
SO-konflikt Afghanistan USA

Afghanistan är ett land med många olika religioner med många olika sedvänjor och olika 
klaner och grupper med olika inriktningar. Det gör att det blir svårt att hålla det som ett 
sammanhållet land. Alla krig som har hänt från 1978 har inte heller hjälpt så mycket, det 
har snarare splittrat det mer. En sak som hade hjälpt är att ha någon jämvikt mellan alla 
men det har inte uppnåtts ännu. Men varför har Afghanistan så många olika grupper, 
klaner, religioner och folk? Jo, landet har varit en central del mellan handeln för södra, 
västra och centrala Asien i ca 4000 år. När olika människor från dessa olika delarna och 
med de olika religionerna och folkslag, när de ville förhandla med varandra korsade dem 
Afghanistans område och många stannade där. P.g.a. det blev det så många olika 
religioner och folkgrupper. Den största folkgruppen av dem är pashtuner som utgör 40%. 
Av hela Afghanistans invånare är 80% muslimer, varav pashtuner utgör en stor del för 
nästan alla pashtuner är muslimer. Den största delen av alla muslimer är sunnimuslimer. 
Tadzjikerna och hazarderna är shiamuslimer.

Under år 1813-1907 utspelade sig det s.k. The Great Game som var en makttävling 
mellan britterna och ryssarna om centralasien. Britterna tänkte att det skulle bli en lätt 
match, men de hade underskattat afghanerna. De slogs tillbaka hårt och då gav britterna 
upp idén att styra landet själva. Men britterna ville inte att afghanerna skulle vara 
opåverkade av dem. De sände, eller erkände en s.k. emir1 år 1880 som de hade bra 
kontakt med som hette Abdur Rahman. Han hjälpte dem sedan i kriget. Det var under The 
great game som Afghanistan fick sina landgränser. Men Afghanerna ville inte ge upp. De 
ville bli helt självständiga, och för att bli det förklarade den dåvarande emiren för 
Afghanistan krig mellan afghanerna och britterna. De lyckades bli självständiga då 
britterna skrev på ett avtal där de blev självständiga. Den här Amanullah, som var 
härskaren då, ville även göra landet mer modernt genom att avskaffa burkan och att män 
skulle ha västerländska kläder. Men detta gjorde många religiösa klaner och grupper revolt 
mot. Därför behövde Amanullah fly landet 1929 och blev ersatt av sin släkting Mohammed 
Zahir Shah 1933. Likaså som hans släkting försökte göra landet mer modernt gjorde han 
det också, men mer försiktigt. Han ville också driva en alliansfri utrikespolitik. Allt detta gick 
snabbare när hans kusin Mohammed Daoud blev premiärminister 1953. Han byggde upp 
en modern armé med mestadels sovjetisk hjälp. Men ställningen mellan Afghanistan och 
Pakistan blev sämre under den tiden, eftersom Afghanistan, eller Daoud krävde självstyre 
över den Pashtunska folkgruppen i nordväst. Men Daoud blev avsatt av kungen. Daoud 
gav sig inte och tog tillbaka makten i en kupp och störtade kungen tio år senare. Eftersom 
Daoud hade sådana diktatoriska metoder fick han många fiender. Detta slutade med att 
han blev mördad i en militärkupp 1978. Hans död betydde att det afghanska 
kommunistpartiet kom till makten, där ledaren var Taraki. Han ville modernisera 
Afghanistan i en socialistisk riktning. För att göra det ville han förändra jordbruket och 
utbildningsväsendet och ge kvinnor en bättre ställning. Samma resultat som Amanullahs 
försök. Taraki störtades och mördades 1979 av sin premiärminister Hafizullah Amin. Av 
fruktan att den kommunistiska regimen skulle falla och ett islamiskt prästvälde av samma 
typ som Iran skulle införas ingrep sovjetiska ledningen. Då kom den ryska ockupationen. 
Sovjets styrkor skickades in vid jul 1979. När Hafizullah Amin dödats, blev Babrak Karmal 
ledare för en prosovjetisk fraktion. Ryssland gjorde samma misstag som britterna, de 
underskattade dem. Det som Sovjet trodde skulle gå snabbt visade sig bli mer jobbigt 
och långsamt. Ordningen kunde de inte rätta till snabbt. På många platser landet runt, tog 
många afghanska grupper till vapen i islams namn mot inkräktarna. De fick även hjälp 

