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Εισαγωγή 

Η επανεπικράτηση των 

Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν, έπειτα από 
είκοσι χρόνια διεθνούς παρουσίας, 
υπηρεσίας άνω των δύο εκατοµµυρίων 
ξένων στρατιωτών και αφοσίωσης 
πόρων άνω του ενός τρισεκατοµµυρίου 
δολαρίων, για την ανοικοδόµηση και τη 
δηµιουργία δηµοκρατικών θεσµών στη 
χώρα, θέτει καταρχήν τρία βασικά 
ερωτήµατα: γιατί απέτυχε η διεθνής 
κοινότητα, πως θα διαµορφωθεί το 
περιφερειακό περιβάλλον µετά την 
πτώση της Αφγανικής Κυβέρνησης και 
την αποχώρηση των ΗΠΑ, και ποιες 
αναµένεται να είναι οι επιπτώσεις της 
κυριαρχίας των Ταλιµπάν για την 
Ευρώπη και τη Δύση συνολικά. Η 
απάντηση στο πρώτο ερώτηµα µας ωθεί 
αµέσως στην επόµενη , κοµβική , 
δ ι ε ρώτηση : υπήρξ ε τ ρόπο ς να 
αποφευχθε ί η κατάρρευση του 
Αφγαν ιστάν ; Θα µπορούσε µ ια 
διαφορετική στρατηγική, από πλευράς 
των δυτικών δυνάµεων, να υποστηρίξει 
την εκσυγχρονιστική προσπάθεια, 
αποτρέποντας την επικράτηση των 
ισλαµιστών; Ο Greg Mills είναι ένας 
άνθρωπος που γνωρίζει το Αφγανιστάν 
από πρώτο χέρι. Όπως γνωρίζει τα 
τακτικά κίνητρα, τη στρατηγική, τη 
στρατιωτική και πολιτική πράξη των 

δυτικών δυνάµεων στη χώρα. Υπήρξε, 
άλλωστε, σε ένα βαθµό, διαµορφωτής 
της, ως επικεφαλής του Prism Group, 
συµβουλευτικού βραχίωνα της Διεθνούς 
Δύναµης για την Προαγωγή της 
Ασφάλειας ISAF, περνώντας πολλά 
χρόνια στο πεδίο, στην Kabul και την 
Kandahar. O Mills υποστηρίζει ότι η 
παγκόσµια κοινότητα απέτυχε να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν για µια σειρά από λόγους: 
µετρίσηµους (έλλειψη σωστής κατανοµή 
ανθρωπίνων πόρων - στρατευµάτων), 
σχεδιαστικούς (απουσία δοµηµένου 
σχεδίου που συµβαδίζει µε την εκάστοτε 
συγκυρία και τις ιδιαίτερες ανάγκες της) 
αλλά και γεωπολιτικούς (συγκρούσεις 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κών ε π ι ρ ρ οών ) . Θα 
µπορούσε, έστω και την τελευταία 
στιγµή, µεσούσης της εξέγερσης, να είχε 
αποτραπεί η κυριαρχία των Ταλιµπάν; Ο 
M i l l s απαντά θε τ ι κά , υπο την 
προϋπόθεση, οι δυτικοί να είχαν προβεί 
έγκαιρα σε ενέργειες που θα µπορούσαν 
να είχαν ενισχύσει µια στρατηγική 
καθοδηγούµενη από Αφγανούς, προς 
εκπλήρωσε των στόχων «που δεν 
µπόρεσε να υλοποιήσει το ΝΑΤΟ». 
Πλέον , ωστόσο ε ί να ι αργά . Η 
επικράτηση των Ταλιµπάν σηµαίνει 
πιθανότατα εξαφάνιση κεκτηµένων 
είκοσι χρόνων, σε επίπεδο θεσµών και 
δικαιωµάτων. Στο εξής, η Δύση οφείλει 



ν α λ ά β ε ι τ α α ν α γ κ α ί α µ έ τ ρ α 
προκειµένου να διασφαλίσει τη 
διατήρηση έστω του minimum της 
σταθερότητας και της ελευθερίας στο 
Αφγανιστάν, σχεδιάζοντας ταυτόχρονα 
µια δοµηµένη πολιτική αντιµετώπισης 
των συνεπειών της πτώσης της 
Καµπούλ, σε κρίσιµους τοµείς όπως το 
µεταναστευτικό και η ισσοροπία 
δυνάµεων, στη Μέση Ανατολή.  



