre „regele poporului”. Un astfel 
de articol este Regele nostru, din 
Naţiunea din data de 9 noiembrie 
1946, scris cu ocazia zilei onomastice 
a regelui, în care se spune că: „suve-
ranului care la 23 august a ştiut să 
înţeleagă chemarea poporului, care 
de atunci a fost neîncetat alături de 
oamenii muncii şi a înfăptuirilor po-
zitive i se cuvine numele pe care cu 
devotament şi dragoste i-l dau cei 
mai buni dintre supuşii săi: Regele 
poporului”28. 

De altfel, toate articolele din acest 
număr dedicate regelui pun accentul 
pe „legătura de suflet” între rege şi 
poporul său, precum şi pe acţiunea 
regelui la 23 august 1944 de răstur-
nare a dictaturii lui Antonescu. Dar 
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nu numai regele este aniversat în 
acest număr din 9 noiembrie 1946, ci 
şi Marea Revoluţie Socialistă din 
Octombrie, de la a cărei izbândă se 
îndeplineau 39 de ani. În afara de arti-
colul mai sus menţionat, restul arti-
colelor despre rege din acest număr 
sunt flancate de articole dedicate re-
voluţiei socialiste glorioase. 

Ca un avertisment sumbru, chiar 
în stânga articolului Mereu alături de 
popor, dedicat lui Mihai I, este inse-
rată o ştire despre începerea proce-
sului „organizaţiilor subversive” 
Sumanele negre, Haiducii lui Avram 
Iancu, Graiul Sângelui şi Mişcarea 
Naţională de Rezistenţă. Interesant 
este că această ultimă organizaţie este 
citată numai cu abrevierea MNR, 
pentru a nu-i aminti cititorului de 
existenţa unei rezistenţe naţionale 
împotriva comunizării ţării. 

Dacă în toamna lui 1946 instituţia 
monarhică este încă prezentă în pagi-
nile Naţiunii, în toamna anului ur-
mător referirile la Casa Regală a 
României sunt cvasi-inexistente sau 
sunt expediate în paginile interioare 
ale ziarului. Astfel, Mesajul regal 
adresat Parlamentului cu ocazia des-
chiderii sesiunii este publicat în 
Naţiunea nr. 469 din 17 noiembrie 
abia pe pagina a treia. În nr. 489 din 
noiembrie 1947, nu mai apare nici un 
articol dedicat onomasticii regale, ci 
de-abia în ultima pagină este repro-
dusă telegrama primului-ministru 
Petru Groza adresată M. S. Regelui 
cu ocazia sărbătoririi numelui. Tele-
grama este aşezată în pagină alături 
de o fotografie meschin de mică a 
regelui. În nr. 491 din 11 noiembrie 

1947 este publicată şi telegrama de 
felicitare a ministrului Apărării 
Naţionale, generalul Mihai Lascăr. În 
afara de aceste două telegrame, nici o 
altă referire la persoana regelui nu 
este publicată. Pentru orice cititor 
avizat din epocă era clar că monarhia 
nu mai era pentru comunişti decât un 
„accesoriu inutil” şi ultimul obstacol 
în calea preluării totale a puterii în 
stat. Dacă instituţia monarhică era 
supusă unui embargou aproape total 
în paginile Naţiunii în toamna anului 
1947, în schimb nu se poate constata 
din parcurgerea articolelor politice o 
eventuală aluzie la schimbarea formei 
de guvernământ. 

După abdicarea forțată a regelui 
Mihai I şi proclamarea Republicii 
Populare Române, la 30 decembrie 
1947, atitudinea faţă de monarhie a 
redactorilor ziarului se transformă 
radical şi tonul îl dă, după cum era de 
aşteptat, însuşi directorul gazetei prin 
editorialul În prag de an şi viaţă 
nouă, editorial care cuprinde toate 
poncifele viitoarei propagande anti-
monarhice. În primul rând, Casa 
Regală a României a reprezentat un 
element de polarizare a burgheziei 
reacţionare: „Nu arareori am putut 
constata, chiar şi după instaurarea 
democraţiei (adică după 23 august 
1944 – n.n.), cum forţele reacţionare, 
foşti mari moşieri, mari capitalişti 
agenţi ai monopolismului apusean 
sau foşti demnitari ai regimurilor 
compromise se concentrau în jurul 
ideii de monarhie în speranţa absurdă 
de a întoarce roata istoriei”29. 

Dar instituţia monarhică nu a re-
prezentat pentru Călinescu numai o 
„umbrelă protectoare” pentru toţi 
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„moşierii şi capitaliştii”, ci şi o u-
nealtă a „imperialismului anglo-ame-
rican”, un cal troian introdus în ceta-
tea „democraţiei populare”: „Dar 
monarhia devenise şi la noi unicul 
punct de sprijin pe care încerca să 
conteze imperialismul pentru a-şi 
recâştiga o poziţie pierdută şi a în-
drăzni o repunere a României în ve-
chea vasalitate, prin zădărnicirea cu-
ceririlor realizate de popor prin de-
mocraţia de tip nou”30. De asemenea, 
monarhia ca instituţie politică era 
văzută ca o formă anacronică de gu-
vernământ, potrivită mai degrabă 
Evului Mediu decât epocii contem-
porane: „În noua democraţie popu-
lară în care păşim (...) monarhia con-
stituia o rămăşiţă a unor forme de 
împilare, întâi feudale sau de castă, 
apoi cu inspiraţie imperialistă peste 
hotare (posibilă aluzie la războiul 
antisovietic - n.n.)”31. 

Bineînţeles că, în aceste condiţii, 
„democraţia populară” nu putea to-
lera „persistenţa unei instituţii ana-
cronice care să o stânjenească în mers 
şi să-i ameninţe liniştea creatoare de 
progres”32. Este uimitor cum aceste 
argumente antimonarhice au fost pre-
luate aproape ad literam de propa-
ganda îndreptată împotriva regelui 
Mihai I şi a ideii monarhice în anii 
1990. Dacă pentru G. Călinescu mo-
narhia era o „instituţie anacronică” şi 
ameninţătoare, pentru conducătorii 
politici ai României din perioada 
1990-1996 monarhia avea aceleaşi 
„calităţi”. Între timp se pare că res-
pectivii s-au împăcat, dar în stil cara-
gialesc de „pupat Piaţa Ende-
pendenţei”, iar o parte a foștilor an-

timonarhiști din anii 1990 ar fi dis-
puşi să sprijine discret reinstaurarea 
unei monarhii constituționale în 
România, cu anumite condiții favo-
rabile lor. 

În acelaşi editorial călinescian 
apare şi o teză a propagandei antimo-
narhice care apoi nu a mai fost folo-
sită: aceea a conştientizării de către 
regele Mihai I a „anacronismului” 
instituţiei pe care o reprezenta. 
Această teză se baza pe textul actului 
de abdicare semnat de rege, în care se 
menţiona că „instituţia monarhică nu 
mai corespunde actualelor condiţiuni 
ale vieţii noastre de stat, reprezentând 
o piedică serioasă în calea dezvoltării 
României”33. Bineînţeles că nu se 
făcea nici cea mai mică aluzie la 
faptul că semnătura regelui pe actul 
de abdicare a fost obţinută sub presi-
une, palatul Elisabeta în care se afla 
regele fiind încercuit de trupe ale 
Diviziei „Tudor Vladimirescu”, toate 
legăturile cu exteriorul erau între-
rupte, iar primul ministru, înarmat cu 
revolver, l-a ameninţat cu o baie de 
sânge pe străzile Bucureştiului în 
cazul în care ar opune rezistenţă. Dar 
să vedem viziunea lui G. Călinescu 
asupra actului abdicării: „Atitudinea 
netă a democraţiei populare pe linia 
dezvoltării sale fireşti a determinat o 
lămurire în cugetul însuşi al fostului 
monarh şi actul său de abdicare nu 
este numai dovadă de forţă a noii 
organizări a maselor largi ci şi una de 
persuasiune. Căci fostul monarh re-
cunoaşte făţiş şi nesilit de nimeni 
(s.n.) că prelungirea situaţiei pe care 
o reprezintă monarhia înseamnă o 
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piedică în progresul ţării şi al popo-
rului român”34. 

Într-un număr următor al Naţiunii, 
datat 4 ianuarie 1948, apare edito-
rialul Res-publica, în care G. Călinescu 
explică brusc convertirea personală şi 
a partidului pe care îl reprezintă de la 
monarhie la republicanism: „Obişnuiţi 
a vorbi cu sinceritate şi a da explicare 
gesturilor noastre nu vom uita ca aici 
am apărat ideea monarhică în acord 
de altfel cu programul PNP care era 
pentru monarhia constituțională în 
cadrul unui regim parlamentar. 
Acesta era programul de ieri şi dacă 
azi ne-am schimbat punctul de vedere 
faptul se datoreşte nu contrazicerii 
noastre, ci unei contradicţii ivite în 
natura însăşi a lucrurilor (...). Noi ieri 
am fost sinceri şi nu am înşelat pe 
nimeni spunând că instituţia monar-
hică se va acorda cu interesele popo-
rului român. Când însă factorul con-
stituţional însuşi abdică socotind că 
instituţia monarhică nu mai cores-
punde actualelor condiţiuni ale vieţii 
noastre de stat, reprezentând o pie-
dică serioasă în calea dezvoltării 
României, atunci dându-ne seama că 
declaraţiile de mai sus pornesc dintr-
o serioasă cântărire a împrejurărilor 
înţelegem că ar fi fără sens de a ră-
mâne loiali monarhiei fără monarh şi 
mai ales de a pune o piedică serioasă 
în calea dezvoltării României”35. Prin 
urmare, G. Călinescu şi naţional-po-
pularii au fost sinceri atunci când se 
proclamau monarhişti, „vina” con-
vertirii lor la republicanism purtând-o 
chiar fostul suveran, care a recunos-
cut „nesilit de nimeni”, „anacronis-

mul” instituţiei monarhice la ro-
mâni!!! 

În paragraful următor, G. 
Călinescu descoperă că „încă de la 
1848, ideea unei Românii republi-
cane a răsărit în minţile oamenilor şi 
dacă nu s-a înfăptuit este pentru că 
Europa era monarhică”36. Dacă repu-
blicanismul a triumfat la 30 decem-
brie 1947 în România, aceasta se 
datorează şi faptului că majoritatea 
ţărilor europene au devenit republici. 
În ceea ce priveşte situaţia României 
„o putere executivă emanată de la 
popor este instrumentul cel mai sigur, 
deoarece poporul în instinctul său nu 
greşeşte niciodată”37. Pentru propa-
ganda comunistă al cărei ecou se face 
Călinescu, RPR a fost împinsă în 
existenţă de instinctul popular infaili-
bil (dar fără un referendum!) şi nu de 
un puci ordonat de la Moscova şi pus 
în practică de comuniştii de la 
Bucureşti. 

Tema caducităţii instituţiei mo-
narhice şi a tradiţiilor antidinastice la 
români este reluată şi în editorialul 
din 17 ianuarie 1948 în care se pro-
clamă încă din titlu că Instituţiile nu 
sunt eterne: „Sunt în viaţa popoarelor 
permanenţe şi fenomenalităţi. Astfel 
ideea că un popor trebuie să aibă un 
exponent executiv este o permanenţă 
şi nu se poate închipui un stat acefal. 
Oricum s-ar numi exponentul: con-
sul, director, preşedinte, el trebuie să 
existe. Dar forma particulară a 
exponenţei este un simplu fenomen, 
ca tot ce e istoric, şi cine se opreşte la 
ele poate să fie un om foarte cumse-
cade, însă nu un om politic”38. 
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Decretând că „sentimentul nu e un 
lucru bun în politică”39, G. Călinescu 
constata existenţa unui „factor emo-
ţional şi mistic” în problema monar-
hiei; „o dispoziţie sentimentală care 
dacă nu este psihanalizată, împiedică 
percepţia intereselor superioare ale 
poporului român”40. 