1 Emir är ett namn för en muslimsk härskare eller furste.



från utlandet. De som hjälpte dem främst var USA, Pakistan och Saudiarabien. Varför 
USA hjälpte till var för att de såg det hela som en del av det kalla kriget och de kämpade 
då mot sovjet. USA med fler, hjälpte motståndskämparna mujahedin med pengar och 
vapen. Men även privatpersoner och organisationer från andra länder hjälpte till. Kriget 
blev ett utdraget, bodigt och mycket mer påfrestande än sovjeterna trott. Även om 
ockupationsstryrkan hade över 110 000 man, kunde de inte slå dem fast än att 
afghanerna bara hade 50 000 man. Mujahedin fick mer avancerade vapen, som de sköt 
ner helikoptrar och flygplan med. Världens kritik växte mot sovjets ockupation och även 
sovjeterna själva började bli kritisera kriget för att enmassa unga soldater skulle ut och 
offra sina liv för en sak de inte riktigt förstår. Civilbefolkningen fick utstå mycket under 
ockupationen. Över en miljon ska ha dött, och långt fler behövde fly och jordbruket i 
landet blev i princip omöjligt att driva p.g.a. minor på landsbygden och många andra 
saker förstördes. Från början fanns det många olika grupper och klaner som hade rötter 
på olika ställen men efterhand var det sju större sunnimuslimska grupper. Alla de sju 
grupperna hade baser i Pakistan. Sedan fick sovjet en ny ledare. Då byttes Karmal ut mot 
Mohammad Najibullah Ahmedzai som skulle se till att det inte var så stort missnöje med 
den föregående regimens reformprogram, men förgäves. Men 1988 lyckades FN efter 
några års förhandlingar med en överenskommelse om att sovjeterna ska ut ur 
Afghanistan. Alla flyktingar skulle få återvända. De sista soldaterna lämnade Afghanistan 
1989 i februari. Något annat som sedan kom direkt efter ockupationen var inbördeskriget 
1989-1996. Uttåget av sovjeterna betydde inte att de olika grupperna var kompisar. De 
hade erbjudit mujahedin, som var lite bråkiga av sig, ingå i regeringen men det var de inte 
intresserade av. Gerillan i Afghanistan fortsatte kämpa mot Najibullah-regimen i Kabul. En 
general vid namn Rashid Dostum och hans män hade tidigare stött denna regim men de 
slog ihop sig med Massouds tdzjikiska förband i nordost. Där lyckades dem ta över 
Mazar-i-Sharif. Najibullah avgick 1992 och då tog de sju stora motståndsgrupperna över. 
Ledaren där blev Sibghatullah Mojaddedi som var Pashtun. Men han hade inte posten 
länge och blev ersatt av tadzjiken Burhanuddin Rabbani.
När de sju parterna inte kunde komma överens var inbördeskriget snart i full gång. Detta 
krig var mer förödande än ockupationen. De hade ju fått enmassa moderna vapen av bl.a. 
USA m.m. enda till 1991 och kunde därför skjuta sönder allt. Hela landet kollapsade. 
Folket var trötta på allt krig under alla dessa år. Sedan från ,ingenstans kom det en ny 
väpnad grupp som kallar sig talibaner. När de kom till de krigströtta pashtunska 
landsmännen på landsbygden gav de ett starkt gensvar. Talib betyder ”den som söker 
religiös kunskap”. Namnet kommer nog från att det var så många unga koranstuderande 
från flyktlägren i Pakistan. Men det var inte allt; deras ledare Mohammad Omar var en 
muslimsk präst från Kandahar. Han blev stöttad av extremt konservativa pashtuner. 
Denna rörelse blev i hemlighet stöttad av den Pakistanska miltära säkerhetstjänsten och 
den växte snabbt när den ena krigsherren efter den andra anslöt sig till dem. Den gamla 
regeringen flydde och talibanerna tog makten. De drog Afghanistan in i medeltiden igen. 
De införde extremt stränga straff såsom att stöld straffas med att man hugger av handen 
eller foten, otrohet straffas med att stenas och att nästan allt västerländskt ansågs som 
syndigt och förbjöds. Kvinnor fick inte jobba, gå i skolan, eller gå utomhus utan en man 
med sig. Men det fanns några anti-talibanska grupper i norra delen av Afghanistan som 
slöt sig samman och kallades Norra Alliansen. Uzbekiska och tadzjikiska styrkor under 
befälet av Ahmed Shah Massoud och Rashid Dostum bekämpade talibanerna i ett 
gerillakrig. Shiiterna hade mycket emot talibanerna och anslöt sig till norra alliansen. När 
talibanerna erövrade Mazar-i-Sharif gjorde dem en massaker på flera tusen shiitiska 
muslimer 1998. Nästan hela världens motvilja växte mot talibanernas styre. Men det fanns 
några länder som tyckte den som diplomatisk - Pakistan, Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten. Iran var arga för talibanernas förföljelse av hazarerna. Ryssland stödde 
Norra alliansen och deras forne ledare Massoud så att talibanerna skulle stoppas. I 



