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QUÈ ÉS L'ALIANÇA DEL NORD?

Abdul Rabb al-Rasul Sayyaf
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El 1996, quan els talibans van capturar la capital afganesa, Kabul, els grups
oposats als talibans van formar una aliança anomenada Front Nacional Islàmic
Unit per a la Salvació de l'Afganistan, conegut habitualment com a Front Unit.
Aquests són alguns dels seus líders:

comandant islàmic radical i líder de la facció Ittehade Islami, actualment assessora el president
Karzai, exerceix un gran poder polític sobre la judicatura i té nombrosos llaços en el govern
afganès;
Abdul Rashid Dostum
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ministre de defensa del darrer govern prosoviètic, ara lidera la facció Junbish-i Milli i posseeix un
càrrec de rellevància al ministeri de Defensa, tot exercint control polític sobre diverses
províncies al nord de l'Afganistan;
Mohammed Qasim Fahim

ministre de Defensa de l'Afganistan des de 2001 fins a 2004 i comandant de la facció Jamiate
Islami/Shuraye Nazar de Burhanuddin Rabbani i Ahmed Shah Massoud (qui va morir en un
atemptat el 2001), està relacionat amb crims de guerra i greus abusos contra els Drets Humans
comesos durant la dècada de 1990.
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Karim Khalili
comandant de la facció xiïta Hezbe Wahdat i ara un dels dos vicepresidents del president Karzai,
rep suport directe del règim d'Iran;
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Gulbuddin Hekmatyar
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Líder de la facció Hezbe Islami, que va cometre alguns dels pitjors crims del període 1992-1996,
es troba actualment a la clandestinitat i se sospita que coordina atacs contra tropes afganeses i
estrangeres a l'Afganistan. Va ser el preferit de l'Admisitració Reagan durant tota la guerra contra
l'ocupació soviètica;
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Molts alts càrrecs de l'actual govern afganès i del seu poder
legislatiu han estat implicats en crims de guerra durant els
brutals combats que van assassinar o van desplaçar a
centenars de milers de residents de Kabul al començament de
la dècada de 1990 i que van precipitar l'apogeu dels talibans. Els
més rellevants dins d'aquest grup són els diputats Abdul Rabb
al-Rasul Sayyaf, Mohammed Qasim Fahim i Burhanuddin
Rabbani, el ministre d'Energia Ismail Khan, el cap de l'Estat
Major de l'exèrcit Abdul Rashid Dostum i l'actual vicepresident Karim Khalili, tots els quals
continuen cometent abusos des de les seves responsabilitats en el poder.
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“El Parlament
només és una
penyora de
mostra per a
Occident”, es
lamenta Malalai
Joya, una de les
diputades. “Les dones
no han assolit
l'alliberament de cap
manera. Aquells que tenen
el poder, ja sigui al govern, al
Parlament o a les províncies,
són senyors de la guerra i
jihadis, que davant dels ulls de
les dones no són diferents
dels talibans”.
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Els talibans i altres grups antigovernamentals
a l'Afganistan han guanyat suport popular per
culpa del fracàs del govern afganès a l'hora de
proveir seguretat i desenvolupament
elementals i han fet servir la presència dels
senyors de la guerra al govern per
desacreditar l'administració del president
Karzai i als seus protectors internacionals.
Human Rights Watch, 27 de Setembre de 2006

The Sunday Times
5 de Novembre de 2006
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“Tanmateix, persisteix el fet que entre 1992 i 1996, l'Aliança
del Nord va ser sinònim de matança, violació sistemàtica i
vandalisme. El que explica per què vam donar la
benvinguda -i incloc aquí al Departament d'Estat dels EUAals talibans després de la seva presa de Kabul. L'Aliança del
Nord va abandonar la ciutat el 1996 deixant 50000 morts
enrere. Ara, els seus integrants són els nostres soldats
sobre el terreny. Millor que el Seyor Ben Laden, de ben
segur. Però, per Déu, què acabaran fent en el nostre nom?”.
The Independent, 14 de Novembre de 2001
D'acord amb l'ONU es tracta d'un país que afronta un desastre sanitari
“pitjor que el tsunami”.
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700 criatures i entre 50 i 70 dones moren cada dia a causa de la falta de
serveis sanitaris.

