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Ηαποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το 
Αφγανιστάν στις 30 Αυγούστου 2021, έπειτα από 20 
χρόνια παρουσίας τους εκεί, σηματοδότησαν μια ιστορική 

στιγμή με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις τόσο για την 
ευρύτερη περιοχή όσο και για τους συσχετισμούς στο διεθνές και 
περιφερειακό σύστημα.

 Σκοπός της ειδικής έκδοσης που δημοσιεύει το Ινστιτούτο 
Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ είναι να αποτυπώσει τις βασικές 
παραμέτρους των εξελίξεων στο Αφγανιστάν: Την περιγραφή 
του ιστορικού πλαισίου στο οποίο διαμορφώθηκαν οι σημερινοί 
συσχετισμοί, τις προθέσεις των Ταλιμπάν που ανακατέλαβαν την 
εξουσία στη χώρα, τις επιπτώσεις για τις ισορροπίες στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής και τους περιφερειακούς δρώντες (Τουρκία, 
Ιράν, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ), καθώς και τις 
επιδιώξεις των βασικών γεωπολιτικών «παικτών», με έμφαση σε 
Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.

 Τα τέσσερα κείμενα ανάλυσης που περιλαμβάνει η ειδική 
έκδοση επισημαίνουν αφενός τη διαμόρφωση μιας νέας ισορροπίας 
δυνάμεων στη νέα φάση της μετα-ψυχροπολεμικής εποχής σε ένα 
μη μονοπολικό πλέον σύστημα, με την ύπαρξη πολλαπλών μοντέλων 
διακυβέρνησης του πλανήτη πέρα από το δυτικό, που προωθήθηκε 
κυρίως από την αμερικανική ηγεμονία αφετέρου τη νέα περίοδο 
περιφερειακής αστάθειας στην περιοχή μετά την επικράτηση 
των Ταλιμπάν, που ενισχύει τις φιλοδοξίες των τζιχαντιστικών 
κινημάτων.

Κύκλος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, 
Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, 
www.cemmis.edu.gr  