västeuropa och USA växte opinionen mot deras kvinnoförtryck. Talibanerna får fler och 
fler fiender. Deras enda vänner var Pakistan och Usama Bin Laden och hans terrornätverk 
al-Qaida. Därför var Afghanistan en bra plats för honom. Usama Bin Laden hjälpte till med 
att rekrytera frivilliga mot kampen mot ockupationen under 80-talet, de s.k. 
afghanaraberna och det var dem som sedan skapade kärnan i al-Qaida. Varför Usama 
Bin Laden kom till Afghanistan var för hans hat mot västerländsk kultur och att den 
saudiske regimen hade en sådan nära relation till USA gjorde det omöjligt för honom att 
stanna i sitt hemland. Efter ett tag träffade han talibanerna i Afghanistan. Han fortsatte att 
bygga upp al-Qaida.

År 1998 hände det något i Kenya och Tanzania, nämligen två bombattentat mot de 
amerikanska ambasaderna i dessa länder. USA misstänkte al-Qaida för detta 
terrorattentat och då hamnade talibanerna i ett dilemma. Usamas ekonomiska stöd var 
talibanerna beroende av men om de beskyddade honom så var de medskyldiga till 
internationell terrorism. De valde att skydda Usama. Då bombade USA misstänkta al-
Qaida läger 1998. Men allt detta var bara uppvärmningen till den stora finalen. Det börjar 
med en mindre händelse i norra alliansen där deras ledare, Ahmed Shah Massoud, 
dödades av två självmordsbombare nionde september 2001. Men sedan kom det största. 
Det var en helt vanlig septemberdag i New York den elfte mer exakt. Men vid 08:46 ,lokal 
tid, så hände det otänkbara. Det norra WTC tornet kraschades med ett kapat flygplan. 
Först trodde man det var en olycka, men 18 min senare bekräftades det att det var en 
planerat dåd då det sydliga tornet också kraschades av ett annat kapat plan. Detta 
orsakade ca 3000 människors död. Misstankarna riktades direkt mot al-Qaida och Usama 
Bin Laden. Kraven USA ställde, eller ultimatumet var följande:
• Utlämna al-Qaida-ledarna i Afghanistan till USA.
• Frige alla fängslade utlänningar, däribland amerikanska medborgare.
• Skydda utländska journalister, diplomater och hjälparbetare i Afghanistan.
• Stäng terroristernas träningsläger och utlämna alla terrorister och alla som stödjer dem 