Pentru a combate ideea existenţei 
unei mistici a regalităţii în mentalul 
colectiv al românilor, Călinescu amin-
teşte despre campania antidinastică a 
liberalilor din anii 1870-1871, de 
Dicţionarul politic al pamfletarului 
N. T. Orăşanu şi de „Republica de la 
Ploieşti”, toate acestea pentru a de-
monstra inexistenţa unui sentiment 
pro-monarhic în societatea româ-
nească. În schimb, G. Călinescu nu 
aminteşte de momentele istorice în 
care regii României sau aflat alături 
de popor, așa cum au fost Războiul 
de Independenţă sau Războiul de 
Întregire a Neamului. Este amintit şi 
domnitorul Al. I. Cuza, personalitate 
istorică ce va fi pusă mereu în contra-
pondere cu regele Carol I de către 
propaganda antimonarhică din pe-
rioada comunistă.  

Încă din prima lună de regim re-
publican, în paginile Naţiunii prinde 
contur o campanie antimonarhică 
care critică atât presupusa „compli-
citate regală”41 la înăbuşirea răscoa-
lelor ţărăneşti din 1888 şi 1907, cât şi 
la literatura „romantic-întârziată” a 

reginei Elisabeta (Carmen Sylva). 
Sunt republicate articolele violent 
antidinastice ale lui Al. Beldiman, N. 
D. Cocea ş.a. şi se fac dese referiri la 
republicanismul revoluţionarilor ra-
dicali paşoptişti (cu ocazia centena-
rului Revoluţiei de la 1848). 

 
Concluzii 
  
Campania antimonarhică a fost 

dusă de regimul comunist timp de 
decenii, iar punctul culminant poate 
fi considerat anul 1972, când s-au 
sărbătorit 25 de ani de la lovitura de 
stat din 30 decembrie 1947, ocazie cu 
care s-a tipărit în tiraje de masă o 
adevărată antologie de pamflete şi 
caricaturi antidinastice cu titluri ca 
Adevărul despre regi sau Monarhia 
de Hohenzollern văzută de contem-
porani. 

Efectele acestei propagande s-au 
resimțit puternic și după 1989 când, 
simpla ipoteză a restaurării monarhiei 
era sursa unor polemici furibunde și 
iraționale și nu a unei analize lucide. 
Acest lucru s-a schimbat odată cu 
discursul ținut de Regele Mihai I în 
Parlamentul României în data de 25 
octombrie 2011, când pentru prima 
oară după 60 de ani de absență Re-
gele s-a făcut auzit de întreaga nați-
une, dar din păcate mult prea târziu 
pentru a putea schimba cursul istoriei 
României. 
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Contribuția lui Iuliu Maniu la salvarea evreilor din România  
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 

 
[Iuliu Maniu's contribution to saving the Jews  

of Romania during World War II] 
 

Simona Flavia PETRIDEAN RAȚIU 
 

Abstract: The image of the Jew in Romanian folk history is a study of the 
community, related to the hierarchy of nations, which marked both the national 
anti-Semitic mentality and the mention in historical records of the birth of the 
Romanian people and its continuity, respectively, over long historical periods 
marked by consistent invasions of neighbouring and migrant peoples. The 
struggle for national aspirations runs parallel to the delicate issue of the Jewish 
matter, which causes an internal and international instability that would call into 
question the cause-and-effect correlation between the so-called Jewish issue and 
its impact on our history, through a deceptive framework of legitimacy, which 
determines a removal of the balance in the community. However, there is a 
perception of the Jew as an enemy of the economy and territorial integrity of 
society, in a period of formation and consolidation of the modern Romanian 
state, simultaneously with the evolution of the local bourgeoisie, considered by 
some historians, the source of the discriminatory current. Therefore, we can 
consider the Romanian anti-Semitism the product of centuries of allogeneic 
dangers that crossed the Romanian territory and marked the local souls, as a 
result of the social reformism, the vicissitudes of history being sometimes 
relentless. The study of humanity highlights an anti-Semitic propaganda, which 
has captured and corrupted the mentality of many political representatives, who 
in turn gained a prestige of contemporary good taste, which would permanently 
and irrevocably affect the country's PR. At the same time, however, history also 
praises the personalities who have maintained a firm position, materialized in 
statements and interventions, in favour of the moral attitude, some even fighting 
for the price of life. History does not forget any circumstance, provided you 
know where to research the historical truth and in its turn it says its reason to 
the characters who play the role of narrative according to how each thought 
appropriate, giving them each a special place and grace in the chapters of 
Romanian historiography. 
 
Keywords: anti-Semitism, democracy, humanitarian principles, Jew, political 
figures. 
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Introducere. Imagologia 
evreului în societatea 
românească 
 
Istoria nu uită niciodată și, la rân-

dul ei, își spune judecata față de acto-
rii care au scris-o așa cum au crezut 
fiecare de cuviință. Totuși, un loc 
aparte și de grație îl ocupă în capito-
lele istoriografiei românești persona-
litățile emblematice care au luptat cu 
demnitate pentru diferite cauze care 
s-au amprentat în cartea vieții, printr-
un comportament contrar curentului 
de bon ton contemporan, când poli-
tica antisemită reprezenta un mijloc 
de a obține atât putere, cât și can-
doare în anii afirmării națiunii. 

Așezarea geografică a țării, în 
centrul Europei, la o distanță relativ 
egală de Munții Ural și de Oceanul 
Atlantic, în asociere cu evenimentele 
continentale au constituit o zonă 
tampon, plină de tensiuni, inclusiv 
pentru comunitatea evreiască și nu 
doar pentru autohtoni. „O istorioară 
din folclorul urban – publicată în 
1844, în revista vieneză Der 
Humorist– punctează cât se poate de 
bine poziția de «graniță între imperii» 
pe care o avea spațiul românesc. Se 
spune că un englez, vrând să petreacă 
aceeași noapte în trei imperii diferite, 
s-ar fi dus în singurul loc de pe pă-
mânt unde această performanță era 
atunci posibilă: în punctul numit tri-
plex confinium, din nord-estul 
Bucovinei (lângă satul Noua Suliță, 
pe Prut), unde se întâlneau granițele 
imperiului rus, austriac și otoman. 
Călătorul englez ar fi băut ceai în 
Rusia, vin în Austria și cafea în 

Turcia, stând așezat pe un scaun cu 
trei picioare, fiecare înfipt în alt im-
periu”1. Din această povestioară pu-
tem conchide pericolul la adresa 
identității naționale, țara fiind un 
spațiu aspirat2 de marile imperii3. 
Astfel, supraviețuirea ca popor era 
determinată de voința fenomenului 
național, un big bang care implica 
atât efecte indezirabile, cât și prici-
nuirea de victime colaterale. Ca atare, 
fără a deforma realitatea, imaginea 
evreului în cultura românească este 
determinată de mediul ostil a secole 
de lupte naționale, care au determinat 
uneori prejudecăți și concluzii pre-
valent eronate, neconștientizate une-
ori, în valurile de pericole ce ame-
nințau existența neamului românesc. 

Iată ce scria A. D. Xenopol în 
1909: „Toate popoarele pământului 
tind spre întărirea propriei lor ființi și 
această tendință firească a oricărei 
individualități de a-și păstra felul ei 
de a fi alcătuiește ceea ce se numește 
tendința naționalistă. Gradul în care 
această tendință este accentuată de 
deosebitele grupări de oameni, cari 
conduc soarta popoarelor, arată trep-
tele în care ele se apropie mai mult 
sau mai puțin de naționalismul rațio-
nal, singurul care poate duce la întări-
rea neamurilor. Întărirea națională a 
unui popor nu se poate face decât în 
măsura în care el se deosebește și se 
emancipează de străini; prin urmare 
este învederat că naționalismul va 
cuprinde în sine lupta contra ele-
mentelor străine ce tind a subjuga sau 
a stăpâni pe orice tărâm un organism 
etnic. Dar un popor, ca și un individ, 
ne-putând trăi răzleț, este de aseme-
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nea mai presus de orice îndoială că 
lupta aceasta nu poate fi o luptă de 
nimicire, ci numai de subjugare a 
elementului apăsat, de absorbire a lui 
în elementele cotropitoare. Prin ur-
mare, lupta trebue să aibă o margine 
și greutatea este de a se găsi în fie-
care caz concret unde stă hotarul care 
despărțește folosul de primejdii. A se 
propaga deci orbește și fără alegere 
ura contra străinului, fără a se ține în 
seamă multe alte elemente înconju-
rătoare, este a se face naționalism 
exagerat sau șovinism, iar nu națio-
nalism cumpătat și înțelept, folositor 
neamului ce trebuie întărit. Este evi-
dent că elementele străine trebuiesc 
combătute și pe cât se poate eliminate 
cât timp ele periclitează existența 
națională, iar atunci când ele contri-
buie a o întări, ele trebuie apropiate și 
cultivate. Mai este apoi tot atât de 
învederat că elementele străine puter-
nice sau neînlăturabile trebuiesc îm-
blânzite pe cât este cu putință pentru 
a nu se primejdui existența într-o 
luptă neegală. Aceste principii, cari 
par netăgăduite, să căutăm anume a 
le aplica la viața poporului nostru”4. 

Mentalul popular românesc a in-
tegrat imaginea evreului, străinului 
de alt neam, dornic torpilării națio-
nale prin pierderea caracteristicilor 
proprii, evidențiind uneori doar acele 
trăsături care nu se omogenizează 
aspirațiilor autohtone și credințelor 
tradițional populare. În acest fel, slă-
biciunea poporului român în identi-
tate identifică în relieful politic exis-
tența unui nou pericol pentru socie-
tate, care atacă preponderent la nivel 
central, neavând aspirații teritoriale, 

ci doar locative. Această colonie s-a 
cristalizat în inconștientul colectiv ca 
un inamic tăcut care, în viitor, poate 
naște aspirații asemenea celorlalți 
străini cu ambiții teritoriale. Așa-zisa 
frică de ceea ce poate aduce viitorul 
în spațiul românesc reprezintă o te-
meinică reprezentare a formării anti-
semitismului românesc în raport cu 
dimensiunea stereotipică evreiască. 

Astfel, în această tulburare, de-
terminată de secole de lupte care au 
hrănit pământul cu sângele eroic a 
autohtonilor, s-a neglijat un lucru 
esențial: „Fă Rai din ce ai”. Real-
mente, metafora vrea să surprindă o 
consecință pozitivă a contextului 
istoric. După cum spune Andrei 
Oișteanu, „Când o colectivitate (con-
fesională, etnică sau de altă natură) 
încearcă să definească identitatea 
unei colectivități diferite, ea se ra-
portează inevitabil la coordonatele 
propriei sale identități, punând în 
evidență asemănările și, mai ales, 
deosebirile. Reciproca este la fel de 
adevărată: avem nevoie de ei pentru a 
ne defini mai bine pe noi”5. 

 
„Sfinxul de la Bădăcin” 
  
O obligație de recunoștință care 

trebuie adusă în vederea restabilirii 
adevărului istoric o reprezintă rolul 
marelui om politic Iuliu Maniu în 
destinul tragic al unor oameni pe care 
soarta i-a condamnat pentru simplul 
fapt că erau evrei. Iată ce spunea 
acesta:„Trebuie să fim drepți, tole-
ranți față de acei care sunt cetățeni 
credincioși ai Țării noastre, dar care 
s-a întâmplat să nu fie de sânge ro-
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mânesc.(...) Să nu fim nedrepți și să 
nu respectăm pe alții, ci cu dragoste 
să-i îmbrățișăm, să le dăm posibilita-
tea să-și dezvolte și să-și afirme cul-
tura și obiceiurile lor străbune. (...) În 
această măreață Patrie care este 
România, să se afirme cultura și spi-
ritul românesc, dar să nu fie oprimat 
nimeni, ci cu voie bună, să fie atrași 
fiecare la opera comună de civilizație 
și cultură multilaterală”6.  