El 65% de les 50000 vídues de Kabul veuen el suïcidi com l'única opció per
superar la seva misèria i la seva desolació, segons un estudi de l'UNIFEM,
organisme de l'ONU per a les dones.
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De 1600 a 1900 dones de cada 10000 moren per complicacions al part.
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L'Oficina contra les Drogues i el Crim de l'ONU calcula en prop d'un milió els toxicòmans en
aquesta nació d'uns 30 milions d'habitants, incloent-hi 60000 nens menors de 15 anys.
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The Associated Press, 6 de Desembre de 2006

Més de la meitat dels nens i les nenes de l'Afganistan
no poden anar a l'escola per la manca de places i
professorat, segons l'agència Oxfam. 7 milions de
criatures afganeses són hores d'ara
desescolaritzades, mentre que 5 milions assisteixen
a les classes.

Afirma l'informe que les més afectades són les
noies, de les quals només una de cada cinc assisteix
a l'educació primària i una de cada vint a l'escola
secundària.
IRIN i BBC News, 27 de Novembre de 2006
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El 28 de novembre, un comandant local i els seus 11 homes van violar una dona de 22 anys al
districte de Shahre Bozorg, a la província nord-oriental de Badakhshan. Qari Jehangir, marit de
la víctima, diu que els homes armats van violar la seva esposa i que quan els seus dos fills
estaven plorant, un dels homes els van tapar la boca. La víctima va ser amenaçada de mort pel
comandant en cas de queixar-se.
Pajhwok Afghan News, 29 de Novembre de 2006
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Sanobar, d'onze anys i filla de Gulsha, una vídua afganesa, ha estat segrestada,
violada i més tard intercanviada per un gos de baralla per part dels senyors de la
guerra del districte d'Aliabad, a la província de Kunduz, al nord de l'Afganistan.
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Informe de RAWA, 5 de Novembre de 2006

D'acord amb un informe de la província del nord de Takhar, desenes de persones van iniciar una
protesta per denunciar la violació d'una nena per part de la policia al districte de Dashte Qala, a la
mateixa província.
Els manifestants enfurits van exigir la destitució del cap del districte i de la policia pel mal ús del
seu poder i per corrupció, i que es perseguís els agents que havien violat la nena.
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També se sap que la venda de dones s'ha convertit en pràctica habitual a la província de Fariab,
al nord de l'Afganistan, on cada dona es pot comprar per 50000 afganis (uns 800 €).
BBC (Serveis en Persa), 7 de Novembre de 2006
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Prop de 90 civils van morir per l'atac aeri de l'OTAN al districte
de Panjwaí, a la província meridional de Kandahar, segons van
declarar dimecres els seus habitants. No obstant això, les
forces de l'ISAF liderades per l'OTAN diuen haver matat 38
combatents talibans durant els bombardeigs.
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Pajhwok Afghan News, 25 d'Octubre de 2006

A la capital, Kabul, el grup d'ajuda internacional Christian Aid va avisar dimecres què uns 2,5
milions d'afganesos castigats per la sequera per tot el país, han perdut els seus cultius i es
troben davant un sever risc d'escassetat d'aliments.
IRIN, 18 d'Octubre de 2006
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“Alguns ministres del govern a l'Afganistan estan profundament implicats en el tràfic de drogues”
The Telegraph, 5 de Febrer de 2006
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El cultiu d'opi a l'Afganistan va augmentar un 59% durant aquest any, sobretot perquè la
insurgència dels talibans està portant el sud del país a punt del col·lapse, segons va dir aquest
cap de setmana el director de l'agència contra les drogues de l'ONU.
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? Antonio Maria Costa, director de l'Oficina de l'ONU contra les Drogues i el Crim, va dir a Kabul
que la collita ha assolit un rècord de 6100 tones. Actualment l'Afganistan produeix el 92% del
subministrament mundial d'opi destinat a processar heroïna.
The Financial Times, 4 de Setembre de 2006
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Dissabte, tres empleats que treballaven per a un canal de televisió privat van ser apallissats per
homes armats mentre cobrien una manifestació organitzada contra del veterà líder mujahidí i
actual membre del Parlament, Abdul Rabb al-Rasul Sayyaf, al districte de Paqman, a Kabul.
Pajhwok Afghan News, 29 de Juliol de 2006
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L'Afganistan té uns 25 milions d'habitants; la taxa de desocupació al país és d'un 40%, segons
càlculs de l'Anuari Mundial de la CIA.
Seattle Post-Intelligencer, 9 de Maig de 2006
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“Abans de la massacre de civils xiïtes a Afshar el 1993, el líder jihadi Abdul Rabb al-Rasul
Sayyaf va ordenar als seus subordinats, 'no deixeu cap amb vida, mateu-los tots'”.
The Guardian, 13 de Juny de 2006