Γιατί έχασε η Δύση 

στο Αφγανιστάν – 

Και πώς οι Αφγανοί 

θα μπορούσαν να 

έχουν βγει 

κερδισμένοι. 

Καθώς τα στρατεύµατα του ΝΑΤΟ 

αποχωρούν από το Αφγανιστάν εν µέσω 
της πτώσης της Καµπούλ και της 
κυριαρχίας των Ταλιµπάν, µια ερώτηση 
παραµένει αναπάντητη: Γιατί οι 
διεθνείς µεσολαβητές απέτυχαν στην 
αποστολή τους να διασφαλίσουν τη 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν; 

Πέντε λόγοι ξεχωρίζουν: 

Οι επίλεκτοι της Δύσης δεν ήταν 
αρκετοί. Οι ζωές των 3500 διεθνών 
στρατευµάτων µαζί µε αυτές περίπου 
200.000 Αφγανών δεν ήταν αρκετές για 
να αντιστρέψουν την πορεία των 
γεγονότων απέναντι στους Ταλιµπάν που 
διαθέτουν ισχυρά κίνητρα. Το γεγονός 
αυτό δεν θα πρέπει να επισκιάζει την 

αποτυχία αποδοχής εξαρχής ότι 
επρόκειτο για ένα στρατηγικό εγχείρηµα 
που περιλάµβανε πολύ παραπάνω από 
την ανατροπή των Ταλιµπάν που 
σ τ η ρ ί ζο υ ν τ η ν Αλ -Κά ι ν τ α , µ ε 
αποτέλεσµα να µη γίνει σωστή 
κατανοµή των πόρων της αποστολής. Η 
συνήθης δικαιολογία που δίνεται είναι 
ότι αποσπάστηκε η προσοχή των Η.Π.Α. 
από το Ιράκ. Σε ένα βαθµό αυτό ισχύει, 
αλλά δεν εξηγεί γιατί το Αφγανιστάν δεν 
σταθεροποιήθηκε ακόµα και όταν 
περισσότεροι πόροι ήταν διαθέσιµοι. Η 
πολιτική ηγεσία της Δύσης απλώς 
στερούταν την απαραίτητη υποµονή να 
διεξαγάγει έναν πιο µακροχρόνιο 
πόλεµο. 

Δεν υπήρχε σχέδιο. Το σχέδιο της 
Δύσης εξελίχθηκε δια της επανάληψης, 
µε αλλαγές σε µόνο σε πρόσωπα – 
πρεσβευτών, διοικητών και πολιτικών. 
Ήταν εντυπωσιακή η επικάλυψη της 
στρατηγικής από την επιχειρησιακή 
τέχνη του στρατού καθώς έγινε η 
µετάβαση από την αλλαγή καθεστώτος 
στο χτίσιµο ενός έθνους, µονίµως σε 
αντίστροφη σχεδίαση µε τα δεδοµένα 
που λαµβάνονταν από το έδαφος. Με 
αυτόν τον τρόπο, η Δύση µετατράπηκε 
σε άλλον έναν τοπικό πολέµαρχο, αν και 
µεγάλο και ισχυρό – εφόσον είναι 
προσωρινός – κάποιος που µπορούν να 
διαχειριστούν, µε τον οποίο µπορούν να 
πολεµήσουν, να συµµαχήσουν, ακόµα 
και να συνεργαστούν, και για την 
απόκτηση πόρων και για το αποτέλεσµα 



που κάποια στιγµή θα αφήσει. Όποιες 
και αν ήταν οι στρατιωτικές αποτυχίες, 
οι πολιτικοί, οι διπλωµάτες και οι 
οργανισµοί βοήθειας έλαµψαν δια της 
απουσίας τους. Πολλή λίγη ενέργεια 
δαπανήθηκε στην αποκατάσταση της 
περιφερειακής ειρήνης µέχρι που πλέον 
ήταν πολύ αργά για να επιτευχθεί ειρήνη 
µε τους Ταλιµπάν µέσα στο ίδιο το 
Αφγανιστάν. 