Problemele interne și de politică 
generală acutizează fenomenul de 
antisemitism extrem, dacă e să luăm 
în considerare pericolele alogene care 
au traversat teritoriul românesc și 
care au marcat sufletele autohtone. 
Totuși mentalitatea și sufletul marelui 
om politic purta o amprentă a statu-
tului de minoritar pe care acesta l-a 
avut, la rândul său, sub ocupația ma-
ghiară și, dată fiind experiența perso-
nală, el nu dorea să ajungă să impună 
o asemenea trăire și unui concetățean 
al său. Drept urmare, această politică 
nediscriminatorie a mărturisit-o în cu 
prilejul istoricului eveniment: 1 de-
cembrie 1918: „Noi, Onorată 
Adunare Națională, privim în înfăp-
tuirea unității noastre naționale un 
triumf al Libertății omenești. Noi nu 
voim să devenim din oprimați, opri-
matori, din asupriți, asupritori. Noi 
voim să întronăm pe aceste plaiuri 
libertatea tuturor neamurilor și a tutu-
ror cetățenilor. Noi propunem decre-
tarea unirii cu Regatul României a 
întregei Transilvanii, a întregului 
Banat și a întregului teritoriu locuit 
de Români ai Ungariei. Pe aceste 
teritorii locuiesc însă și alte neamuri, 
cu alte însușiri și alte tradiții. Noi nu 

voim să răpim individualitatea etnică 
nici ființa națională a acestor nea-
muri. Noi nu voim să răpim limba 
nimănui, ci vrem ca fiecare om să 
aleagă liber limba și credința în care 
vrea să trăiască atât în viața lui parti-
culară cât și în legătura cu viața de 
Stat. Noi nu vrem să verse nimenea 
lacrimile pe care le-am vărsat noi 
atâtea veacuri și nu voim să sugem 
puterea nimănui așa cum a fost suptă 
a noastră veacuri dearândul. Noi ne 
încredem în trăinicia noastră și în 
vrednicia proprie și nu vrem să isto-
vim forțele altora”7.  

Ulterior, în aceeași stăruință îm-
potriva năzuințelor autoritare și ca un 
adevărat susținător al democraţiei și 
al valorilor morale, cu ocazia 
Congresului Partidului Național ținut 
la Alba Iulia pe data de 24 aprilie 
1920, Maniu reconsolidează în dis-
cursul său spiritul solidar, expunând, 
în calitate de președinte al Partidului 
Național Român, directiva oficială a 
partidului legată de minorități: 
„Partidul Național Român, în acțiu-
nile sale politice în Marele Stat și în 
întreaga sa manifestare, a ținut să 
facă încă un lucru pe care avea dato-
ria sa-l facă, pentru a dovedi că an-
gajamentele pe cari le ia poporul ro-
mânesc în totalitatea sa le și îndepli-
nește. În toate manifestațiunile parti-
dului nostru, am stat neclintiți pe 
baza acelor principii ale respectării 
dreptului minorităților, cari le-a pro-
nunțat adunarea de la Alba Iulia, cu 
scopul să dăm deplină liniște, deplină 
siguranță și deplină putință de dez-
voltare nu numai poporului româ-
nesc, dar și tuturor popoarelor pe cari 
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D-zeu le-a așezat în mijlocul nos-
tru”8. 

Iuliu Maniu și-a păstrat neclintite 
principiile umaniste chiar și în mo-
mentele tensionate ale națiunii, având 
un atașament deosebit față de menți-
nerea libertății și a democrației, do-
rind construirea și consolidarea popo-
rului român prin interferarea acestuia 
cu celelalte elemente alogene. Ideea a 
fost promovată oficial odată cu 
Marea Unire și susținută cu consec-
vență în memoriile și în intervențiile 
ulterioare. „Este adânc înrădăcinată 
în noi convingerea că numai un re-
gim cu adevărat democratic ne poate 
întări țara și înălța Neamul. Trebuie 
să avem colaborarea organică a tutu-
ror păturilor sociale și a tuturor cetă-
țenilor în serviciul prosperității 
Statului Român. Un Stat modern, 
îndeosebi în vremuri agitate cum sunt 
cele de azi, pretinde mari sacrificii 
dela cetățenii săi. Aceste sacrificii le 
pot presta cetățenii numai atunci, 
dacă sunt în putință de a-și dezvolta 
toate forțele lor; iar aceasta numai pe 
lângă o deplină libertate pot să o facă. 
De aceea libertățile interne ale cetă-
țenilor trebuie să crească în raport cu 
sforțările externe ale Statului. Nu se 
poate spera ca cetățeni fără drepturi și 
ținuți în întunerec sufletesc și în mi-
zerie socială să devie stâlpii siguri ai 
unui Stat modern. Deplina libertate și 
egala împărtășire în puterea de Stat a 
cetățenilor este singura bază solidă a 
desvoltării unui stat”9. Libertatea 
românilor și unirea acestora cu pa-
tria-mamă, în percepția marelui om 
politic, nu reprezenta motiv de asu-
prire a celorlalți. România Mare tre-

buia să fie o construcție democratică 
în cadrul căreia trebuia să existe o 
colaborare a păturilor sociale, pentru 
a se produce solidaritatea. 

 
„Drepți între popoare” 
 
Orientarea politică evreiască între 

cele două războaie a determinat apa-
riția unor concepții divergente de 
atitudini și comportamente politice. 
Reprezentanţii evreilor căutau să 
intre în relaţii cu personalităţi ale 
vieţii politice româneşti, urmărindu-
se prin aceasta atenuarea unor măsuri 
care priveau populaţia evreiască. 
Autorităţile ordinii publice erau in-
formate cu privire la aceste demer-
suri, după cum reiese dintr-o notă 
informativă transmisă în septembrie 
1942 către poliţiile din teritoriu: „Ul-
timele măsuri antisemite ale guver-
nului preocupă intens toate cercurile 
politice româneşti şi au creat un val 
de panică în mijlocul evreilor. Perso-
nalităţi conducătoare ale evreilor, ca, 
de exemplu, Filderman, au intrat în 
contact cu diferite cercuri şi persona-
lităţi politice româneşti, pentru a le 
convinge să intervină în favoarea 
evreilor. Dl Maniu a căutat să organi-
zeze o acţiune de protest contra «săl-
băticiilor antisemite, care compromit 
pentru viitor reputaţia României», 
împreună cu liberalii. Dar aceştia au 
refuzat să se solidarizeze. Maniştii 
explică refuzul liberalilor de a între-
prinde orice acţiune opoziţionistă 
pentru faptul că guvernul le-ar fi dat 
liberalilor o satisfacţie prin numirea 
d-lui Ghiolu ca Subsecretar de Stat la 
Industrie şi Comerţ şi că prin această 



POLIS 

 232 

numire îşi văd apărate interesele lor 
economice”10. Astfel, W. Filderman 
nu vedea în asimilare o soluție cores-
punzătoare, ci abordează ideea adap-
tării evreilor în societate, păstrându-și 
în același timp identitatea. În ceea ce 
privește combaterea antisemitismu-
lui, acesta își dorea un act de aliere cu 
forțele progresiste care s-ar putea 
angaja în sprijinirea intereselor et-
nice. La polul opus, se afla programul 
național-sionist, prezentat de A. L. 
Zissu și de Ernest Marton, care pro-
clama ca principiu trezirea conștiinței 
naționale a comunității evreiești. 
După cum arată Claudia Ursuțiu, 
„între anii 1922-1926, se poate vorbi 
de o veritabilă activitate parlamentară 
evreiască, deputații/senatorii evrei, 
indiferent de apartenența lor politică, 
făcând front comun și fiind angrenați 
cu toții în dezbaterile parlamentare 
ale perioadei legate de apărarea inte-
reselor coreligionarilor lor, indiferent 
de natura acestora. Tot acum, are loc 
și primul acord electoral încheiat 
între UER și Partidul Țărănesc, în 
urma căreia intră în Parlament întâiul 
mandatar oficial al populației evre-
iești, în persoana lui A. Stern. Acesta 
din urmă, pe lângă originea sa evre-
iască, avea calitatea de membru și 
reprezentant al unei organizații cu 
program real de apărare a intereselor 
și drepturilor comunității evreiești. Se 
poate astfel susține că abia din acest 
moment se poate folosi sintagma de 
parlamentar evreu”11.  

Cu toate că Iuliu Maniu a menți-
nut raporturi amiabile cu liderii evre-
ilor din România, fiind animat de 
cele mai înalte idealuri umaniste, în 

ceea ce privește relația lui cu W. 
Filderman numitorul comun este 
determinat de faptul că ambii sunt 
partizani ai democrației și adevărați 
combatanți pe frontul politic româ-
nesc. Cordialitatea și admirația au 
fost reciproce mai ales în momentele 
culminante precum deportarea docto-
rului în Transnistria, care a implicat 
intervenții majore inclusiv din partea 
reginei Elena12, care și deține titlu 
onorific de Drepți între popoare. Mai 
mult, Sfinxul de la Bădăcin nu a ezi-
tat niciodată să facă publică admirația 
față de activitatea întreprinsă de lide-
rul evreimii române, după cum reiese 
și din textul publicat în ziarul 
Semnalul: „Mă folosesc de această 
ocazie pentru a vă arăta, domnule dr. 
Wilhem Filderman, deosebita mea 
apreciere pentru stăruința impertur-
babilă și curajul atât de rar în zilele 
de azi, prin care dvs. ați apărat, cu 
competență excepțională, trecând 
prin mari suferințe și pericole, ființa 
și drepturile coreligionarilor dvs. 
Atitudinea dvs. în special și a tovară-
șilor de luptă va fi un titlu de merit 
pentru dvs. și un izvor de tămăduire a 
nedreptăților pe care le-a îndurat co-
munitatea evreiască. Partidul 
Național Țărănesc și eu personal am 
găsit un puternic stimulent în rezis-
tența dvs. dârză pentru afirmarea 
sentimentelor noastre de umanism 
neclintit. Dvs. împreună cu opinia 
publică, puteți fi sigur că Partidul 
Național Țărănesc nu va lipsi nicio-
dată de la locul care îl impune tradiția 
sa și respectul său pentru legalitate, 
echitate și justiție”13. 
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În consecvența sa, Iuliu Maniu 
preciza în memoriile sale că orice 
drept are și o obligație corelativă: 
„Vrem să mergem cu spiritul vremii. 
Țin însă să amintesc că, în timp ce se 
vorbește de statute minoritare, mino-
ritățile uită că nu au numai drepturi, 
ci și datorii, care nu se rezumă numai 
la plata impozitelor și la satisfacerea, 
cu sau fără voie, a serviciului militar. 
În afară de aceste îndatoriri, minorita-
rii mai au datoria de a manifesta soli-
daritatea cetățenească și patriotică cu 
interesele superioare morale și eco-
nomice ale Statului român, precum și 
de a lucra solidar cu poporul Român 
la apărarea acestor interese”14. Iubi-
rea aproapelui în condiții istorice 
vitrege reprezintă adevăratele teste 
ale umanității și integrității umane, pe 
care ardeleanul le-a trecut cu desă-
vârșire, exemplele fiind nenumărate 
și prezentate de către istoriografi. 

Așadar, măsurile antievreiești nu 
au trecut nesesizate, însă abordarea a 
fost una tactică. Iată ce declara 
Maniu: „Deportarea evreilor ar nece-
sita o examinare cuminte a proble-
mei.” El a strâns material privitor la 
felul în care s-au făcut deportările în 
Basarabia și Bucovina, teza sa fiind 
aceea că „deportările au fost ordonate 
de germani, adoptate de guvern și 
urgentate de un grup restrâns de 
funcționari, cu scopul de a-și însuși 
averile evreilor. Imensa majoritate a 
națiunii respinge însă aceste procedee 
barbare”15. Aș accentua ultima pro-
poziție: „Imensa majoritate a națiunii 
respinge însă aceste procedee bar-

bare”, prin care dorește să accentueze 
lipsa culpabilității națiunii în acele 
decizii aberante. 

Maniu va fi profund dezamăgit în 
momentul în care i se aduc la cunoș-
tință și măsurile din Ardeal. În încer-
carea de a împiedica deportările, el 
va aduce în discuție fragmente din 
discursul de la Alba Iulia și își va 
exprima îngrijorarea față de adevă-
ratele intenții ascunse ale germanilor: 
„Nemții vor să curețe Ardealul de 
evrei, să elimine concurența lor eco-
nomică și să pregătească acolo pro-
tectoratul”16. 