 Μετά την ανεξαρτησία του με τη συνθήκη της Ραβαλπίντι 
(1919), το Αφγανιστάν έστρεψε το ενδιαφέρον του στις αλλαγές 
που εκτυλίσσονταν στις δύο μεγάλες μεσανατολικές χώρες, την 
Τουρκία και κυρίως το Ιράν. Ο Αφγανός βασιλιάς Αμανουλάχ 
θα προσπαθήσει να ακολουθήσει την πολιτική του εκδυτικισμού 
του Κεμάλ Ατατούρκ και του Ρεζά Σαχ. Η πολιτική αυτή είχε 
στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κοινωνίας 
σε κοσμική κατεύθυνση και την συγκέντρωση της εξουσίας στην 
Καμπούλ, μειώνοντας τον ρόλο των τοπικών θρησκευτικών ηγετών, 
των μουλάδων και των τοπικών φυλάρχων. Στο Αφγανιστάν, 
όμως, δεν υπήρξε καταστροφή του παλαιού καθεστώτος μέσα 
από μια βαριά στρατιωτική ήττα ούτε η ανασυγκρότηση της 
εθνικής ταυτότητας μέσα από στρατιωτικό θρίαμβο, όπως στην 
περίπτωση της Τουρκίας. Ούτε είχαν προηγηθεί ένα δυναμικό 
κίνημα διανοουμένων και πολιτικών όπως αυτό που συγκροτήθηκε 
στο Ιράν στα τέλη του 19ου αιώνα και έφερε τη συνταγματική 
επανάσταση της περιόδου 1905-1909 ή σημαντικές εξεγέρσεις 
αγροτικού και αντι-ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα, όπως το 
ιρανικό κίνημα Τζινγκάλι, ή η ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων 
πετρελαίου. Δηλαδή δεν υπήρχαν συνθήκες και κοινωνικές 
δυνάμεις που θα στήριζαν το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα του 
βασιλιά Αμανουλάχ, με αποτέλεσμα τη βύθισή του από την 
αντίδραση των μoυλάδων και των φυλάρχων από τη μια πλευρά 
και την υπονόμευσή του από τη βρετανική αποικιοκρατία που 
υποδαύλιζε την αντίδραση από την Ινδία από την άλλη.
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 Πενήντα χρόνια αργότερα, το Αφγανιστάν ακολουθεί και 
πάλι τα ρεύματα στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στο Ιράν. Το 
Αφγανιστάν βρισκόταν σε μια ιδιότυπη θέση στον Ψυχρό Πόλεμο, 
ένα είδος «Γιουγκοσλαβίας» στα σύνορα Κεντρικής και Νότιας 
Ασίας, χωρίς όμως σοσιαλιστικό καθεστώς. Οι ΗΠΑ έδιναν τα 
2/3 της οικονομικής βοήθειας και το 1/3 η Σοβιετική Ένωση. Στη 
δεκαετία του 1960 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών 
που προέρχονταν από την αγροτική ύπαιθρο. Τα εθνικο-
απελευθερωτικά κινήματα και οι ιδεολογίες του τριτοκοσμισμού 
(third-worldism) ασκούσαν ισχυρή επιρροή σε όλο τον μετα-
αποικιακό κόσμο και όχι μόνο. Έτσι, διαμορφώθηκαν δύο βασικά 
ρεύματα στους φοιτητές και την μορφωμένη ελίτ της Καμπούλ, 
ένα αριστερό και ένα ισλαμιστικό. Το αριστερό κομμουνιστικό 
ρεύμα είχε  διασπαστεί σε δύο ομάδες, μία αστική, μορφωμένη και 
μετριοπαθή και μια προερχόμενη από τις αγροτικές περιοχές και 
πιο ριζοσπαστική. Το τεράστιο κοινωνικό και πολιτιστικό χάσμα 
μεταξύ της υπαίθρου και της πρωτεύουσας, η ανυπαρξία ενός 
χαρισματικού ηγέτη, όπως ο Αγιατολάχ Χομεϊνί ή παλαιότερα ο 
Νάσερ που θα συνέδεε την ύπαιθρο με την πόλη και η αδυναμία 
δημιουργίας συμμαχιών με μέρος των μουλάδων, οδήγησε το 
1978 στο πραξικόπημα που ελεγχόταν από την κομμουνιστική 
αριστερά και ονομάστηκε η «Μεγάλη Απριλιανή Επανάσταση». 
Το μοντέλο αυτό, σύνηθες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, μιας 
αλλαγής από τα πάνω δεν κατόρθωσε να αλλάξει το βασικό 
στοιχείο κοινωνικής και οικονομικής εξουσίας, την μεγάλη 
γαιοκτησία. H σοβιετική εισβολή και κατοχή που ακολούθησε 
δεν άλλαξε τα βασικά δεδομένα της οικονομικής ιεραρχίας στην 
χώρα. 

 Η ισλαμιστική αντίσταση των μουτζαχεντίν εναντίον των 
Σοβιετικών αντανακλά κι αυτή ρεύματα που αναπτύσσονταν 
στην Μέση Ανατολή. Η Ισλαμική Επανάσταση έδειχνε πως 
μια λαϊκή εξέγερση με πολιτική πλατφόρμα το κοινωνικά 
ριζοσπαστικό σιιτικό Ισλάμ μπορούσε όχι μόνο να ανατρέψει 
ένα πανίσχυρο καθεστώς αλλά και να οργανώσει ένα 
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εναλλακτικό προς τη Δύση μοντέλο του κράτους. Μετά τις 
ήττες του παναραβισμού στους αραβο-ισραηλινούς πολέμους, 
την άνοδο της ισχύος της Σαουδικής Αραβίας και την εξάπλωση 
των δικτύων του αυστηρού και άτεγκτου σαλαφιστικού Ισλάμ 
και του τζιχάντ ως πολέμου εναντίον των «ειδωλολατρικών» 
καθεστώτων και των ξένων στηριγμάτων τους, το πολιτικό 
Ισλάμ κέρδιζε έδαφος στη δεκαετία του 1980. Οι Ταλιμπάν, 
των οποίων το όνομα σημαίνει «σπουδαστές θρησκευτικών 
σχολείων», είναι αποτέλεσμα του πολέμου των μουτζαχεντίν. 
Πρόκειται για ομάδες νέων που συγκροτήθηκαν από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1980 στα στρατόπεδα Αφγανών προσφύγων 
του Πακιστάν και επηρεάστηκαν από το Ντεομπάντι ισλαμικό 
κίνημα του Πακιστάν, που συνδυάζει την εφαρμογή μιας πολύ 
αυστηρής, φονταμενταλιστικής εκδοχής του Ισλάμ με την αντι-
ιμπεριαλιστική ιδεολογία.