Οι λύσεις που δίνονταν ήταν 
συνέπεια του φόβου και αποτέλεσµα 
µ ι α ς εσφαλµ έ νης αναζήτησης 
θεσµικής αντιστοιχίας. Όχι µόνο η 
Δύση υπερεκτίµησε την αξία των 
ο ρ γ α ν ι σ µ ώ ν τ η ς , α λ λ ά ο 
γραφειοκρατικός κολοσσός του ΝΑΤΟ 
επ ι δ ε ί νωσε αυτή τη δυναµ ι κή , 
υπερφορτώνοντας τα στρατεύµατα, την 
ορολογία και τη στρατιωτικοποίηση  
προς το συµφέρον του. Τα επιλεγµένα 
πρότυπα αξιολόγησης εξυπηρετούσαν 
την αποστολή µέχρι αυτή η αποστολή να 
πάψει να εξυπηρετεί την πολιτική του 
ΝΑΤΟ και την πολιτική του µοναδικού 
πραγµατικού συµµάχου του , των 
Ηνωµένων Πολιτειών. 

Η γεωγραφία νίκησε την καλή 
θέληση . Όχι µόνο οι Ταλιµπάν 
αποδείχθηκαν ισχυροί και ευφάνταστοι 
αντίπαλοι, αλλά έχουν λάβει και βοήθεια 
από το εξωτερικό. Τα περισσότερα 
γειτονικά κράτη είχαν λόγους να 
αποσ τ ρ έφ ο ν τ α ι κα ι τ ε λ ι κά ν α 
απορρίπτουν τη Δυτική παρουσία. Η 

αντίληψη του Πακιστάν για τον ρόλο 
της Δύσης, από την αρχή, διαµορφώθηκε 
από αυτό που η Ισλαµαµπάντ είδε σαν 
προδοσία µετά τη Σοβιετική υποχώρηση 
το 1989, που άφησε τη χώρα µε έναν 
εµφύλιο πόλεµο στα σύνορά του 
Πακιστάν και πάνω από 3 εκατοµµύρια 
Αφγανούς πρόσφυγες µέσα σε αυτά. 
Από εκ ε ί κα ι πέρα ο ι Η .Π .Α . 
υποχώρησαν, για να επιστρέψουν σαν 
σύµµαχος µετά την 11η Σεπτεµβρίου. Το 
Αφ γ α ν ι σ τ ά ν γ ι ν ό τ α ν ό λ ο κ α ι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο θ ύµ α ε υ ρ ύ τ ε ρω ν 
σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν σ υ µ φ ε ρ ό ν τ ω ν , 
συµπεριλαµβανοµένης της σχέσης 
Πακιστάν-Ινδίας, καθώς και γενικότερα 
των Ισλαµικών αισθηµάτων απέναντι 
στη Δυτική παρουσία. Το Ιράν, το 
Ουζµπεκιστάν, το Τουρκµενιστάν και το 
Τατζικιστάν, αρχικά ήθελαν ένα τέλος 
της αστάθειας και να διατηρήσουν τις 
δικές τους σφαίρες επιρροής στο 
Αφγανιστάν. Αυτή η κατάσταση άλλαξε 
καθώς η Δύση βάλτωσε µέσα στον 
αγώνα και η κατεύθυνση των σχέσεων 
Η.Π.Α.-Ιράν και Η.Π.Α.-Ρωσίας άρχισε 
να χειροτερεύει. Οι Ταλιµπάν φαίνεται 
να σχεδίασαν την επίθεση τους µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να ασκήσουν πίεση στην 
Καµπούλ, αποκλείοντας την πρόσβαση 
στις βόρειες εµπορικές διόδους προς 
Ουζµπεκιστάν, Τουρκµενιστάν και 
Τατζικιστάν και καθιστώντας την 
εξαρτηµένη από τις νότιες οδούς µέσω 
του Πακιστάν. Η στρατηγική που 
εφαρµόστηκε στην περίπτωση της 



Καµπούλ, απεικονίζει τέλεια το µοτίβο 
και την έκταση των περιφερειακών 
επιρροών. 

Αποτυχία παροχής βοήθειας στην 
ανάπτυξη. Με λιγοστές εξαιρέσεις, τα 
πρότυπα αξιολόγησης της βοήθειας 
αφορούσαν περισσότερο τους όγκους 
εξόδων παρά το αποτέλεσµα. Από τότε 
που η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας 
στις αναπτυσσόµενες χώρες ανήκουν 
στον ιδιωτικό τοµέα, υπάρχει ανάγκη να 
βρεθεί τι ακριβώς χρειάζεται αυτός ο 
τοµέας για να επιτύχει. Το Αφγανιστάν 
έδειξε ότι τα προγράµµατα βοήθειας 
είναι κατά κανόνα αντίθετα στην 
ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η κ α θ ώ ς 
καθοδηγούνται κυρίως από άτοµα που 
προφα νώ ς δ ε ν κα τ α ν ο ο ύ ν τ η ν 
επιχειρηµατικότητα ή δεν τους αρέσει. Η 
παραδοσιακή οδός ενός επιχειρηµατία 
µε µια καλή ιδέα να δανειστεί χρήµατα 
και να ξεκινήσει µια επιχείρηση χάθηκε 
στην αναζήτηση του εύκολου χρήµατος, 
όπου τα επιχειρηµατικά ταλέντα αντί να 
δηµ ι ουργούν νέε ς επ ι χ ε ιρήσε ι ς 
αντλούσαν κυνικά τα περισσότερα από 
τα 100 δισεκατοµµύρια δολάρια 
έµµεσων χρηµατοδοτήσεων που 
έρρευσαν στο Αφγανιστάν. 