 
Concluzii 
 
Sfinxul de la Bădăcin trebuie să-și 

ocupe locul de drept din istorie, cu 
deosebita considerație și prețuire 
cuvenită numelui său, fiind un demn 
aparținător al arborelui genealogic pe 
care îl reprezintă, descendent al fa-
miliei lui Simion Bărnuțiu. Devota-
mentul față democraţie şi de poporul 
român caracterizează activitatea sa 
politică și socială din spațiul public 
românesc, având o concepție opusă 
curentului extremist al vremii, bazată 
pe concepții reformatoare de mode-
lare creștină. După cum consideră 
Dan Falcan, emeritul Iuliu Maniu 
trebuie condus „spre poarta cea mare 
a istoriei noastre naţionale cu smere-
nia ce se cuvine a fi arătată unui 
martir, unui om politic pentru care 
morala şi politica erau sinonime, 
pentru un om care n-a trăit decât în 
credinţă”17. 
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Note 
 
1 Andrei Oișteanu, Imaginea evreului 

în cultura română, Editura 
Humanitas, București, 2004, p. 17. 

2 „Opt milioane de oameni bat și se 
roagă la poarta societăților noastre 
occidentale. Ce vor dânșii? Ei cer să 
fie ajutați să renască; ei revendică 
alianța noastră. Aproape nerecunos-
cuți, rătăciți la capătul Europei, ei 
povestesc că îndelungate secole de 
aservire, de uitare, de jaf și de tot 
ceea ce oamenii sunt în stare să su-
fere i-au ținut îngropați, izolați de re-
stul speciei umane” – Edgar Quinet, 
Les Roumains, Allemagne et Italie, 
Editura Pagnerre, Paris,1857, p. 7. 

3 „Multă vreme poporul român s-a 
aflat sub jugul celor trei impe-
rialisme, turc, austriac și rus. Tre-
zirea naționalismului român care s-a 
manifestat în chip izbitor cu prilejul 
revoluției din 1848 s-a bizuit pe 
ideea-forță de unire și independență. 
Pentru patrioții români de la 1848 
naționalismul era pe deplin un factor 
revoluționar, iar în lupta lor pentru 
independență și unire evreii erau 
considerați ca frați israeliți, care pu-
teau contribui efectiv la realizarea 
visurilor lor. Crearea, prin unirea 
Moldovei și a Valahiei, a unui Stat 
Român național, deși amputat 
(Ardealul, Bucovina și Basarabia vor 
fi alipite după războiul mondial), a 
transformat naționalismul pașoptiș-
tilor în forța conservatoare. În 
această perspectivă putem pricepe 
atitudinile xenofobe ale naționaliș-
tilor români, ele au fost și rezultatul 
antagonismului existent între condi-
țiile socio-economice înapoiate ale 
țării și idiologia liberalismului ro-
mantic importată din Franța” – Carol 
Iancu, Evreii din România (1866-

1919). De la excludere la 
emancipare, Editura Hasefer, 
București, 1996, p. 147. 

4 A. D. Xenopol, „Naționalism și 
Antisemitism”, în Noua Revistă 
Română pentru Politică, Literatură, 
Știinţă şi Artă, 05, nr. 18, 8 februarie 
1909. 

5 Andrei Oișteanu, op. cit., p. 11. 
6 Ioan Scurtu, Iuliu Maniu, Editura 

Enciclopedică, București, 1995, pp. 
216-218; Petre Țurlea, Români și 
evrei în secolul XX”,Vol. I, Editura 
Semne, București, 2014, p. 217.  

7 Iuliu Maniu, Discurs la Alba Iulia, 1 
decembrie 1918, disponibil la 
https://centenarulromaniei.ro/discurs
-iuliu-maniu-alba-iulia-1-decembrie-
1918/, accesat pe 15 decembrie 
2021. 

8 Iuliu Maniu, Discursul-expozeu 
rostit de dl. dr. Iuliu Maniu, 
Președintele Partidului Național 
Român, în Congresul Partidului 
Național ținut la 24 Aprilie în Alba 
Iulia, Orăștie, Tipografia Libertății, 
1920, p. 12. 

9 Iuliu Maniu, Discurs la AlbaIulia, 1 
decembrie 1918, ed. cit.. 

10 ANRM, Fond 666, inv. 2, Dosar nr. 
262, f. 118, apud Florin C. Stan, 
Situația evreilor din România între 
anii 1940-1944, Editura Argonaut, 
Cluj, 2012, p. 114. 

11 Claudia Ursuțiu, „Impactul anului 
1919 asupra destinului politic al 
evreimii române interbelice. Trans-
formări, permutări și provocări”, în 
Sfera Politicii nr. 3-4 (201-202) / 
2019, pp. 83-95; p. 92, disponibil la 
http://revistasferapoliticii.ro/sfera/20
1-202/pdf/201-202.03.Ursutiu.pdf, 
accesat pe 20 decembrie 2021. 

12 „După ce s-au adresat mai multor 
personalități, Regina Mama și 
Patriarhul au apelat direct la 
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Antonescu, care a cedat și a fost de 
acord ca acei evrei care nu fuseseră 
încă deportați din Cernăuți să ră-
mână acolo temporar. Ajutorul tri-
mis în 1942 a salvat viețile a mii de 
evrei din Transnistria. În 1943 și la 
începutul lui 1944, Regina Mamă a 
ajutat la întoarcerea a mii de evrei 
care rămăseseră în viață, inclusiv a 
mii de orfani evrei, din Transnistria” 
– Final Report of the Internațional 
Commision on the Holocaust in 
Romania, Dosar 5106, 
HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA , 11 
noiembrie 2004, București, p. 34, 
disponibil la 
https://www.ushmm.org/m/pdfs/200
80725-romania-commission-soli-
darity-rescue-romanian.pdf,accesat 
pe 20 decembrie 2021. 

13 Iuliu Maniu, „Rezistența dârză”, în 
ziarul Semnalul, 28 ianuarie 1945, 
apud Teșu Solomovici, Wilhelm 
Filderman. Liderul incontestabil al 
evreimii române. Memorii. Evocări. 
Mărturi, București, Editura Teșu, 
2013, p. 54. 

14 Iuliu Maniu, Testament moral po-
litic, Editura „Gîndirea românească”, 
1991, București, p. 144. 

15 Ion Calafeteanu, IuliuManiu-Ion 
Antonescu. Opinii și confruntări 
politice. 1940-1944, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1994, p. 171 

16 Idem. 
17 Dan Falcan, „Iuliu Maniu: morala şi 

politica”, în Historia,disponibil la 
https://www.historia.ro/sectiune/port
ret/articol/iuliu-maniu-morala-si-po-
litica, accesat pe 20 decembrie 2021. 
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RECENZII 
 
 

„Așa s-a construit în comunism...” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorin Bocancea & Marin Gh. Nicolae, 
Așa s-a construit în comunism, 
Editura Institutul European, Iași, 2021, 
 ISBN: 978-606-24-0316-4, 470 p. 

 
Nici eu n-am găsit etichetă mai 

potrivită rândurilor următoare decât 
această repetiție a titlului convor-
birilor purtate de Sorin Bocancea și 
Marin Gh. Nicolae – Așa s-a 
construit în comunism. Pe parcursul 
unor zeci de ore de dialog a căror 
transcriere, editare și ilustrare atinge 
cinci sute de pagini, cei doi exprimă 
considerații, informații, evaluări și 
valorizări asupra unui segment eco-
nomic și profesional de indubitabilă 
importanță pentru epoca regimului 
comunist.  

Remarc dintru-început fericita 
simbioză a cuplului intervievat-inter-
vivator. Politologul Sorin Bocancea a 

reușit o prestigioasă reputație în aria 
de cercetare a comunismului româ-
nesc și nu numai. În cercul acestei 
intelighenții preocupate de investi-
garea trecutului apropiat prin aso-
ciere cu metamorfozele sale mnezice 
și comportamentale, opera univer-
sitarului ieșean se impune și prin 
abordările metodologice. Mă refer, 
în principal, la viziunea interdisci-
plinară și la complexitatea combina-
ției interviului creativ cu cercetarea 
arhivelor istorice și media. Și, nu în 
ultimul rând, la consecințele pozitive 
ale microscopiei prin focalizarea 
asupra unor „parcele” societale. Am 
în vedere, în acest sens, alte volume 
ale autorului precum Așa ne-am 
petrecut revoluția (2014, în colaborare 
cu Mircea Mureșan), Revoluția 
română. Militari, misiuni și diversiuni 
(2015), Două decenii de comunism în 
Iașul universitar (2015) și Două 
decenii de comunism în Iașul 
universitar. Presa studențească 
(2019), ultimele două în colaborare 
cu Doru Tompea. 

Cine este însă Marin Gh. Nicolae, 
zis „Megheneul” (după inițialele nu-
melui), intervievatul, martorul cheie, 
amfitrionul subiectelor de discuție? 
La două generații distanță de iniția-
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torul interviului, inginerul constructor 
a intrat „în câmpul muncii”, cum i se 
zicea în vechea limbă de lemn de-
butului în profesie, la Onești. Născut 
aproape de Capitală, dar specializat 
la Iași, a fost implicat, cum se spune 
într-o nouă limbă de lemn, în con-
strucția unor antreprize de anvergură 
ca importanță socială și prestigiu 
politic precum Combinatul Chimic 
Borzești și cel de Fibre Sintetice de 
la Iași. Remarcat și remarcabil, a 
fost trimis pe șantierele modernizării 
litoralului Mării Negre, altă țintă 
economică a anilor ‘60-’70. Iar de 
acolo, în Germania de Vest ca să 
coordoneze echipe românești de 
constructori, încorporați de deci-
zonalii vremii în schemele de 
prosperitate națională și prin expor-
tul organizat de forță de muncă și 
know-how autohton. Maximul carie-
rei sale l-a reprezentat coordonarea 
construirii Fabricii de ciment de la 
Tașca, pe care a definitivat-o în doar 
4 ani (1975-1979). Dar, o etapă de-
finitorie a biografiei sale profesio-
nale este și perioada 1980-1988, 
când a ocupat funcția de director 
general al Trustului de Antrepriză 
Generală Construcții Montaj Iași. O 
antrepriză care, în 1982, avea (și 
realiza) planul de 6.104 apartamente 
pe an, ajungând în 1984 la a realiza 
25 apartamente în fiecare zi (lucră-
toare și nelucrătoare) a anului – plus 
alte construcții sociale și industriale. 

Cum anume? – stăruie întrebarea 
ce-ar putea fi un leit-motiv rostit sau 
subînțeles al intervievatorului și tot-
odată nodul conflictual al narațiunii. 
Cu fișe provenite din studiul arhi-
velor puterii județene și organizației 

de partid care dirija activitățile lu-
crative, arhivele presei centrale și 
locale, Sorin Bocancea construiește, 
ca și-n celelalte volume amintite, o 
partitură egală ca valoare în densi-
tatea și în noutatea informației cu 
aceea a martorului. De data aceasta 
are însă în față un erou atât după 
normele eticii și echității socialiste 
din 1971, cât și după cele general 
valabile ale umanității asupra trecerii 
prin vremelnicia vieții. Căci „dulce 
este somnul lucrătorului, fie că mă-
nâncă mult, fie că mănâncă puţin”, 
după cum scrie Eclesiastul.  

Megheneul, în abrevierea ce pare 
nu doar poreclă, ci marcă a unei ce-
lebrități în breaslă, ni se înfățișează 
astfel ca pattern al sinelui-ideal pen-
tru unul dintre detașamentele de 
avangardă ale clasei muncitoare – 
constructorii. O promisiune a vieții 
noi a fost și satisfacerea trebuinței 
de siguranță a cetățenilor prin repar-
tiția unor apartamente din proprieta-
tea statului, cu plata chiriei și a uti-
lităților subvenționate în bună parte, 
locatarii lor beneficiind și de proxi-
mitatea unor complexe de deservire 
comercială, educațională și de sănă-
tate. Simultan, direcții politice pre-
cum industrializarea, crearea de noi 
ramuri economice și de locuri de 
muncă pe tot cuprinsul țării au pro-
movat imaginea clișeu a șantierului 
sub cerul obturat de macarale. Con-
structorii sunt elogiați de presă, pio-
nierii le recită ode în metrică popu-
lară... dar planul dictat de partid e cu 
fiecare an mai mare. Și mai utopic la 
indicatori precum creșterea produc-
tivității muncii, economisirea și re-
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folosirea materialelor de construcții 
și a combustibililor etc. Iar în anii 
‘80 au apărut pretenții drăcești pre-
cum eliminarea importurilor sau fo-
losirea integrală a zilelor săptămânii 
ca zile de lucru. Așa s-a schimbat 
harta orașelor și a târgurilor țării, 
prin extensia cartierelor muncitorești 
cu hulitele de azi blocuri cenușii, al 
căror preț de vânzare continuă însă 
să crească.  

