Egunkaria

2001 eko abenduaren 6a

GERRA AFGANISTANEN. Afganistango etorkizuna eztabaidatzeko Bonnen bildutako
ordezkariek Gobernu berria osatzeko akordioa sinatu dute. NBEko zenbait kide Kabul
aldeko lurrak aztertzera joan dira, nazioarteko indarrak bertaratzea ere adostu da eta.

Hamed Karzai buru paxtua izango da
Afganistango lehen ministro berria
Abenduaren 22an jarriko da abian Gobernua, eta Iparraldeko Aliantzak izango du karguen gehiengoa
Erredakzioa

Bonnen parte hartu duten Afganistango ordezkariak Schroeder kantzilerrarekin, akordioa sinatu ostean.

SOSLAIA

HAMED KARZAI (AFGANISTANGO LEHEN MINISTROA IZANGO DENA)

Borroka frontetik boterera
Idoia Etxeberria

I

Borroka frontetik Gobernura
egingo dujauzi Hamed Karzai
buruzagi paxtuak, Estatu Batuetako bonbek atzo sortu zizkioten
zauriak gaiztotzen ez bazaikio
behintzat. Karzai Kandaharreko
iparraldean ibili da egunotan bere gizonekin, talibanen gotorlekuari eraso egin eta tartean-martean negoziaketa saiakerak eginez, «zehar-kalte» bihurtu arte.
Mohamed Zahir Sha errege
ohiaren ordezkari ofiziala da Karzai. 46 urte
ditu, eta Afganistango iparraldeko Popolzai
leinuko burua da, errege ohiaren leinu berekoa. Politikarien familiakoa, bera ere ezaguna

egin zen 80ko hamarkadan,
Errusiaren aurkako gerraren garaian. Talibanek boterea eskuratu zutenean, Karzai euren alde
zegoen; gero, ordea, ez zituen
sostengatu, atzerritarrek kontrolatutako taldea zelakoan. Duela
bi urte, bere aita hil zenean, ustez
talibanen esku, euren aurka borrokatzen hasi zen.
Burhanuddin Rabbaniren Gobernuan Atzerri ministrordea
izan zen Karzai 1992an. Beraz,
Iparraldeko Aliantzarentzat ere
ez da arrotza gizon hau, berez Erromako taldekoen ordezkaria bada ere. Shak Loya Jirga egiteko beharra aldarrikatu du sarri, eta Karzaik
haren egitasmoa bultzatu zuen.

I

DONOSTIA

Hamed Karzai buruzagi paxtua
izango da Afganistango behinbehineko gobernuko lehen ministroa, atzo Bonneko negoziazio etako lau taldeek sinatutako
akordioari jarraiki. Dena den,
atzo bertan Karzai Estatu Batuetako bonbek zauritu zuten,
«akats» bat dela medio bi soldadu estatubatuar hil zituzten
bonbek hain zuzen ere; ez dago
larri, NBC telebista katearen
arabera. Abenduaren 22anjarriko da abian sei hilabete iraungo duen gobernua, hots, Loya
Jirga edota tribu-buruen bilera
egin arte.
Bestalde, Nazio Batuen Erakundeko ordezkari talde bat Islamabadera (Pakistan) iritsi zen
atzo, gero Kabulerajo eta hango
egoera aztertzeko. Izan ere, Afganistanen lehenbailehen nazioarteko indarrak ezartzea
adostu dute Alemanian. Datorren astean, Lakhdar Brahimi
Nazio Batuen Afganistanerako
ordezkari nagusi eta Bonneko
elkarrizketako bitartekaria ere
Kabulera doa, gobernu aldaketa
prestatzera. Behin-behineko
gobernuak Iparraldeko Aliantzako Burhanuddin Rabbani
presidentearena ordezkatuko
du. Brahimiren esanetan, «oztopoz beteta egongo den prozesu
zail bateko lehen pausoa da».
Karzai izango da lehen ministroa, Kandahar hiria hartzeko
borrokan aritu den buruzagi
paxtua. «Segurtasuna, ekonomia sustatzea eta batasuna»
izango dira Karzairen erronka
nagusiak; hala esan zuen atzo
Kandaharreko iparraldeko borroka frontetik. Bost ministrorde eta 24 ministro izango ditu
bidelagun, bi emakume tarteko.
Atzo ezin izan zuten zehaztu
zeintzuk izango diren gobernuko kideak, baina bai tribuen ordezkaritza nolakoa izango den
erabakitzekoa: 30 karguetatik
11 paxtuek beteko dituzte -etniazabalenak-, zortzi tadjikek,
bost hazarek eta hiru uzbekoek;
gainontzekoak Bonneko negoziaketetan ordezkatuta ez dauden taldeentzat dira.

AKOADIOA

Etorkizuna
eraiki nahian
Hona hemen NBEk gainbegiratuko duen prozesuko
puntu nagusiak:

GOBERNUA. 30 kidek osatutako behin-behineko gobernua
jarriko da abian abenduaren
22 an, Loya Jirga egin arte
iraungo duena. Batzorde independente batek tribu-buruen bilera prestatuko du; bileran trantsiziorako Gobernua osatu (18 hilabeterako)
eta Konstituzio berria idatziko dute. Gero, hauteskundeak egingo dira, eta Konstituzioa indarrean jarri.
NAZIOARTEKO INDARRAK. Nazioarteko segurtasun indarrek segurtasuna bermatu
eta Polizia zein Armada bateratuak sortzen lagunduko
dute. Horretarako, indar militarrek erretiratu egin behar
dute.
SISTEMA JUDIZIALA. Adituen
batzorde batek sistema judiziala eratuko du, nazioarteko
legeak eta islama kontuan
izanda.
BATZORDEAK. Giza eskubideen, emakumeen eta errefuxiatuen aldeko batzordeak
sortuko dira.
DIRU POLITIKA. Banku Zentrala sortuko da.

Etniak etnia, botere gehien
Iparraldeko Aliantzako kideen
esku egongo da, eta kargu garrantzitsuenak ere bai: Abdula
Abdulak Atzerri ministro izaten
jarraituko du, Junis Kanuni Barne ministroa izango da, eta Mohamed Fahimjenerala, berriz,
Defentsakoa eta ministrordea.
Iparraldeko Aliantzak 17 ministro izango ditu, eta Erromako
taldeak, berriz, bederatzi. Loya
Jirgan bi urte ingururako gobernua osatuko da, hauteskundeetara deitu bitartekoa.