till de rätta myndigheterna.
• Ge USA full tillgång till träningslägren för att kontrollera att de stängts.
Detta vägrade Afghanistan gå med på för de var beroende av Bin Ladens ekonomiska 
stöd och kunde därför inte lämna ut honom. Detta resulterade bombningar i Afghanistan. 
Amerikanska och brittiska flygplan inledde bombanfall mot Afghanistan i oktober samma 
år. Nu när USA och andra länder, även Sverige, hade gett Norra alliansen flygunderstöd 
kunde de krossa talibanernas frontlinje i norr. Talibanerna kapitulerade och sprang iväg till 
sina byar och gav upp. Detta ledde till att mulla Omar, ledaren för talibanerna, och hans 
regering blev utdrivna ur Kabul. USA:s operation Operation Enduring Freedom (OEF) hade 
som mål att ta fast omar och Bin Laden, men lyckades inte. De kom en bit på vägen. 
Talibanerna försvann inte fastän deras ledare försvunnit. Det fanns några förband i de 
södra bergen och man trodde att Osama hade flytt till Pakistan.
Nu när talibanerna inte längre har någon makt hjälpte FN och USA till mycket. Enmassa 
afghaner kom till Bonn i Tyskland i december 2001 från olika folkgrupper och inriktningar 
för att enas om en ny temporär regering. Ledaren där blev Hamid Karzai som var känd i 
USA med bra politiskt stöd. Över 60 länder och organisationer lovade hjälpa till med 
bistånd. Nästan allt i Afghanistan överallt var förstört efter deras 20 år av krig. Det fanns 
nästan ingen mat, sjukvård, bostäder eller utbildning. Sommaren 2002 återupprättades en 
förvaltning för hela landet där 1600 deltagare överallt från landet var med. Det kallades en 
loya jirga; en traditionell afghansk rådsförsamling. De utsåg Hamid Karzai till 
interimspresident. År 2004 stadfästes en nyförfattning där grundlagen var att kvinnor och 
män hade samma rättigheter. Det blev landets första presidentval. 70% av befolkningen 



beräknas ha röstat och som klar vinnare var Hamid Karzai med sina 55%. Han valdes för 
en mandat period på fem år. Men talibanernas attacker ökade under valet och störde det.
Men trots detta val lyckades de inte styra landet, som ingen har lyckats med. De lyckades 
bara få kontroll över Kabul. Efter talibanernas fall utnämde sig många krigsherrar i sina 
provinser själva till guvernörer och många ville inte avväpna sina trupper. När presidenten 
Karzai åkte ut från huvudstaden blev han utsatt för mordförsök. Därför fick han omges 
utav amerikanska soldater som livvakter. ISAF hade redan nyåret 2002 placerat ut trupper 
för att förhindra sådant och skydda regeringen. Talibanernas vapenvila varade bara under 
en kort tid, som jag sa innan om våldet som hade ökat under valet. Alliansen OEF som 
leds av USA hade inte så stora framgångar när det kom till att ta fast högt uppsatta al-
Qaida medlemmar och jihadister. USA kritiserades också för sina insatser för att inte ha 
inriktat sig på sociala lösningar, utan mer militära. T.ex. så bombade dem misstänkta al-
Qaida läger som orsakade många civilas död. Även Karzai kritiserade deras insatser. 
Detta gjorde inte relationen bättre. Människor på landsbygden som var starkt religiösa 
tyckte inte de upplevde några förbättringar heller. Det gjorde att provinserna i söder och 
sydost kunde talibanerna röra sig mer fritt på och få fler allierade med sig, även om de 
utsattes av hot eller lockades av pengar. Ett annat stort problem var opiumvallmon. 
Afghanistan stod för hela 90% av världens odling. 2007 sjönk opiumodlingens 
odlingsareal med 22% enligt FN:s rapporter. Sedan höjdes det igen, säkerligen p.g.a. 
dess höjda värde år 2011. När man har försökt få bönder att odla annat har man bara 
lyckats med en begränsad framgång. Där talibaner och kriminella band kan röra sig 
tämligen fritt är även heroinlaboratorium och narkotika något som intresseras. Talibanerna 
är ofta vakter till odlingarna och som betalning får de skatt på handeln, insmugglade 
vapen eller kontanter. Även polismän får betalt och blir korrupta för att hålla tyst om dem. 
Det blir ett dilemma för Karzai och NATO. Om de skulle stoppa odlingen med 
flygbesprutning skulle regeringen bli mer impopulär i landet. De kan även förlora stöd från 
lokala hövdingar, krigsherrar och även från regeringen själv. Experter säger att odlingen 
inte kan stoppas förrän det väpnade motståndet lägger sig och utvecklingen verkligen är 
på gång. 
Talibanernas motstånd blir starkare i söder. 2006 insåg man att kriget skulle bli svårt och 
långvarigt. Talibanerna utförde raketskjutningar och militära anfall mot regeringsarmén 
och utländska styrkor. Det blev också fler självmordsattentat som orsakade fler civilas 
död.
NATO gjorde klart sin utbyggning av baser i söder och öster år 2006 och tog även över 
huvudansvaret. Styrkorna ökade snabbt och stadigt från 00-talet, med tanke på 9/11. 
Från sommaren 2008 till juni 2010 ökades ISAF-styrkan från ca 53 000 man till runt 120 
000 man. USA ökade sin insats från ca 17 000 man till ca 78 000 man.
Missnöjet med presidenten ökade för varje år. Trots alla miljarder dollar i bistånd hände 
det sällan framsteg i landet. Stora delar utav biståndet hade skingrats av korrupta 
makthavare i Kabul och provinserna. Denna korruption kritiserade Obama efter bara två 
månader efter sitt tillträde 2009. Många hade velat att Karzai förlorade valet i augusti 
2008. Efter första valomgången hade Karzai blivit anklagad av flera hundra för valfusk. 
Det gjorde ju inget bättre för honom. Så man bestämde sig för att hålla en till omgång 
mellan honom och abdullah, men abdullah bestämde sig för att hoppa av då han trodde 
han skulle fuska igen. Därmed fick Karzai behålla sin position. När han höll sitt 
installationstal, som det kallas, lovades det att han skulle förbättra landets armé och inte 
behöva förlita sig på utländska arméer. Många andra parter har också sagt detta men 
ändå är nio utav tio soldater analfabeter och många poliser använder droger och är under 
korruption. De har alltför låg standard.
Karzai har försökt vid många tillfällen enda sedan 2003 försökt få slut på våldet genom att 
få talibanerna att vara med i politiken men det ville inte politiker från andra folkgrupper 