Prin relatările sale, lista șantie-
relor coordonate, din decupajele ca-
racterizărilor tovarășilor de muncă, 
dar și ale conflictelor de prin ședin-
țele cu diriguitorii județului și ai mi-
nisterului de profil, inginerul con-
structor și managerul Marin Gh. 
Nicolae epatează prin și debordează 
de personalitate. La prima vedere, 
un om de succes – la comuniști sau 
la capitaliști (după cum va dovedi în 
anii ‘90, revenind în Germania). Va 
compara adesea în acest dialog men-
talitatea nemțească a edificiului bine 
construit cu improvizațiile formelor 
fără fond sub semnul cărora trebă-
luim în toate, de la pașoptiști în-
coace. Contextualizat în mediul epo-
cii și-n al profesiei sale, Marin Gh. 
Nicolae nu pare însă să fi mizat pe 
propunerile BOB-urilor de partid și 
nici pe avizele cadriștilor. Aceia par 
a fi avut mai stringentă trebuință de 
competențele și abilitățile Meghe-
neului în propriile sarcini de plan. În 
stilul realismului socialist, putea fi 
un erou de roman din tagma celor 
propuși ca surse de inspirație scriito-
rilor trimiși „în teren” pentru docu-
mentare. În cazul său, fulgurația epi-
cului se produce chiar final:  

„Dintre foștii dumneavoastră co-
legi au fost care și-au făcut firme de 
construcții? – îl întreabă Sorin 
Bocancea (S.B., n.n.) – 

M. Gh. N. (Megheneul, n.n.): Nu. 
Au lucrat la alții. 

S. B.: Deci, nu au devenit oameni 
de afaceri. Oamenii au rămas atunci 
suspendați, fiindcă statul nu mai 
construia, iar privații încă nu apăruseră. 

M. Gh. N.: Da. A fost o mare 
plasă pentru muncitorimea română” 
(p. 417). 

Stai și ți-i închipui pe amândoi 
de-o parte și de alta a unei mese-mă-
suțe pentru cafea: S. B. își pune dea-
supra fișele sale, iar Megheneul, sub 
ea, tălpile goale. Căci nu mai poate 
sta sau umbla normal încălțat, după 
copleșitoarea mărturisire consem-
nată în paginile anterioare. Doctorii 
i-au explicat că suferă de-o boală 
cauzată de vechi deprinderi, când în 
biroul său de director general se 
aflau pregătite, în fiecare dimineață, 
câte trei perechi de cizme de cau-
ciuc: pleca pe șantier, în zorii zilei, 
cu prima și o descălța seara pe-a 
treia, udă de transpirație...  

Cum s-a construit însă în anii re-
gimului comunist? Enorm! Mult și 
greu, sub presiunea unor injuste ur-
gențe și sarcini. „După facultate am 
fost mereu la dispoziția statului”, 
mărturisește Megheneul, sintetizând 
o biografie profesională în cadrele 
unei etici fără antecedență. Poate 
greșesc însă, prin comparație cu 
constructorii Egiptului antic. Într-o 
înfrățire de breaslă peste milenii și 
cioplitorul de pietre la piramide ar 
spune: „După adolescență am fost 
mereu la dispoziția faraonului”.  
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Multe de apreciat ar fi însă cu re-
ferire la temele în discuție, structu-
rate într-un model funcțional pe axa 
trecut-viitor. De la actorii implicați 
în investițiile din construcții ale re-
gimului comunist (resurse umane și 
beneficiari), cu etapele proiectării, 
cercetării, finanțării, la radiografia 
unuia dintre cele mai mari conglo-
merate economice (organizare, dis-
ciplină în muncă, aprovizionare, do-
tare tehnică, presiuni ale comandita-

rului care-a fost statul socialist), 
volumul de față este o reușită cer-
cetare a istoriei comunismului ro-
mânesc. Am avut însă, citindu-l, și 
jubilația de după lectura nuvelei O zi 
din viața lui Ivan Denisovici, în cer-
titudinea unicității și complexității 
trăirilor individuale puse sub semnul 
atemporalității.  
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Desființarea omului prin Holocaust 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovidiu Raețchi, Istoria Holocaustului. 
Desființarea omului: de la ascensiunea 
lui Hitler până la execuția lui Eichmann  
Editura Litera, București, 2022, ISBN: 
978-606-33-8351-9, 720 p. 
 

În pofida faptului că este anunțată 
în prima parte a titlului ca o istorie a 
Holocaustului, lucrarea lui Ovidiu 
Raețchi nu este o istorie în sensul în 
care ne-am obișnuit din literatura 
specifică, ci este o adevărată feno-
menologie a desființării umanității 
prin Holocaust. Pornind de la ab-
servația tragică a chimistului italian 
Primo Levi, care avea să cunoască la 
Auschwitz mecanismul desființării 
unui om, autorul formulează ideea pe 
care își va construi întregul demers: 
„Ceea ce nu au înțeles cei care îl 
aclamau pe Hitler – inclusiv 
Heidegger, care avea toate datele să 
înțeleagă – era faptul că desființarea 
unui om, așa cum o numește Levi, 
însemna în fapt desființarea întregii 

umanități. Că acesta era opusul prin-
cipiului talmudic rostit ulterior în 
onoarea salvatorilor din Holocaust, 
precum Oskar Schindler sau Raoul 
Wallenberg: Cine salvează o viață 
salvează întreaga lume. Cine desfi-
ințează un om desființează umani-
tatea întreagă” (p. 13).  

Înainte de a desfășura istoria 
acestui fenomen, de la idee la act, 
Ovidiu Raețchi își pregătește cititorul 
pentru ceea ce urmează. „Prologul” 
lucrării este o scurtă, intensă și nece-
sară ședință de pregătire teoretică și 
psihologică pentru cel ce-și propune 
să parcurgă această lucrare. Istoria 
Holocaustului nu poate fi lecturată 
fără o asemenea pregătire, pentru că 
nu este vorba de prezentarea crono-
logică a unor acțiuni cum ar fi cuceri-
rea de granițe și de influență într-o 
anumită regiune, nu este vorba des-
pre satisfacerea orgoliilor unor lideri 
prin provocarea la duel, nu este vorba 
despre confruntarea unor armate 
după regulile războiului, în care după 
o bătălie vin sanitarii și acordă îngri-
jiri răniților din toate taberele, nu este 
vorba despre procese economice 
„macro” care i-ar atrage pe toți oa-
menii într-un anumit proces din care 
unii ies învingători și alții, învinși, 
dar în viață. Când a acceptat ispita 
Satanei în ceea ce-l privește pe Iov, 
Dumnezeu a pus condiția supremă: să 
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nu se ia de viața lui; în cazul 
Holocaustului, un asemenea pact nu a 
existat, scopul acțiunii fiind chiar 
viața, existența unui popor, nu supu-
nerea și nici spolierea lui.   

Cum a fost posibilă apariția aces-
tui proces? Autorul nu rămâne la ni-
velul explicațiilor de natură socială și 
politică, ci se apropie de indivizii 
care au decis acest proces și de cei 
care l-au pus în aplicare? Evoluția 
unei societăți nu se produce doar 
conform unor legi ce transcend sfera 
individuală, ci este decisă de anumiți 
indivizi. Ce s-a întâmplat în mintea 
celui care a decis Soluția Finală? Dar 
a celor care au executat odinul? S-a 
spus adesea că Holocaustul a fost 
acțiunea unor nebuni, sau chiar că 
putem vorbi de o nebunie colectivă. 
De fiecare dată ne întrebăm chiar ce a 
fost în mințile arhitecților și ale exe-
cutanților acestui odios proiect de 
nimicire în masă. Chiar nu au avut 
nicio tresărire? Autorul ne aduce do-
vezi că au avut ezitări, dar că, până la 
urmă, au acceptat să aplice soluția 
finală. Cum s-a produs trecerea de la 
tresărirea individului față de ideea de 
a săvârși o asemenea crimă și acțio-
narea mecanică în direcția săvârșirii 
ei? Iată ce spune Ovidiu Raețchi: 
„Înainte ca apatia, adaptarea, desensi-
bilizarea să-și facă loc, organismul se 
revoltă. În cazul martorilor și al călă-
ilor – cei care aveau de făcut o ale-
gere («Ce voi face eu în privința 
asta?») – această reacție organică 
purta un nume: instinct moral. Nu era 
nevoie de ceva mai sofisticat – de 
vreun principiu kantian – pentru a 
simți că nu e bine să arzi un copil. 

Era suficient instinctul moral spon-
tan, prezent în fiecare dintre noi – 
exceptându-i poate pe psihopați” (pp. 
21-22). Autoul dă exemplul unui 
funcționar de la Auschwitz – Gröning, 
pe numele său – care a parcurs destul 
de repede acest traseu de la șocul 
primului moment până la a privi 
chiar amuzat modul în care ardeau 
trupurile umane. „Precum milioane 
de alți germani, austrieci, croați, ro-
mâni, olandezi, ucraineni, francezi, 
Gröning a făcut alegerea comodă: și-
a înăbușit instinctul natural și s-a îm-
păcat cu Soluția Finală, spunându-și 
una din acele «fraze» cu care se auto-
sugestionau și Hitler sau Himmler: 
«Trebuie să facem victime azi pentru 
a evita victimele de mâine», 
«Ucidem copiii lor pentru a salva 
copiii noștri»...” (p. 22). Nu toți au 
ales soluția comodă, pentru că o parte 
dintre militarii germani care executau 
sute de evrei pe zi prin împușcare 
deveneau depresivi, acesta fiind încă 
unul dintre motivele pentru care lide-
rii naziști au adoptat soluția mai 
„umană” a gazării. Exemplar este 
cazul arhitectului Holocaustului, 
Heinrich Himmler: „acesta a dorit să 
asiste la execuția a 100 de persoane, 
la Minsk. Printre victime se numărau 
multe femei, care nu au murit pe loc. 
Lui Himmler i s-a făcut rău privindu-
le, și-a pierdut echilibrul, a fost la un 
pas de leșin, apoi a început să răc-
nească la plutonul de execuție, 
acuzându-și subordonații că trag fără 
recizie. Deși autorizase inițial ucide-
rea copiilor și a femeilor prin împuș-
care, șeful SS s-a răzgândit după ce a 
înțeles că efectele psihologice asupra 
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SS-iștilor sunt devastatoare, trans-
formând această «elită ariană» într-o 
adunătură de alcoolici nevrotici” (pp. 
375-376). 

Ce le-a lipsit celor care au aplicat 
Soluția Finală și martorilor acestei 
crime în masă? Simplul instinct moral. 
„Salvatorii din Holocaust..., cei care 
au ales să-și asculte instinctul moral 
înnăscut ajutând evreii să supravie-
țuiască, și-au explicat opțiunea etică 
mult mai simplu, aproape naiv. 
«Normal», spunea salvatorul leton 
Jan Lipke despre modul în care a 
acționat, sprijinind zeci de evrei să 
supraviețuiască” (p. 23). Iar dacă în 
cazul călăilor, așa cum remarcase 
Hannah Arendt, nu putem vorbi de 
ființe excepționale, ieșite din comun, 
ci de ființe banale, și în cazul salva-
torilor, ne spune Ovidiu Raețchi, în-
tâlnim aceeași „banalitate”: „În rea-
litate, alegerea de a nu accepta 
Holocaustul, de a ajuta victimele 
acestuia, era la fel de «banală». Nu 
era rezervată geniilor sau marilor ca-
ractere. Era eroică, aducea riscuri uri-
așe, însă, din punct de vedere moral, 
nu implica decât ascultarea unui in-
stinct înnăscut și «normal». E ceea ce 
Rochat și Modigliani au numit the 
ordinariness of goodness” (p. 24).  