 Στην δεκαετία του 1980 ο Παλαιστίνιος Αμπντάλα Αζάμ 
θα θέσει τις βάσεις για την ανάδειξη του τζιχάντ σε κεντρικό 
πυλώνα του Ισλάμ και για το πέρασμα της αρμοδιότητας για 
κήρυξη τζιχάντ από το κράτος σε κάθε πιστό. Ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτή ο Αζάμ έθεσε την οικοδόμηση 
μιας βάσης μαχητών. Η εμπειρία του Αζάμ στα αραβικά κράτη 
τον ώθησε στην σκέψη ότι είναι αδύνατον να οργανωθεί ένας 
τζιχάντ στα κράτη αυτά. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο από τα 
καθεστώτα της Ιορδανίας, της Συρίας του Άσαντ ή της Αιγύπτου 
του Μουμπάρακ να επιτρέψει την δημιουργία βάσεων για την 
πνευματική και επιχειρησιακή προετοιμασία και εκπαίδευση 
μαχητών του τζιχάντ. Γι’ αυτό θα καλέσει σε παγκόσμιο 
τζιχάντ που θα ξεκινήσει από μια «συμπαγή βάση», κάιντα αλ-
σούλμπα, καλά εκπαιδευμένων μαχητών μουτζαχεντίν από όλο 
τον κόσμο. Το Αφγανιστάν και η σύγκρουση των μουτζαχεντίν 
με τη Σοβιετική Ένωση θα αποτελέσει για τον Αζάμ τον χώρο 
για την οικοδόμηση αυτής της βάσης που θα μετεξελιχθεί από 
τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην αλ-Κάιντα.
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Σήμερα η κατάσταση στο Αφγανιστάν και κυρίως η αποχώρηση 
των Αμερικανών δημιουργεί ανησυχία στην Μέση Ανατολή. Το 
Ιράν, η χώρα με την πιο στενή σχέση, μετά το Πακιστάν, με 
την κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι εξαιρετικά επιφυλακτική. 
Μια νέα εισροή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων θα ασκήσει 
ασφυκτική πίεση στην ήδη καθημαγμένη από τις κυρώσεις 
ιρανική οικονομία. Την ίδια στιγμή, η οικτρή οικονομική 
κατάσταση του Αφγανιστάν είναι πολύ πιθανό να αναγκάσει 
τους Ταλιμπάν να στραφούν στη Σαουδική Αραβία για άμεση 
οικονομική βοήθεια. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε στην Τεχεράνη 
ένα αίσθημα περικύκλωσης από την περιφερειακή αντίπαλό της 
και θα επέτεινε τον φόβο της ότι το Αφγανιστάν θα γίνει βάση 
υποστήριξης ένοπλης αντιπολίτευσης στο Ιράν. Βέβαια το Ιράν 
διατηρεί το μοχλό πίεσης των εξαγωγών πετρελαίου προς την 
Καμπούλ. Οι Ταλιμπάν έχουν την απόλυτη ανάγκη του ιρανικού 
πετρελαίου καθώς ο χειμώνας δεν απέχει παρά λίγους μήνες και 
έχουν προχωρήσει σε αιτήματα προς την Τεχεράνη για συνέχιση 
των εξαγωγών πετρελαίου. Επιπλέον οι Ταλιμπάν θα ήθελαν 
να αποφύγουν ένοπλη αντίσταση των σιιτών του Αφγανιστάν 
με τη στήριξη της Τεχεράνης. Σε αυτή τη βάση η Τεχεράνη 
και οι Ταλιμπάν έχουν αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας και 
συνεννόησης ήδη από το 2016.

