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Uma vitória desastrosa
AFEGANISTÃO Karzai desdenha as denúncias de fraude
generalizada, que corroem o elo mais frágil da
periclitante estratégia dos EUA no Oriente Médio
POR ANTÔNIO LUIZ M. C. COSTA

PESAR DE O GOVERNO
do Afeganistão já pro-
clamar a vitória no pri-
meiro turno do presi-
dente Hamid Karzai,
com 54,1% dos votos
válidos entre os 91,6%

já apurados (5,7 milhões) até a terça-feira
8, a Comissão Eleitoral de Queixas, for-
mada por um canadense (Grant Kippen,
presidente do órgão), um holandês, um
estadunidense e dois afegãos, todos no-
meados pela ONU, denunciou "evidên-
cia clara e convincente de fraude" entre
as 720 queixas mais significativas (entre
mais de 2,6 mil) que investiga.

A comissão exigiu a recontagem de ur-
nas com mais de 600 votos (maior número
plausível, dada a disponibilidade de cédu-
las) ou mais de 95% para um só candidato
(Karzai, naturalmente), que não teriam si-
do totalizados se o governo não decidisse,
em 7 de setembro, cancelar um algoritmo
do sistema de computação para identificar
números suspeitos. Houve quatro aldeias
com exatamente 500 votos cada uma, ab-
solutamente todos no presidente.

Funcionários ocidentais e afegãos con-
taram anonimamente ao New York Times
que partidários de Karzai criaram cente-
nas de locais de votação inteiramente fic-
tícios, onde ninguém votou, mas foram
contadas centenas de milhares de votos
pela reeleição e se apoderaram de 800
locais reais para recheá-las com votos no
candidato do governo. Excluindo os vo-
tos "obviamente fraudulentos", o presi-
dente tem menos de 50%.

Em Kandahar, foram contados 350 mil
votos, embora os funcionários ocidentais
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Para os EUA pouco
importa quem vença,
se a eleição parecer
legítima. Mas é claro
que a prioridade
de Karzai é outra

Unha e carne. OS EUA acusam
Wali (dir.) de narcotráfico e fraude.
O irmão Hamid dá de ombros

estimem que apenas 25 mil foram às ur-
nas. No distrito de Shorabak, por exem-
plo, os líderes locais resolveram apoiar
o oposicionista Abdullah Abdullah, que
contaria ali com uma votação maciça. Em
vez disso, o governador da província, Ah-
med Wali Karzai - irmão de Hamid e, se-
gundo funcionários dos EUA, responsá-
vel por grande parte da produção de he-
roína desse país que produz metade das
drogas ilegais no mundo - prendeu o go-
vernador distrital e fechou todos os locais
de votação. Ninguém votou ali, mas seus
guardas rechearam essas urnas com 23,9
mil votos governistas, segundo o jornal
britânico The Scotsman.

No dia 7, segundo o New York Times,
o embaixador dos EUA em Kabul deu
um recado a Karzai, da parte de Hillary
Clinton: "Não declare vitória". Os EUA



queriam uma investigação crível das ir-
regularidades, mesmo que isso talvez
prolongasse o impasse por meses, visto
que o inverno rigoroso e os transportes
precários inviabilizam eleições.

Para Washington, não importa quem
vença. Todos os candidatos autorizados
são inimigos do Taleban, aliados do Oci-
dente e protagonistas de arrepiantes his-
tórias de narcotráfico, violência e cor-
rupção. Mas é vital que o vencedor seja
legítimo aos olhos do próprio povo e dos
eleitores dos EUA e da Otan.

Para Karzai e seu clã, porém, a ordem
das prioridades é diferente. O presiden-
te aplaudiu os trabalhos da chamada Co-
missão Eleitoral "Independente" (nomea-
da por ele) por "seus esforços em realizar
o processo em um espírito nacional im-

parcial e fiel", ou seja, continuando a to-
talizar os votos declarados suspeitos pela
comissão da ONU.

Disse com todas as letras que "houve
fraude em 2004, há hoje e haverá amanhã.
Infelizmente, ela é inevitável em uma de-
mocracia nascente" e que "os americanos
atacam Karzai de maneira sorrateira por-
que eles o querem mais tratável", falando
de si mesmo na terceira pessoa. Não é a
primeira vez que um governo que depen-
de dos EUA para existir os desafia. Como
Benjamin Netanyahu, Karzai deve dar o
apoio de Barack Obama por garantido, fa-
ça o que fizer - a alternativa seria a vitória
dos piores inimigos de Washington.

Anders Fogh Rasmussen, secretário-
geral da Otan e ex-primeiro-ministro di-
namarquês, foi a autoridade ocidental
mais importante a desculpá-lo: "Preocu-

pa-me que o discurso público sobre o es-
forço no Afeganistão comece a tomar o
rumo errado. Podemos não estar fazendo
progressos suficientemente rápidos, mas
progredimos. Se as eleições claramente
não ficaram próximas de ser perfeitas, em
seu contexto foram um passo adiante".

Para os partidários de Karzai, pode ser
um apoio embaraçoso. No contexto islâ-
mico, Rasmussen é persona non grata: seu
governo liberal-conservador ajudou a dar
credibilidade à fraude das "armas de des-
truição em massa" no Iraque, apoiou a in-
vasão, combateu a imigração de muçul-
manos, esforçou-se por bloquear a entra-
da da Turquia na União Européia e desde-
nhou as queixas dos muçulmanos contra
o concurso de caricaturas de Maomé pro-
movido por um jornal dinamarquês, que
gerou uma séria crise em 2005.
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O discurso "melhor eleição fraudada
que nenhuma" também pode não con-
vencer os afegãos que foram às urnas
e se arriscaram às represálias do Tale-
ban. Para não falar daqueles que real-
mente as sofreram, como os dois eleito-
res que, no sul do país, tiveram amputa-
dos os dedos manchados de tinta.