Fac o paranteză: acest tip uman a 
fost conturat și propus prima dată de 
Platon, în pofida a ceea ce s-a spus că 
acesta ar fi propus ca model uman 
filosoful, acel om de excepție. Filo-
soful era regele, dar omul cetății 
trebuia să fie cel ce-și asuma prin-
cipiul dreptății oriunde s-ar fi situat el 
în ierarhia socială. Eu l-am numit 
„excepționalul nespectaculos”, omul 

care este excepțional prin asumarea 
dreptății într-o lume plină de tentații 
ale nedreptății, dar care nu se 
prezintă înveșmântat în purpură 
pentru asta, fiindcă pentru el acest 
mod de a fi este firesc, întreaga 
filosofie a lui Platon fiind o ontologie 
a firescului. 

Revenind la actorii Holocaustului, 
actanți și martori, aceștia s-au obiș-
nuit cu neobișnuitul. După o replică a 
unui inculpat în Procesul de la 
Nürnberg, ceea ce trebuia să fie tre-
cător sau un accident a devenit mod 
de viață. Ovidiu Raețchi conchide: 
„Shoah-ul a fost o încleștare conti-
nuă, întinsă pe mai bine de patru ani, 
între voința de desființare a omului, 
izvorâtă dintr-o pervertire a rațiunii, 
și umanitatea care răzbătea din in-
stinctul moral simplu, accesibil ori-
cui. Holocaustul nu a fost o fatalitate, 
ci complicitatea unui întreg continent 
la ceea ce și un copil – mai ales un 
copil – putea indica drept răul abso-
lut” (p. 28). Din fericire, nu toți euro-
penii s-au obișnuit cu crima, nu în-
tregul continent a fost complice, 
pentru că altminteri nu ar mai fi fost 
nicio încleștare. 

Tot în scurtul program prope-
deutic se înscriu și precizările termi-
nologice, foarte utile în condițiile în 
care și astăzi există încercări de mi-
nimalizare a gravității Holocaustului, 
personaje din lumea politică și din 
cea științifică punând mereu câte un 
bemol atunci când se vorbește de 
această crimă pe care o ascund sub 
diverse etichete: „persecuție”, „gre-
șeală”, „exagerare”, „derapaj”, „exces” 
ș.a. În același proces de minimizare 
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se înscrie și reducerea Holocaustului 
doar la gazarea din lagărele morții. 
Or, așa cum demonstrează Ovidiu 
Raețchi „termenul «Holocaust» aco-
peră procesul de anihilare sistematică 
a evreilor în ansamblul său” (p. 31), 
proces ce s-a desfășurat pe mai multe 
niveluri, de la cel discursiv, conti-
nuând cu cel legislativ și adminstrativ 
până la cel din urmă: Soluția Finală. 
Nu doar Germania nazistă a fost im-
plicată în această crimă, ci au fost 
mai mulți actori statali, implicați în 
diferite grade: „au existat state (rela-
tiv autonome) și teritorii controlate 
de naziști care nu au dezvoltat un 
Holocaust propriu, dar au participat 
la Holocaust, în etapa Soluției Finale, 
prin trimiterea evreilor în lagărele 
morții (Bulgaria, pentru teritoriile 
preluate de la Grecia și Iugoslavia); 
de asemenea, au existat state care au 
conceput un Holocaust propriu, ex-
trem de violent, dar au evitat să parti-
cipe, din rațiuni politice, la Soluția 
Finală din lagărele morții (acesta este 
cazul românesc); alte țări au generat 
un Holocaust propriu, dar au și trimis 
evrei la Auschwitz în cadrul sooluției 
finale (Croația). În sfârșit, în situații 
remarcabile, unele state controlate de 
germani sau aliate cu aceștia au reușit 
să evite atât propriul Hoolocaust, cât 
și participarea la Soluția Finală 
(Danemarca, Finlanda)” (p. 32).  

După această pregătire teoretică și 
psihologică prin care trece parcur-
gând „Prologul”, cititorul poate în-
cepe lecturarea cărții. Lucrarea este 
stucturată în patru părți. Primele trei 
prezintă etapele pe care le-a parcurs 
Holocaustul – prin cuvinte și legi, 

prin gloanțe și prin gazare –, iar ul-
tima parte este dedicată sfârșitului 
acestui coșmar istoric.  

Prima parte conține patru capitole 
ce descriu Holocaustul prin cuvinte și 
legi și pașii politici și administrativi 
prin care acest fenomen s-a extins în 
toate teritoriile ocupate de naziști. În 
primul capitol, întitulat „Holocaustul 
cuvintelor”, autorul prezintă primul 
pas pe ceea ce avea să fie drumul 
spre Soluția Finală: discursul. „Tot 
acest proces genocidal – descri-
minarea, eliminarea din societate, 
ghetoizarea, împușcarea, gazarea – a 
început însă prin discurs. Orice geno-
cid este, la început, un genocid al 
cuvintelor” (p. 39). Istoria gândirii 
politice este plină de exemple în acest 
sens, în care cuvântul devine faptă, 
iar Ovidiu Raețchi realizează o tre-
cere în revistă a celor mai importante 
nume din cultura și politica euro-
peană ce au promovat discursul anti-
semit.  

După discurs, au urmat legile, ni-
vel pe care autorul îl prezintă în al 
doilea capitol, „Holocaustul legilor”. 
După boicotul produselor și atacurile 
asupra sinagogilor și a magazinelor 
evreiești, au apărut legile care au sta-
bilit elimiarea evreilor din funcțiile 
publice, limitarea numărului de elevi 
și studenți evrei, sterilizarea forțată a 
celor „necorespunzători rasial” și 
confiscarea bunurilor inamicilor poli-
tici și ale evreilor. A urmat pachetul 
de legi rasiale de la Nürnberg (Legea 
cetățeniei Reichului și Legea pentru 
protejarea sângelui german și a onoa-
rei germane), care a făcut din evrei 
cetățeni de rang secund și care inter-
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zicea căsătoriile dintre germani și 
evrei.  

Următorul pas a fost atacarea țării 
cu cea mai mare populație evreiască 
din Europa, pe care autorul o prezintă 
în al treilea capitol, „Premisele 
Holocaustului. Distrugerea Poloniei”. 
Ocuparea Poloniei a însemnat gestio-
narea altor sute de mii de evrei, adă-
ugați la cei din Cehia și Austria, fapt 
ce a creat o presiune suplimentară 
spre găsirea unei soluții rapide de 
exterminare, cel puțin a celor din 
zonele „germanizate”. Așa a apărut 
inițial ideea creării unei rezervații, ca 
zonă toampon între teritoriile ocupate 
și URSS. Necesitatea întreținerii lor a 
dus la înființarea lagărelor de muncă 
și a ghetourilor. Însă aglomerările de 
populație evreiască în zonele ocupate 
din Polonia, în condițiile pregătirii 
unei invadări a URSS, deveneu o 
mare problemă, motiv pentru care a 
apărut ideea deportărilor. Cum con-
dițiile inumane de deportare nu erau 
suficiente pentru dispariția evreilor și 
planul de deportare în Madagascar 
eșuase, s-a deschis calea spre Soluția 
Finală. 

Ocuparea de noi teritorii de către 
naziști i-a dus mereu spre întâlnirea 
cu evreii de acolo și cu cei care se 
refugiaseră de prigoana din teritoriile 
germane. În capitolul „Occidentul și 
Balcanii în noua ordine ariană”, auto-
rul ne prezintă amplificarea proble-
mei evreiești odată cu sporirea supra-
feței celui de-al treiela Reich. Măsu-
rile de izolare și de prigonire a evre-
ilor din teritoriile ocupate au fost 
diferite de la un stat la altul. 

A doua parte, de o întindere mai 
redusă, însumează două capitole. În 
primul dintre ele (capitolul V în eco-
nomia volumului), intitulat „Înce-
putul Holocaustului. Barbarossa și 
efectele sale”, autorul prezintă acțiu-
nile antisemite întreprinse de către 
naziști după invadarea URSS. Țintele 
execuțiilor au fost comisarii sovietici, 
evreii și partizanii (numiți „bandiți”), 
însă propaganda nazistă a introdus 
imediat echivalența între evrei și bol-
șevici. Ca motiv al acestor acțiuni, 
rasismului i s-a adăugat antibolșe-
vismul. Pentru uciderea prin 
împușcare a acestor dușmani ai rasei 
pure s-au creat comandamente spe-
ciale. Hitler ajunsese într-o zonă geo-
grafică cu o populație evreiască nu-
meroasă, situată între răsăritul spa-
țiului germanic și apusul Rusiei, iar 
sarcina exterminării crescuse expo-
nențial. Timp de un an, Holocausutul 
s-a produs prin gloanțele Einsatz-
gruppen, din 1942 apărând metoda 
mai eficientă a gazării. În acțiunea 
lor, naziștii s-au folosit și de grupările 
antibolșevice și antisemite din noile 
țări ocupate sau aliate. Toate acestea 
sunt prezentate în al șaselea capitol, 
intitulat char „Holocaustul gloanțelor”. 

Partea a treia, cea mai întinsă și 
care însumează cinci capitole, debu-
tează cu capitolul intitulat „Arheolo-
gia Soluției Finale”, în care este pre-
zentat traseul de la eutaniserea per-
soanelor cu handicap grav – conside-
rate „nedemne de viață”, chiar dacă 
erau exemplare ale „rasei pure” – 
până la extinderea eutanasierii la o 
întreagă comunitate considerată „ne-
demnă de viață” din motiv de rasă. 
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Metodele au evoluat, de la injecții 
letale la gazare. Suprasarcina pe care 
o reprezenta numărul mare de evrei 
după ocuparea teritoriilor din Est, 
costurile mari ale exterminării prin 
împușcare – atât materiale, cât și 
umane (apropo de leșinul lui 
Himmler) – au dus spre căutarea unei 
soluții de exterminare mai „umane”. 
Astfel, din toamna lui 1941, s-a decis 
„Soluția Finală”. În următoarele patru 
capitole ale acestei părți sunt pre-
zentate formele și gradele în care 
statele ocupate și cele aliate ale 
Germaniei naziste au participat la 
aplicarea Soluției Finale.  

Ultima parte a lucrării conține 
două capitole. În primul, „Prăbușirea 
lui Adolf Hitler”, autorul prezintă 
momentele ce au marcat căderea lui 
Hitler, iar în al doilea, „Pedeapsa”, 
prezintă pe scurt ceea ce s-a întâm-
plat cu responsabilii pentru această 
crimă, de la sinuciderile din buncăr, 
la Procesul de la Nürnberg și la cel al 
lui Eichmann de la Ierusalim. Ce s-a 
întâmplat mai departe cu supraviețu-
itorii acestui coșmar? Nu s-au răzbu-
nat pe criminali și nici pe urmașii 
acelora așa cum prevăzuseră alchi-
miștii Holocaustului.  

La finalul lucrării, Ovidiu Raețchi 
notează: „Faptul că poporul evreu a 
renăscut în Palestina, transfigurat de 
drama Shoah-ului, în condițiile unui 
război lung și inegal cu popoarele 
arabe din jur, nu s-a datorat supra-
viețuirii celor mai puternici în cen-
trele morții din Polonia, ci responsa-
bilității față de victimele Holocaustu-
lui ca esență a noii lor vieți în Orientul 
Mijlociu. Din 1948 până astăzi, exis-

tența Israelului a fost ghidată de ideea 
că niciodată premisele unui nou geno-
cid nu vor mai fi permise, că niciodată 
trauma trăită în Europa nu se va mai 
repeta” (p. 631).   

Remascabilă este puterea de sin-
teză și coerența autorului, acesta reu-
șind să-și urmărească ideea prin mul-
titudinea de date pe care le-a adunat 
și le-a prelucrat. Deși abordarea 
acestei vaste teme a reclamat recursul 
la cifre și statistici, argumentarea nu a 
fost îngreunată de acestea, ci a fost 
potențată. Nimic nu este divagație, 
nimic nu este în plus, toate datele și 
relatările contribuind la înțelegerea 
acestei fenomenologii a Holocaustu-
lui, a acestei forme de desființare a 
omului.   