 Η άνοδος των Ταλιμπάν έδωσε νέα ώθηση στην επιρροή και 
το κύρος του Κατάρ στην ευρύτερη περιοχή. Η Ντόχα φιλοξενεί 
το μοναδικό επίσημο γραφείο των Ταλιμπάν στο εξωτερικό και 
αποτέλεσε το κέντρο όλων των διεθνών διαπραγματεύσεων και 
συνεννοήσεων που προηγήθηκαν της κατάληψης της εξουσίας από 
τους Ταλιμπάν. Το Κατάρ όχι μόνο κατάφερε να εξέλθει χωρίς 
μεγάλες απώλειες από το ασφυκτικό εμπάργκο της Σαουδικής 
Αραβίας και των συμμάχων της αλλά αναδεικνύεται και πάλι 
παίκτης-κλειδί για την επίλυση συγκρούσεων στην ευρύτερη 
Μέση Ανατολή.
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 Τέλος, η αποχώρηση των Αμερικανών από την Καμπούλ 
δημιούργησε έντονες ανησυχίες σε συμμάχους τους στη Βαγδάτη, 
το Τελ Αβίβ και την Ροτζάβα. Το βασικό ερώτημα που πλανάται 
είναι αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και τη μείωση του στρατηγικού 
ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Στο Ιράκ, οι δυνάμεις 
(σιιτικές και σουνιτικές) που επιθυμούν μια πορεία με λιγότερη 
εξάρτηση από την Τεχεράνη, το αυτόνομο Κουρδιστάν στο βορρά 
και οι θρησκευτικές μειονότητες, όπως οι Γιαζίντι και οι Χριστιανοί, 
θεωρούν αναγκαία την διατήρηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος 
και της συμβολικής παρουσίας στην χώρα. Οι Κούρδοι της Συρίας 
παρά την πικρή γεύση της πρώτης αμερικανικής αποχώρησης 
φοβούνται και δικαίως ότι μια ολοκληρωτική αμερικανική 
αποχώρηση θα τους αφήσει έρμαιο στις διαθέσεις της Άγκυρας 
και του ασαντικού καθεστώτος. Ο νέος Ισραηλινός Πρωθυπουργός 
έσπευσε να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον 
για να επιβεβαιώσει την προσήλωση του τελευταίου στις βασικές 
σταθερές της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή: την 
προστασία του Ισραήλ και την αποτροπή οποιουδήποτε ιρανικού 
στρατηγικού πλεονεκτήματος είτε αυτό λέγεται γεωπολιτική 
επιρροή είτε πυρηνικό πρόγραμμα. 

 Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό και για τις ισορροπίες 
στη Μέση Ανατολή είναι ότι αρχίζουν και οι Αμερικανοί να 
συμβιβάζονται με το γεγονός ότι θα υπάρχουν και άλλα μοντέλα 
διακυβέρνησης του κόσμου, όπως το κινεζικό, το ισλαμικό και το 
ρωσικό. Βεβαίως το δυτικό θα παραμείνει το πιο ισχυρό αλλά 
δεν θα είναι το μοναδικό. Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η μεγαλύτερη 
δύναμη μαζί όμως με άλλες δυνάμεις, διαφορετικές αφηγήσεις και 
διαφορετικά μοντέλα διακυβέρνησης του κόσμου.
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ΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΦΓΑΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

ΒΙΒΗ ΚΕΦΑΛΑ
Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στην ευρύτερη 
Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική, Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 Είκοσι χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το Αφγανιστάν 
βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, 
αν και σήμερα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές:  οι ΗΠΑ 
δεν είναι πλέον η μοναδική υπερδύναμη, το διεθνές σύστημα δεν 
είναι μονοπολικό, οι περιφερειακές ισορροπίες είναι απολύτως 
ασταθείς και η ισλαμική τρομοκρατία κάθε άλλο παρά έχει 
ηττηθεί.