Μεταξύ του 2001 και του 2019, δυο 
εκατοµµύρια άνδρες και γυναίκες από το 
εξωτερικό υπηρέτησαν στο Αφγανιστάν, 
και πάνω από 1 τρισεκατοµµύριο 
δολάρια δαπανήθηκαν, µια πρωτοφανής 
και αξιοσηµείωτη αφοσίωση πόρων σε 

µια φτωχή χώρα. Επίσης εκφράζει ένα 
απίστευτου µεγέθους κόστος ευκαιρίας. 

Αντί να στρεφόµαστε σε παρωχηµένα 
στερεότυπα σχετικά µε τον πόλεµο να 
επιστρέφει στον αγώνα της παλαιάς 
Βόρειας Συµµαχίας ενάντια στους 
Ταλιµπάν, ή στην ελπιδοφόρα ιδέα ότι οι 
Ισλαµιστές έχουν µε κάποιον τρόπο 
αναµορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια 
και έχουν µετατραπεί σε µια πιο 
µετριοπαθή παραλλαγή του εαυτού τους, 
τα πράγµατα θα πρέπει να λέγονται µε το 
όνοµά τους: Πρόκειται για πόλεµο 
µ ε τ α ξ ύ µ ι α ς ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ τ ι κ ή ς 
Δηµοκρατίας και τους σκοταδιστές 
Ταλιµπάν. Πολλά έχουν αλλάξει τα 
τελευταία 20 χρόνια, αλλά όχι η 
ενσωµάτωση του εκσυγχρονισµού και της 
κυβέρνησης µέσα στις κοινότητες. 

Η Δύση δεν πρέπει να ξεγελιέται. Η 
ανάληψη της εξουσίας από τους 
Ταλιµπάν, είναι απίθανο να σηµάνει ότι 
η µ έθοδος δ ιακυβέρνησης στο 
Αφγανιστάν θα είναι πολύ καλύτερη από 
ότι ήταν πριν από 20 χρόνια και οι 
διεθνείς τους διασυνδέσεις να ήταν πιο 
καλοήθεις. 

Επίσης, δεν βρισκόµαστε στο 1996 
όπου οι Ταλιµπάν ήταν καλοδεχούµενοι 
από πολλούς ως σταθεροποιητική 
δύναµη που απελευθέρωνε τη χώρα από 
τη βίαιη και πολυδάπανη αναρχία των 
α ν τ ι µ α χ ό µ ε ν ω ν π ο λ ε µ ά ρ χ ω ν 



µουτζαχεντίν, παρά την αυταρχικότητα 
τους. 

Πολλοί ισχυροί άνθρωποι έχουν 
επενδύσε ι πολλά χρήµατα στο 
Αφγανιστάν. Ακόµα και αν έχουν 
καταφέρει να εξαγάγουν ορισµένα από 
αυτά, η κατάρρευση θα επιφέρει 
σηµαντικό κόστος. 

Επιπλέον , ήταν απαραίτητη η 
υ λ ο π ο ί η ση ε ν ό ς δ ι αφορ ε τ ι κο ύ 
περιφερειακού οράµατος – που θα 
αποφέρει κέρδος για όλους και δεν θα 
µένει στο µηδέν – και όπου θα υπήρχε η 
δυναµική για πλούσιες ανταµοιβές. 