Pentru fiecare cititor, lectura 
acestui volum poate fi o probă a re-
zistenței la dezumanizare, primul pas 
fiind desensibilizarea. Iată ce ne 
spune autorul: „Când am început să 
studiez sistematic masacrele comise 
de Einsatzgruppen în URSS, mărturi-
ile deținuților de la Auschwitz, meca-
nismul detaliat de ucidere din came-
rele de gazare, arderea munților de 
cadavre – m-am văzut nevoit să mă 
opresc din citit din zece în zece mi-
nute, dintr-o neputință fizică de a 
gestiona atâta rău. După câteva luni 
în care am făcut asta zilnic, mi-am 
dat seama că reacția fizică dispăruse: 
rămăsese, sigur, revolta teoretică, 
însă organismul se obișnuise cu 
groaza. Ochiul căuta rutinat cifre seci 
cu numărul morților – câți copii, câte 
femei, câți gazați la sosire – cu o de-
plină răceală profesională. Am bănuit 
că acesta era – la o cu totul altă scară, 
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la un cu totul alt grad de realitate – 
fenomenul de desensibilizare despre 
care vorbesc mulți dintre cei care au 
trecut prin Holocaust, ca victime, 
martori și chiar călăi” (pp. 20-21).  

Nu pot ura cititorilor „lectură plă-
cută”, pentru că așa ceva nu este po-
sibil în cazul acestei istorii. Parcurge-

rea ei este pentru fiecare o întâlnire 
cu „atâta rău”. Însă nu tot ce este ne-
cesar este și plăcut. Or, parcurgerea 
acestui volum este un lucru necesar.   
 

 
 

Sorin BOCANCEA
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Biografia „Tovarășei” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavinia Betea, TOVARĂȘA. Biografia 
Elenei Ceaușescu, 
Editura Corint, București, 2021, 395 p., 
ISBN 978-606-793-972-9 
  

„De ce am scris această carte?”, 
se întreabă autoarea, profesor dr., 
jurnalist, scriitor, psiholog și filosof. 
Lavinia Betea este originară din 
Hălmagiu, ținutul moțesc al Aradului. 
Și-a creat o pasiune intelectuală pen-
tru studiul comportamentului liderilor 
comuniști din România, scriind bio-
grafii, pe bază de documente, mărtu-
risiri, dialoguri, „povești din Cartierul 
Primăverii”, ca un exercițiu de psi-
hologie politică și de restituire a unor 
adevăruri care zăceau sub crusta 
minciunilor. Evită, astfel, falsificarea 
(sau mitologizarea) unor evenimente 
contemporane, cu personaje recunos-
cute ca decidenți comuniști: 
Pătrășcanu, Maurer, Corneliu 
Mănescu, Ștefan Andrei, Ceaușescu 
și tovarășa lui, Elena. 

Întrebarea „de ce am scris această 
carte?”, dublată de alta, „de ce 
această biografie?”, își găsește răspun-
sul motivant în eseul Bărbați și femei. 
Întâlniri cu Serge Moscovici (2007), 
renumitul sociolog francez, printre 
altele, autorul volumului Psihologia 
socială sau Mașina de fabricat zei 
(1997). Zei înseamnă putere, pasiune 
puternică pentru progres, iar „secolul 
XX a fost și secolul femeilor”, care 
au determinat schimbări fundamen-
tale în „cotidianul contemporanilor și 
în evoluția umanității”, după cum 
susține și Lavinia Betea. „Tovarășa” 
a fost o astfel de femeie puternică, 
dominantă, reprezentând, ca și altele, 
„potențialitățile feminine”. Elena din 
Petrești, „o semianalfabetă trecând 
drept savantă de renume mondial”, a 
ajuns să banalizeze răul, folosindu-și 
ambițiile pentru amplificarea comu-
nismului în România. În istorie, a 
rămas o fantoșă falsă a unei „vieți 
clădite pe compromisuri și duplici-
tăți”, după cum se constată și la poli-
ticienii actuali, amăgiți de „toxicita-
tea puterii și de sindromul hybris” 
(D. Owen) și de patologia dominării. 
Mai spune psihologul politic L. 
Betea, punându-și pe umeri toga scri-
itorului: „Legenda Ceaușeștilor trimite 
la basmul Cenușăresei, dar cu final 
horror” (p. 8). Răspunsul la cele două 
întrebări se desenează într-o nuanță 
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subtilă: actuala clasă politică utili-
zează aceleași proceduri de a-și crea 
autoritatea, prin doctorate perfide, 
prin debarasarea de adversari cu do-
sare compromițătoare și prin ascen-
siunea spre treptele înalte ale puterii 
folosind șantajul și… serviciile. 

Lavinia Betea, un tenace și price-
put cercetător, a dobândit calități de 
intelectual harnic, cinstit, corect și 
nepărtinitor, în urma unui exercițiu 
didactic universitar de înaltă ținută 
morală și corectitudine atitudinală. 
Ceea ce promovează în relațiile cu 
studenții dezvoltă în atitudinea obiec-
tivă, nesentimentală față de perso-
najele ale căror biografii au intrat în 
atenția cercetării sale. Biografiile 
scrise (cum este și aceasta atribuită 
Tovarășei, în 394 pagini) se citesc cu 
plăcerea lecturării unui roman dintre 
cele mai ademenitoare. Deși textul 
are ca temei cercetări de arhivă, do-
cumente inedite, articole, memorii, 
jurnale, volume de specialitate, re-
surse on-line, arhitectura discursului 
este dantelată cu elemente narative și 
informaționale care aureolează un 
text seducător de rânduială cumpă-
nită în cuvinte, plăcut la lectură prin 
scriere croită cu detașare, rigoare și 
entuziasm ponderat.  

Cartea cu cele 19 capitole începe 
după formula romanescă: „Îmbrăcați 
ca pentru călătorii friguroase, bătrânii 
urmăreau foiala dimprejur. Încă nu se 
știau căzuți din cuibul puterii” (p. 
15). Alteori, concluziile devin sursă 
de prelungire a gândurilor istorice: 
„Elena Ceaușescu a fost singura fe-
meie condamnată și executată din 
istoria României” (p. 27). Documen-

tele de arhivă folosite sugerează idei 
constructive și sunt integrate cu artă 
și pricepere jurnalistică în textul căr-
ții. Portretizarea întreține farmecul 
narațiunii istorice. „Cert este că Elena 
Petrescu a finalizat clasele primare”. 
Până la 17 ani a trăit în satul natal. 
Puținele urme din memoria colectivă 
conturează umbra unei „fete fru-
moase și la locul ei: cu talie suplă, ten 
măsliniu, ochi deschiși la culoare, păr 
arămiu și bogat”. În același stil, lite-
ratura completează peisajul social pe 
care îl traversează personajul: „Le-
nuța petrecea cu ofițerii nemți împre-
ună cu cumnata sa Rașela. Se dedul-
ciseră amândouă cu băuturi fine și 
gustări rafinate.” Dar, opinează 
Lavinia Betea, fotografiile ei din acea 
vreme nu prea îndeamnă la crezare. 
Slabă și uscată, semănând mai curând 
a băiețandru decât a femeie, printre 
«nimfele» brune sau blonde, «cu 
pulpe rotunde» din București, Lenuța 
ar fi avut puține șanse să-i ispitească 
pe trufașii arieni” (p. 66). 

Istoria instalării socialismului în 
România și a dezvoltării acestuia spre 
un regim atroce este reconfigurată în 
același mod de spectacol stilistic. E o 
plăcere să lecturezi atâtea picanterii 
despre Ceaușescu și epoca sa și des-
pre Biografia Elenei Ceaușescu. Al-
cătuirea mitului de „savantă cu re-
nume mondial”, de „om politic și 
soție ideală”, de „personalitate multi-
lateral dezvoltată” etc. s-a coagulat 
progresiv prin metaforizări și omagii, 
prin simbolizări artistice și dedicații 
oportuniste, grație unor umilințe tipic 
mioritice. Versuri omagiale, statui, 
basoreliefuri, montaje fotografice, 
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laude deșarte și cadouri pentru „tova-
rășa” au alimentat și întreținut istovi-
rea laudelor poporului, simulând en-
tuziasmul în cuvinte umflate și cre-
ând chiar o hipnoză de imagine ide-
ală. Beția puterii s-a alcătuit prin 
complicitate.  

Viața personală și familială a cu-
plului Nicu și Lenuța se împletește cu 
ambițiile de încoronare a autorității 
politice prin obținerea „doctoratului 
prin decret de stat”, prin vizitele de 
stat la „curțile” marilor puteri, făcând 
față protocolului specific înaltelor 
doamne: Jian Quing, Patricia Nixon, 
Împărăteasa Farah, Regina Marii 
Britanii etc. În plus, savanta „Lenuța” 
a fost amăgită cu titluri științifice, 
doctor honoris causa, demnități aca-
demice etc. Toate entuziasmele altora 
și laudele afișate au creat convinge-
rea „omnipotenței sale” și a „înclina-
ției narcisiste” pentru sporirea faimei 
și a dependenței de putere și domina-
ție. Lenuța a dominat două decenii de 
trecut comunist și a fost fericită, fiind 
convinsă că poporul român a bine-
meritat-o, ca influencer al deciziilor 
politice și statale. 

De la extaz la agonie! „Liniștește-
te, Nicule, se va rezolva într-un fel”, 
rostește Tovarășa la procesul regizat 
de „revoluționari” în unitatea militară 
din Târgoviște. Elena și Nicolae 
Ceaușescu sunt ciuruiți de parașutiștii 
de la Boteni, în urma condamnării lor 
la moarte „din rațiuni revoluționare”. 
„În acea seară – încheie autoarea –, 
înaintea petrecerii Clubului «Steaua», 
de toate aceste decizii, gânduri și 
munci, Stănculescu se va spăla pe 

mâini cu whisky” (p. 379). Cinic. 
„Ei, revoluționarii, vor rescrie trecu-
tul și vor plănui viitorul. În numele 
poporului…”. Alte măști aceeași 
piesă. 

N-aș putea susține că volumul 
este chiar o biografie romanțată. Vo-
lumul Tovarășa. Biografia Elenei 
Ceaușescu propune un text istoric, 
foarte riguros documentat, având 
citări multiple, ca justificări științi-
fice. Fiecare opinie și moment al re-
latării are ca temei documentele. Li-
antul dintre acestea se realizează 
printr-un fermecător gest de meta-
forizare, care dă textului savoare, 
întreținând plăcerea lecturării unei 
ficțiuni de o remarcabilă sinceritate. 
Unii cititori vor regăsi în textul bio-
grafic uimire, iar alții emoție ori en-
tuziasm. Istoricul, biograful, scrieito-
rul, profesorul ori psihosociologul 
Lavinia Betea întemeiază, prin lim-
baj, o lume în care personajele s-au 
jucat cu puterea politică și au clădit 
un instrumentar mincinos, lăsând 
moștenire „compromisuri și duplici-
tăți”, decidenți ahtiați de glorie și 
hămesiți de averi abuzive, prin furt, 
minciună, corupție și fățărnicii finan-
ciare. Numeroase compromisuri po-
litice au fost preluate și folosite ca 
instrumente machiavelice pentru as-
censiunea spre putere, fiind moșteniri 
ale comunismului transmise deci-
denților contemporani, politicieni goi 
de moralitate și de dorința împlinirii 
binelui public.  

 
 

Anton ILICA 
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Lectura lui Hegel în cultura filosofică românească actuală 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emanuel Copilaș (coord.), Aventurile 
posibilului. Două secole de filosofie 
politică hegeliană, 
Editura Universității „Al. I. Cuza, Iași, 
2021, ISBN: 978-606-714-625-7, 342 p. 
 