 Έτσι, η απόφαση των ΗΠΑ να τερματίσουν έναν, από 
κάθε άποψη,  απίστευτα δαπανηρό και ατελέσφορο πόλεμο δεν 
σηματοδοτεί μόνον την ήττα της Ουάσιγκτον αλλά και την πλήρη 
επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, παρά τις αρχικές συμφωνίες 
για συνομιλίες με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να 
υπάρξει ομαλή μετάβαση της χώρας στην νέα εποχή. Όμως, αυτό 
δεν συνέβη και ούτε ήταν πιθανόν να συμβεί, εφόσον, εξ ορισμού, 
δεν υπάρχουν μετριοπαθείς Ταλιμπάν. Επομένως, η νέα εποχή για 
το Αφγανιστάν αναμένεται να είναι εξίσου ζοφερή με εκείνη της 
περιόδου 1996–2001, όταν δηλαδή οι Ταλιμπάν κατέκτησαν την 
εξουσία, αφού μετά την ήττα της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν (το 1989), 
που επετεύχθη κυρίως χάρη στους ισλαμιστές μαχητές, η Δύση 
έχασε το ενδιαφέρον της για την χώρα.
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 Ενδέχεται, βέβαια, οι Ταλιμπάν να κρατήσουν αρχικά τα 
προσχήματα, ώστε να διευκολύνουν την νομιμοποίησή τους διεθνώς, 
αλλά η ουσία του στυγερού τους καθεστώτος δεν μπορεί να 
αλλάξει, πράγμα που έχει ήδη φανεί, από τις απειλές αλλά και τις 
επιθέσεις εναντίον κάποιων από αυτούς που συνεργάστηκαν με τις 
ξένες δυνάμεις. Επομένως, αν και οι Ταλιμπάν φαίνονται σήμερα 
ισχυρότεροι από ό,τι στο παρελθόν, οι προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν είναι τεράστιες, δεδομένου  ότι το Αφγανιστάν 
αποτελείται από ένα μωσαϊκό φυλών που είναι διασκορπισμένες 
σε μία δύσβατη χώρα, όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο -όπως 
ακριβώς έκαναν επί είκοσι χρόνια οι Ταλιμπάν- άλλες τρομοκρατικές 
οργανώσεις, όπως το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, 
που ήδη έκανε επίδειξη δύναμης με την πολύνεκρη επίθεση του 
Αυγούστου. Πέραν αυτών, οι Ταλιμπάν χρειάζονται επείγουσα 
οικονομική στήριξη αφού το Αφγανιστάν όχι μόνον είναι μία από 
τις πιο φτωχές χώρες αλλά και, στην πραγματικότητα, βρίσκεται 
σε πόλεμο από το 1979 μέχρι σήμερα.   

 Όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες, όμως, δεν επηρεάζουν 
μόνο το εσωτερικό του Αφγανιστάν αλλά και τις γειτονικές χώρες, 
οι οποίες προβάλλουν στο Αφγανικό Ζήτημα επιδιώξεις και 
στόχους της πολιτικής τους και διεκδικούν αυξημένο περιφερειακό 
και διεθνή ρόλο, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
(ΗΑΕ), το Ιράν, η Τουρκία, η Κίνα και η Ρωσία.

Το Κατάρ, τα ΗΑΕ και το Ιράν

 Παρά τη συμφιλίωση που επήλθε τυπικά τον Ιανουάριο μεταξύ 
του Κατάρ και των υπόλοιπων κρατών-μελών του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) η μεταξύ τους διαμάχη συνεχίζει 
να υπάρχει, εξαιτίας των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και 
της εξωτερικής πολιτικής της Ντόχα, με αιχμή του δόρατος την 
προσέγγιση με το Ιράν και τη συμμαχία με την Τουρκία. Το Κατάρ, 
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όπως και η Τουρκία, ενισχύει το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο 
αντιμάχεται η Σαουδική Αραβία, ενώ διατήρησε σχέσεις με τους 
Ταλιμπάν, παρέχοντας άσυλο σε ηγετικά τους στελέχη μετά το 2001 
και επιτρέποντας την πολιτική τους αντιπροσώπευση στο έδαφός 
του. Έτσι, το ζήτημα του Αφγανιστάν εντάσσεται στον νέο ενδο-
αραβικό Ψυχρό Πόλεμο και το Κατάρ προσπαθεί να παγιώσει τη 
θέση του ως έγκυρου διαμεσολαβητή. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι 
το έχει επιτύχει, αφού στο έδαφός του έγιναν οι συνομιλίες ΗΠΑ-
Ταλιμπάν, ενώ συνεχίζει να έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, οι οποίες 
διατηρούν στο Κατάρ την μεγαλύτερη στρατιωτική τους βάση στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή. 

 Ωστόσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και το Κατάρ 
θα πρέπει να βρει τρόπο να προασπίσει τα συμφέροντά του 
λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα 
τόσο των ΗΠΑ, που εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο πάροχο 
ασφάλειας του, όσο και της Κίνας, που έκανε σημαντικό άνοιγμα 
στο Ιράν τον περασμένο Μάρτιο.

 Από την πλευρά τους τα ΗΑΕ διεκδικούν αντίστοιχο 
ρόλο, δίνοντας καταφύγιο στον Ασράφ Γκάνι, τον Πρόεδρο του 
Αφγανιστάν που εγκατέλειψε την θέση του και διέφυγε στα ΗΑΕ, 
παίρνοντας μαζί του, σύμφωνα με καταγγελίες, πάνω από 150 
εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, τα ΗΑΕ, όπως εξάλλου και η 
Σαουδική Αραβία, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στράφηκαν εναντίον 
των Ταλιμπάν και συμμετείχαν  στην εκπαίδευση των αφγανικών 
δυνάμεων ασφαλείας μετά το 2003. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το 
Αμπού Ντάμπι όσο και το Ριάντ προσπαθούν να μειώσουν τις 
περιφερειακές εντάσεις, δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας με 
το Ιράν και την Τουρκία, χώρες τις οποίες θεωρούν αντίπαλες αν 
όχι εχθρικές, και που είναι σύμμαχοι του Κατάρ.
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 Όσο για το Ιράν, μπορεί η ήττα της Ουάσινγκτον στο 
Αφγανιστάν να ικανοποίησε την Τεχεράνη, ωστόσο το στρατηγικό 
κενό που δημιουργείται στην περιοχή, αλλά και η φύση του νέου 
αφγανικού καθεστώτος, εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για το 
σιιτικό ιρανικό καθεστώς.

Η Τουρκία

 Η Άγκυρα προσπαθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο 
Αφγανιστάν αφενός διότι θέλει να έχει λόγο στην διαμόρφωση των 
νέων περιφερειακών ισορροπιών και να γίνει κεντρικός παίκτης 
στην Κεντρική Ασία αφετέρου για να βελτιώσει τη θέση της στα 
πλαίσια του ΝΑΤΟ, που έχει κλονιστεί μετά την προσέγγιση 
Άγκυρας-Μόσχας. Παράλληλα, η ανάπτυξη καλών σχέσεων με το 
καθεστώς των Ταλιμπάν,  δείχνει τη σύμπλευση Άγκυρας-Ντόχας 
αλλά και την προσπάθεια δημιουργίας ακόμα στενότερων δεσμών 
μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν, το οποίο ήδη έχει στενές σχέσεις 
με τους Ταλιμπάν. Βέβαια, ειδική σχέση με το Πακιστάν έχει και 
η Σαουδική Αραβία. Η επίτευξη αυτών των στόχων θα ενίσχυε τη 
θέση του Προέδρου Ερντογάν, που έχει κλονιστεί στο εσωτερικό 
εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης, της πανδημίας και 
του διογκούμενου προσφυγικού ρεύματος προς τη  χώρα και, 
παράλληλα, θα έδινε στην Τουρκία μεγάλες οικονομικές δυνατότητες 
στον τομέα του εμπορίου και των κατασκευών στο καθημαγμένο 
Αφγανιστάν.  