Η πύλη Τόουρ Κουµ, στους πρόποδες 
του περάσµατος Κιµπέρ στο Πακιστάν, 
αποτελεί απόδειξη των οφελών της 
στενής συνεργασ ίας , µ ε ουρές 
εκατοντάδων φορτηγών και ανθρώπων 
που περιµένουν υποµονετικά τη σειρά 
τους να περάσουν. Η συζήτηση στο 
µ ε σ η µ ε ρ ι α ν ό τ ρ α π έ ζ ι σ τ η ν 
Τζαλαλαµπάντ γυρίζει άµεσα στο κρίκετ 
και τις δυνατότητες των τοπικών 
οµάδων και των πρωταθληµάτων. 
Υπάρχουν χιλιάδες εµπορικές και άρα 
πολιτικές ευκαιρίες στη στενότερη 
περιφερειακή ενσωµάτωση, από τις 
φτηνότερες ροές δεδοµένων και τις 
βελτιωµένες τραπεζικές υπηρεσίες που 
θα µπορούσαν να περνάνε από κοινές 
ζώνες οπτικών ινών µέχρι συγκροτήµατα 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, σαν αυτό 
που ο Γκάνι περιγράφει ως “Ασιατικό 

Κόµβο”. Επίσης, το Ιράν χρειάζεται ένα 
σταθερό Αφγανιστάν, δεδοµένης της 
ανάγκης γ ια ετα ίρους εν µέσω 
κυρώσεων των Η.Π.Α. 

Η αποχώρηση της Δύσης από το 
Αφγανιστάν συµβαδίζει µε ένα ηττοπαθές 
αφήγηµα, το οποίο επαναλαµβανόταν 
τόσο συχνά που εν τ ελ ε ί έ γ ι ν ε 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία. 

Κατά την εξέγερση που έλαβε χώρα 
πριν την πτώση της Καµπούλ, η 
αναζήτηση νέων κατευθύνσεων µπορεί 
να έµοιαζε µε όνειρο θερινής νυκτός. 
Ωστόσο, η Δύση θα έπρεπε να στηρίξει 
όσους θέλουν να πετύχουν τον 
εκσυγχρονισµό, αναγνωρίζοντας ότι η 
ί δ ια δεν ε ίχε τη φαντασία , τη 
διπλωµατία και τη διάρκεια να επιτύχει 
αυτόν τον σκοπό. Οι επίλεκτοί της 
απλώς δεν ήταν αρκετά καλοί. 

Αντιθέτως, τρεις δυτικές ενέργειες θα 
µπορούσαν να είχαν ενισχύσει µια 
στρατηγική καθοδηγούµενη από 
Αφγανούς, µε τη δυνατότητα να είχαν 
επιτευχθεί οι στόχοι που δεν µπόρεσε να 
υλοποιήσει το ΝΑΤΟ. 

Πρώτον, να είχαν παρασχεθεί τα 
απαραίτητα χρήµατα για να πληρωθούν 
οι στρατιώτες (και να εξαγοραστούν 
άλλοι) . Υπάρχουν άλλες µορφές 
βοήθειας, όπως η παροχή πληροφοριών 
και η συντήρηση όπλων, που θα 
µπορούσαν επίσης να είχαν φανεί 



χρήσιµες. Ο Αφγανικός Εθνικός Στρατός 
είναι η “ραχοκοκαλιά” του Αφγανικού 
κράτους και το “µεγαλύτερο επίτευγµά 
του” όπως το έχει θέσει ο Αχµάντ 
Μασούντ, γιος του µακαρίτη ηγέτη της 
Βόρειας Συµµαχίας. 

Δεύτερον, να  είχε υποστηριχθεί µια 
διπλωµατική λύση που βοηθά τους 
εκσυγχρονιστές να υπερισχύσουν, 
δ ι α κ ό π τ ο ν τ α ς τ η β ο ή θ ε ι α σ ε 
περιφερειακούς παράγοντες που 
δ ιαταράσσουν την ε ιρήνη , ενώ 
ταυτόχρονα να είχε ενισχυθεί η 
Αφγανική ενότητα απέναντι στους 
Ταλιµπάν. 

Και τρίτον, ενώ απογαλακτιζόταν το 
Αφγανιστάν από την κάνουλα βοήθειας, 
να µην είχε αποκοπεί τελείως η βοήθεια 
σε κάποιους βασικούς τοµείς, ιδίως στις 
υ π ο δ ο µ έ ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς 
συνδεσιµότητας. 

Για την αποκατάσταση της  ειρήνης, ο 
πόλεµος θα ήταν απαραίτητος, καθώς 
δίχως αυτόν, οι Ταλιµπάν δεν θα είχαν 
κίνητρο να σταµατήσουν να µάχονται. 
Και τώρα που υπερίσχυσαν, όλα τα 
θεσµικά κέρδη µαζί µε τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και ιδιαίτερα τα δικαιώµατα 
των γυναικών, θα χαθούν. 

______________________________ 
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