Lucrarea colectivă Aventurile 
posibilului. Două secole de filosofie 
politică hegeliană, coordonată de 
Emanuel Copilaş, apărută recent la 
Editura Universității„Al.I. Cuza” din 
Iași, este o operă de hermeneutică ce 
reuneşte eseurile a cinsprezece autori 
români(cunoscute cadre universitare, 
cercetători, politologi şi juriști), într-o 
întreprindere editorială omagială de-
dicată filosofului german G.W.F. 
Hegel. Importantă apariţie în lite-
ratura de specialitate, editarea acestui 
volum este prilejuită de împlinirea a 
200 de ani de la publicarea Principiilor 
filosofiei dreptului, respectiv a două 
secole şi jumătate de la naşterea re-
numitului filosof. În spiritul veacului 
nostru postmodernist, ca o ironie a 

sorţii, celui care a dorit ca spiritele 
locale, printr-o mişcare secretă de 
totalizare, să ajungă să vorbească ace-
eași limbă (conceptuală), i se răspunde 
într-o tonalitate polimorfă, pe măsura 
provocării lansate filosofiei cu mai 
bine de două secole în urmă. 

Eseurile sunt reunite în patru sec-
ţiuni, menite a pune în lumină idei de 
actualitate din filosofia hegeliană a 
dreptului, noi interpretări ale relaţiei 
dintre marxim şi hegelianism, o ple-
iadă de conexiuni, mai puţin vizibile, 
între diferite elemente din filosofia 
istoriei şi filosofia politică, cu referire 
finală la filosofia lui Hegel, precum și 
câteva încrucişări polemice ale nisus-
ului formativ hegelian cu câteva per-
spective exemplare asupra istoriei şi 
culturii. 

Perspectiva lui Hegel asupra 
anumitor domenii de actualitate ale 
dreptului este urmărită de către primii 
cinci autori printr-o grilă conceptuală 
care pune în act conceptele de drept, 
subiect juridic, drept al necesitaţii, 
infracțiune, dependență, persoană, 
proprietate, sistem de drept, clasă 
socială, marfă, dreptate, stat de drept, 
suveranitate, totalitarism, precum și 
administraţie, poliţie sau autoritate 
publică. Argumentându-şi poziţiile, 
unii semnatari ai lucrărilor cuprinse 
în prima secţiune încheie într-o ma-
nieră optimistă prezentarea, conchi-
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zând ca „secolul XXI va fi hegelian”, 
în sensul împlinirii unei mişcări a 
gândirii acestuia de a „a deveni defi-
nitorie pentru noi, cei de acum” (p. 
24), capabilă de a „anticipa prezen-
tul” (idem)(Ionuţ Tudor), sau că, deşi 
„Hegel nu mai poate fi totdeauna 
punctul de sosire al reflecţiei filoso-
fice”, el va „rămâne în continuare 
punct de plecare atât de fecund, încât, 
cine nu şi-l apropie, rătăceşte” (p. 51) 
(Andrei Marga). 

Secțiunea a doua a cărţii („Hegel 
şi Marx – o întâlnire inepuizabilă”) 
aduce în atenţia cititorului două po-
ziţii asupra afinităţilor şi disonanțelor 
existente între cei doi gânditori, pu-
nând în joc concepte precum mar-
xism, dialectică, materialism, mate-
rialism istoric, idealism hegelian, 
ontologie, clasă socială sau dialec-
tică. Potrivit lui Dan Alexandru 
Chiță, se recunoaşte la Marx o „pu-
ternică înrâurire hegeliană” (p. 116), 
dialectica hegeliană fiind „pentru 
prima oară consecvent aplicată de 
Marx ca și critică a economiei poli-
tice” (idem). În concluzia eseului 
Anei Bazac întâlnim o idee plină de 
optimism în privinţa viitorului per-
spectivei hegeliene şi marxiste asupra 
devenirii istorice: „Hegel, cumva 
continuându-l pe Kant, a reprezentat 
mesajul în care raţiunea este exaspe-
rată de absurditatea încălcării sale. Iar 
acest mesaj a fost, o dată mai mult, 
acceptat de Marx şi Engels: cu co-
rectivul de a explica de ce este încăl-
cată raţiunea. (...) Hegel a sugerat că 
rezistenţa faţă de încălcarea raţiunii 
nu are finalitate doar dacă reducem 
existenţa umană la existenţe indivi-

duale. Este necesară, au continuat 
Marx şi Engels, coagularea coerentă 
a acestora: ca un «spirit istoric uni-
versal». Aceste mesaje ale celor două 
momente culminante ale filosofiei – 
Hegel şi Marx şi Engels – merită să fie 
dus mai departe” (p. 182). 

Punând la lucru operatori con-
ceptuali, precum filosofia istoriei, 
francmasonerie, idealism conceptual, 
realism ontologic, critică kantiană, 
puralism ontologic, metafizică, hege-
lianism, doppelsatz, metodologie dia-
lectică, conversație logică, raţional, 
real, istoriografie, standard interpre-
tativ etc., autorii celei de-a treia sec-
ţiuni(„De la filosofia politică la filo-
sofia istoriei şiretur) pun în pagină 
idei provocatoare. Anton Adămuţ 
prezintă, într-un text temeinic docu-
mentat şi alert scris, pornind de la 
simbolistica bufniței în spațiul cul-
tural antic, un punct de vedere capa-
bil să nască multe controverse: con-
fluența dialecticii hegeliene cu sim-
bolistica masonică. Florin Lobonţ 
răspunde nevoii de fundamentare a 
„idealismului conceptual ca perspec-
tivă plasată strict în perimetrul filoso-
fiei critice a istoriei” (p. 215). 
Sprijinindu-se pe trei autori de marcă 
din spaţiul cultural anglo-saxon (R.G. 
Collingwood, Nicholas Rescher şi 
Thomas Hofweber), profesorul timi-
şorean îşi propune să identifice „sub-
stratul hegelian comun al filosofiilor 
lor, substrat prezent cel mai adesea 
discret (chiar dacă uneori acesta de-
vine chiar o armătură şi un back-
ground solide), bine camuflat” (p. 
216). 
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Cunoscuta formulă hegeliana 
doppelsatz, „Ce este raţional este 
real. Şi ce este real este raţional”, îl 
determină pe profesorul Ioan Biriș să 
procedeze la o analiză logic-concep-
tuală a gândirii hegeliene, în urma 
căreia formula, devenită și mai cele-
bră prin exagerările interpretative la 
care a fost supusă, pare să capete un 
statut logic coerent: „Dacă «este» va 
fi luat în sensul de incluziune (aşa 
cum procedează logica clasică)... 
formula se dovedeşte a fi o eroare. 
Dar Hegel... urmăreşte să constru-
iască o logică nouă, una a lucrurilor 
gândite... Dacă «real» înseamnă nu-
mai ceea ce corespunde conceptului, 
adică lui «raţional», atunci înseamnă 
că termenii «raţional» şi «real» au 
extensii egale, cuprinzându-se perfect 
una pe cealaltă, fără rest, ceea ce face 
conversa posibilă” (p. 244). Scopul 
eseului lui Iovan Drehe, după cum 
afirmă autorul însuşi, nu este „să 
atace calitatea şi importanţa lui Hegel 
ca filosof. Ceea ce îşi propune e să 
aducă un caveat atunci când citim ce 
a scris Hegel despre predecesori” (p. 
256), văzând în lectura pe care Hegel 
o face antecesorilor săi o cale des-
chisă pentru a-l înţelege „mai bine pe 

Hegel” însuşi şi modul în care acesta 
vedea filosofia. 

Secţiunea ultimă este dedicată 
prezentării unor poziţii contradictorii, 
cuplurile fiind Hegel şi Herder despre 
„cultură” (Ştefan Maftei), Hegel şi 
Benjamin despre conflict (Ioan 
Alexandru Tofan), Popper şi Hegel 
(Adrian-Paul Iliescu), respectiv 
Nietzsche şi Hegel (Emanuel Copilaş). 

 
Deschisă sub motto-ul hegelian 

Un om mare îi condamnă pe ceilalţi 
să-l interpreteze, lucrarea autorilor 
semnalați realizează un amplu de-
mers interpretativ, făcându-ne încă o 
dată conștienți de valoarea perenă a 
unei filosofii care, în ciuda erme-
tismului recunoscut de către toţi lec-
torii acesteia, suscită luări de poziţie 
în probleme dintre cele mai diverse şi 
mai actuale. Lucrarea, în pofida ca-
racterul său eterogen, este o oglindire 
a modului elegant, argumentat și do-
cumentat în care intelectualii români 
se inserează cu succes în mișcarea 
gândirii occidentale, aducând contri-
buţii de larg interes. 

 
 

Valeriu SOFRONIE 
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Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. A iniţiat împreună cu Profesorul Petru P. 
Andrei proiectul de editare, promovare şi valorificare a operei savantului Petre 
Andrei şi a înfiinţat împreună cu acesta Fundaţia Academică „Petre Andrei”. 
A fost Rector al Universității „Petre Andrei” din Iași. A coordonat editarea şi 
reeditarea în ediţii bilingve a operei lui Petre Andrei, demers pentru care a fost 
distins, înpreună cu Petru P. Andrei, cu Premiul „Ioan Petrovici” al Academiei 
Române (1999). Dintre volumele de autor publicate menţionăm: Etică. Morală 
şi putere şi Provocarea posmodernă. Noi orientări în teoria siocială. A 
coordonat împreună cu Daniel Şandru volumul critic Dimensiuni 
social-politice ale operei lui Petre Andrei (2012). A realizat împreună cu 
Sorin Bocancea volumele Două decenii de comunism în Iaşul universitar 
(2015) și Două decenii de comunism în Iașul Universitar. Presa studențească 
(2019). 
 
Marius VĂCĂRELU este cadru didactic la Școala Națională de Studii 
Politice și Administrative din București și avocat. A urmat studii și stagii de 
documentare în țară, precum și în Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, 
Austria. Autor, coautor și coordonator a 23 de volume. Autor a peste 250 de 
articole științifice, publicate în țară, precum și în SUA, Rusia, Cehia, Polonia 
etc. A susținut lucrări la manifestări științifice organizate în țară, precum și 
în Marea Britanie, Franța, Cehia, Polonia, Rusia etc. Este membru în 
asociații și organizații profesionale din domeniile dreptului și geopoliticii. 
 
Constantin VRABIE este căpitan în rezervă, veteran din T.O. Afganistan. 
Este consultant pe linie de securitate și evaluator de risc la securitate fizică 
înscris în Registrul Național al Evaluatorilor. A absolvit Liceul Militar 
„Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (1987), Școala Militară de 
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Universității „Petre Andrei” din Iași (2005). A urmat cursuri în următoarele 
specializări: Comandanți companii și grupuri cercetare în dispozitiv prin 
parașutare (1993); Comanda Batalion și Brigadă NATO (2001); Operații în 
sprijinul a păcii (2002); Curs pentru ofițeri de relații publice (2005); Curs 
avansat de limba engleză – terminologie NATO (2006). A evoluat în carieră 
de la funcția de Comandant pluton până la Șef compartiment informații. A 
fost Șef al operațiilor în Secția de Afaceri Civil-Mlitare în Comandamentul 
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Forțelor Întrunite – Afganistan iulie-octombrie 2006) și Consiler în echipa 
SUA de asistență a Forțelor de asigurarea a securitații Aeroportului 
Internațional din Kabul (octombrie 2006-ianuarie 2007). A fgost decorat cu 
The Army Commendation medal – Department of Army – SUA (2006) și cu 
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Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos. 

 
TITLUL ARTICOLULUI 

Prenume NUME 
Afiliere instituţională 

Adresa de mail 
 
Rezumat  

Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt, 
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise, 
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gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea 
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu 
greşeli flagrante de traducere. 
 
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză 
 

Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o 
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de 
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SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 

Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de 
Academia Română. 

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate 
cu ajutorul notelor de subsol. 
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have not been published elsewhere and are not under review by other scientific 
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Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our 
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision 
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hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a 
section of conclusions.  

 
Bibliography 
BELL, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the 

Fifties, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2001 
FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, 

Claredon Press, Oxford, 1996 
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, 

Transilvania, No. 11, 2011 
 

Electronic resources 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013) 
 
_____ 
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Table 1: Table model 
 
 

CITATION STYLE 
 
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian 

Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in 
footnotes. 

 
Example: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
_____ 

 
1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 
 
The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes, 

listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in 
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by 
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author. 

 



Regionalizarea, între eficienţa administrativă şi mitologie 

 

Footnote format 
 
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option 

available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time 
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details, 
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for 
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work 
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.) 
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