Η Κίνα

 Το Πεκίνο βλέπει την αποτυχία της Ουάσιγκτον στο 
Αφγανιστάν ως ευκαιρία για την ισχυροποίησή του στην περιοχή 
και την κάλυψη του στρατηγικού κενού που δημιουργείται.  
Επίσης, η ανάπτυξη καλών σχέσεων με το καθεστώς των Ταλιμπάν 
του δίνει την δυνατότητα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του 
Αφγανιστάν και του προσφέρει ένα ακόμα σημαντικό σταθμό στον 
νέο Δρόμο του Μεταξιού που σχεδιάζει. Τέλος, η Κίνα μπορεί να 
ισχυριστεί ότι η Δημοκρατία δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού και, 
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επομένως, να νομιμοποιήσει το δικό της πολιτικό μοντέλο. Ωστόσο, 
όλα αυτά δεν είναι δεδομένα, καθώς η κατάσταση στο Αφγανιστάν 
είναι ασταθής και τα εμπόδια για την πραγματοποίηση αυτών των 
στόχων είναι πολλά.

Η Ρωσία

 Η Μόσχα, τέλος, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στο 
Αφγανιστάν, πρωτίστως διότι θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο 
διαμελισμού της χώρας, πράγμα που θα επέτεινε την ήδη 
αυξημένη περιφερειακή αστάθεια. Επίσης, η Μόσχα ανησυχεί 
για τη διάχυση της υπάρχουσας  αστάθειας στις πρώην νότιες  
Σοβιετικές Δημοκρατίες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν, και, 
βεβαίως φοβάται την ενίσχυση ισλαμικών τρομοκρατικών ομάδων 
που ήδη δρουν στο έδαφος της, όπως λ.χ. στην Τσετσενία. Έτσι, 
η Ρωσία υιοθετεί μία επιλεκτική στήριξη του καθεστώτος των 
Ταλιμπάν: στήριξη και διεθνής νομιμοποίησης, εφόσον τηρήσουν  
τα προσχήματα μιας διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, δεν 
ενισχύσουν την τρομοκρατία, και περιορίσουν τη διακίνηση 
ναρκωτικών από το Αφγανιστάν προς τη Ρωσία.

 Όπως προκύπτει, η επάνοδος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 
ενισχύει την τρομοκρατία, εφόσον νίκησαν, και δημιουργεί 
ένα ιδιαίτερα δυσοίωνο μέλλον για τους κατοίκους της χώρας. 
Παράλληλα, εντείνεται η περιφερειακή αστάθεια, αποτελώντας 
απειλή αλλά και ευκαιρία για τους περιφερειακούς δρώντες. Έτσι, 
αναπτύσσονται περίπλοκες σχέσεις και αμφίσημες συμπράξεις, 
καθώς κανείς δεν είναι αρκετά ισχυρός ώστε να επιβληθεί στους 
υπόλοιπους, αλλά και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια τακτική 
θα ακολουθήσουν οι Ταλιμπάν, ώστε να παγιωθούν στην εξουσία, 
και μάλιστα με διεθνή νομιμοποίηση. 
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ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ Η 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης & Διεθνών Σπουδών του 
Emmanuel College της Βοστώνης

Το 2009 ο Πολ Γούλφοβιτς, ένας από τους ιδεολογικούς 
αρχιτέκτονες του νεοσυντηρητικού δόγματος που ταυτίστηκε 
με την εξωτερική πολιτική του Τζορτζ Γ. Μπους, διερωτήθηκε 

στις σελίδες του Foreign Policy εάν ο νεοεκλεγμένος τότε Πρόεδρος 
Ομπάμα ήταν η συνέχεια του προέδρου Μπους στην εξωτερική 
πολιτική και όχι η ανατροπή. Μία ερώτηση που τον έφερε 
αντιμέτωπο με πολλούς υποστηρικτές του τότε νεοεκλεγμένου 
προέδρου. Το ίδιο ερώτημα μπορούμε να θέσουμε και σήμερα στον 
Πρόεδρο Μπάιντεν όχι μόνον σε ό,τι αφορά την απόφαση του να 
αποχωρήσει από το Αφγανιστάν, αλλά τον τρόπο με τον οποίο 
έγινε η αποχώρηση.  
 