Talvez a eleição do Irã tenha sido frau-
dada. Nas condições em que se deu, sem
fiscalização da oposição ou de observa-
dores independentes, tudo seria possível.
Mas os resultados foram compatíveis com
as pesquisas. No caso afegão, o governo
alega mais votos que os cerca de 45% es-
perados (embora as sondagens também
sugerissem a vitória de Karzai no segun-
do turno) e, se a auditoria existiu, foi para
apontar fraudes em grande escala.

Tanto pior para o regime de Kabul, pa-
ra o qual a unidade interna e a credibili-
dade externa são muito mais importantes
que para os aiatolás, que não enfrentam
uma guerra civil nem dependem de go-
vernos estrangeiros para se manter no po-
der. Além de rachar praticamente ao meio
as lideranças afegãs, segundo linhas mais
étnicas que políticas, a evidência de frau-
de torna mais difícil à Casa Branca obter
apoio político para prosseguir na luta con-
tra o Taleban, tanto entre o povo estaduni-
dense quanto entre os aliados europeus.

O governo da Alemanha ficou em uma
situação particularmente desconfortável.
Em consideração à opinião pública alemã,
que desde o início não via com bons olhos
a participação nesta guerra, suas tropas
foram enviadas a uma província tranqüi-

la, no norte do país. Mas agora não há mais
áreas seguras e os alemães, inesperada-
mente envolvidos nos combates pesados
reagiram de maneira excessiva. Quando
dois caminhões de combustível foram to-
mados por Talebans e estes começaram a
distribuir gasolina entre a população local,
uni coronel alemão ordenou um ataque aé-
reo que matou entre 60 e 70 civis, na ação
mais violenta das forças armadas alemãs
desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Ficará ainda difícil para Angela Merkel de-
fender a permanência de suas tropas se ti-
ver de apoiar um governo deslegitimado.

Os próprios líderes afegãos já não
acreditam em luta até a vitória. Tanto
Karzai quanto a oposição enfatizaram,
durante a campanha, a necessidade de
se chegar a um acordo com o Taleban. É
visível o descompasso com os EUA, que,

Também no Iraque,
os EUA têm cada vez
menos colaboração
do governo que
impuseram e perdem
o controle da situação

Dúvidas. O desastrado ataque
alemão matou 70 civis e aumentou
a resistência à guerra no Afeganistão

depois de muita insistência, consegui-
ram persuadir o vizinho Paquistão a to-
mar uma atitude mais agressiva contra
os fundamentalistas e quadruplicou, pa-
ra 4 bilhões de dólares, a ajuda econômi-
ca e militar a Islamabad, além de cons-
truir nessa capital a maior embaixada de
Washington no mundo, a ser defendida
por nada menos que mil marines.

No jornal mexicano La Jornada, o soci-
ólogo e analista Immanuel Wallerstein
adverte que tanto a rejeição dos afegãos
à presença das tropas da Otan quanto a
do público dos EUA em relação à guerra
crescem, enquanto se esgota o tempo pa-
ra uma solução militar. Ao mesmo tem-
po, o acordo para a permanência das tro-
pas dos EUA no Iraque está seriamente
ameaçado. Firmado em 1° de julho, de-
veria ser confirmado em um referendo
a ser celebrado na mesma data das elei-
ções iraquianas de janeiro de 2010, mas
nenhuma força política local se dispõe a
defender o voto no "sim".

Para irritação do comandante local dos
EUA, general Ray Odierno, o governo ira-
quiano de Nuri Maliki apresentou uma
lei que permite a uma maioria simples de
"não" anular o acordo, o que obrigaria o
Pentágono a se retirar até o fim deste ano.
Desde já, o governo restringe os movimen-
tos das tropas do Pentágono tanto quanto
lhe permite o acordo, vetando patrulhas
conjuntas e iniciativas unilaterais dos EUA,
apesar do ressurgimento da violência.

Se o Pentágono tiver de sair do Iraque,
ficará ainda mais difícil, tanto para os EUA
quanto para os líderes afegãos, manter o
status quo. O precário governo do Afega-
nistão pode desmoronar em uma guerra
civil entre o Taleban e as demais facções,
envolvendo os vizinhos - índia, Paquistão,
Rússia, China e Irã. O Paquistão pode vol-
tar a apoiar o Taleban no Afeganistão, co-
mo o fez até o 11 de setembro - e, logica-
mente, terá de chegar a termos com os mi-
litantes que operam no próprio Paquistão
e proibir os EUA de bombardeá-los.

Um colapso dos planos estadunidenses
no Iraque, Afeganistão e Paquistão, con-
tinua Wallerstein, radicalizará o confli-
to entre israelenses e palestinos. Nenhum
dos lados haverá mais de ceder e os árabes
pressionarão o Hamas e o Fatah a unir for-
ças, mesmo que à custa da cabeça de Mah-
moud Abbas. Uma perfeita tempestade de
fogo, que pode desmoralizar o governo
Obama e colocar no poder a mais lunática
direita estadunidense em 2012. •
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