och USA. Båda parter börjar inse att kriget inte kan vinnas militärt. Innan Obama blev 
president hade han redan planer på ändrad strategi. Man visste att han ville sände 30 000 
man mer till Afghanistan. David Patraeus som var general i Centralasien och Mellanöstern 
ville också beväpna lokala pashtunska grupper som var emot talibanerna. Sedan under 
våren 2009 valdes Stanley McChrystal till ny befälhavare för ISAF-styrkorna och USA-
styrkorna. Hans största bedrift var att minska på flygunderstödet i Afghanistan, vilket 
gjorde att det blev mindre civila offer. Det visade sig även att tre fjärdedelar av alla civila 
offer orsakades av talibaner efter det att flygunderstödet minskats. Detta tror jag hjälpte 
USA mycket för att civila tyckte nog att detta var en bra sak och fick säkert då fler på sin 
sida och blev mer omtyckta. Istället ökade de antalet soldater på marken. År 2010 i juni 
kom McChrystal och Obama i en konflikt med varandra och blev därför avskedad.
Om man ska sammanfatta allt här, så ser man att Afghanistan alltid har varit oense bland 
sina invånare. Vilket gör det ganska tydligt, att det är en etnisk konflikt i grunden. Det 
finns vissa med den religionen som står för det och det finns de med inriktningen att de är 
emot den. Den största orsaken är just denna splittrade befolkning. Hade man kunnat 
prata med hela folket och alla grupper hade kriget säkerligen kommit till en 
överenskommelse. Men varför har befolkningen varit splittrad så länge? Det är alla krigen 
om de olika åsikterna som alltid kommer upp och de är alla väldigt extrema i sin tro och 
vill inte ge upp den. Men när man tittar på t.ex. The great game när England försökte ta 
över stod de emot ganska bra. Om de hade enats hade de kunnat bli väldigt starka.
För att förhindra denna stora konflikt mellan USA och Afghanistan som uppstod under 
9/11, borde Afghanistan ha lämnat ut Bin Laden och de andra kraven de ställde. Om de 
hade gjort det hade Afghanistan fortfarande haft fiender, men USA skulle inte vara en av 
dem. De hade dock fått al-Qaida och talibanerna mot sig, men det är en betydligt lättare 
motstånd än om de hade fått USA mot sig och talibanerna. Även om de inte lämnade ut 
Bin Laden var det ändå krig inom Afghanistan, så det hade kvittat vad de hade gjort när 
det gäller talibanerna och al-Qaida men USA hade kunnat bli deras allierade och hjälpt till 
att stoppa talibanerna och al-Qaida. Något som hade hjälpt landet att enas hade varit om 
alla dessa krig om att ta över landet inte hade utförts. Då hade Afghanistan haft mer tid 
på sig att bygga upp sig själva.
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Dessa källor stämmer överens ganska bra och därför tycker jag att det är pålitliga källor. 
Källorna är också uppdaterade, d.v.s. de vet vad som är aktuellt och händer nu.
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