 Ένα είναι σίγουρο, η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων 
Πολιτειών έχει συνέχεια και δεν αλλάζει σε στρατηγικό επίπεδο· 
αυτό που αλλάζει είναι η τακτική και ο τρόπος με τον οποίο 
υλοποιούνται οι διάφορες πολιτικές επιλογές. Για να είμαστε πιο 
σαφείς, υπάρχουν δυο διαφορετικά πεδία αναλύσεως: το πρώτο 
έχει να κάνει με την στρατηγική απόφαση της αποχώρησης και 
το δεύτερο με την τακτική εκτέλεση της αποφάσεως. Και τα δυο 
όμως πρέπει να εκτιμηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η γεωπολιτική αλλά και η πολύπλοκη 
εσωτερική διάσταση της διαμόρφωσης της αμερικανικής εξωτερικής 
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πολιτικής. Πολλές φορές αναλύουμε λανθασμένα τις επιλογές 
στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, μόνον από την οπτική του 
εκάστοτε Προέδρου.  Η αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών 
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν δεν σηματοδοτεί μόνον το τέλος 
ενός κύκλου 40ετών πολέμων, αλλά και το τέλος μιας συνθήκης 
που προέκυψε επί Ψυχρού Πολέμου, μίας περιόδου που αρχίζει 
το 1979 με την επανάσταση στο Ιράν και τη σοβιετική εισβολή 
στο Αφγανιστάν. Εάν στα πρώτα δεκαπέντε χρόνια καταγράψαμε 
τη σταδιακή πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, τα τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια παρακολουθήσαμε την αποτυχία μία ηγεμονικής 
στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Μία επιλογή, η οποία εγκλώβισε πέντε διαφορετικές προεδρίες, 
από τον Κλίντον μέχρι τον Μπάιντεν, ενδεικτικό της συνέχειας της 
εξωτερικής πολιτικής πέρα από κομματικές ταυτότητες, αλλά η 
οποία «επωφελήθηκε» από τον πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία 
μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

 Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν για τις Ηνωμένες 
Πολιτείες όχι μόνον η επιβράβευση της πολιτικών της επιλογών 
ενάντια στον υπαρκτό σοσιαλισμό και στη διαμάχη με τη Σοβιετική 
Ένωση αλλά και μια επιβεβαίωση  της πολιτικοοικονομικής 
ιδεολογίας και ενός «πιστεύω», που ιστορικά οδηγούν και στην 
αντίληψη της αμερικανικής ιδιαιτερότητας (Exceptionalism).  Η 
διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν η απόλυτη πιστοποίηση για 
τον/την Αμερικανό/ίδα πολίτη ότι οι ΗΠΑ είναι η απαραίτητη χώρα 
(indispensable) για την πρόοδο, την ευημερία και τη δημοκρατία 
στον πλανήτη. Η δεύτερη διακυβέρνηση Κλίντον, μετά τις εκλογές 
του 1996 υιοθέτησε πλήρως αυτήν την αντίληψη. Το «Indispen-
sable Nation» της υπουργού εξωτερικών Μαντλίν Ολμπράιτ 
οριοθετήθηκε και εμπράκτως έπειτα και από τη Συμφωνία του 
Ντέιτον και της ανάγκης προώθησης του ΝΑΤΟ ως παράγοντα 
ασφαλείας, σταθερότητας και δημοκρατίας. Η Τσετσενία και το
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Κοσσυφοπέδιο έγιναν οι προμαχώνες αυτής της πολιτικής και ο  
βομβαρδισμός της Σερβίας το 1999 και η σύγκρουση Κλίντον-
Γιέλτσιν στην Κωνσταντινούπολη το Σεπτέμβριο της ίδιας χρόνιας 
ήταν επέκταση της ίδιας ηγεμονικής πεποίθησης, που είχε πλέον 
υιοθετηθεί και επίσημα. Η επιστολή προς τον Πρόεδρο Κλίντον 
τον Ιανουάριο του 1998, από τη δεξαμενή σκέψης New Ameri-
can Century, υπογεγραμμένη από πολλούς που μετέπειτα θα 
συμμετάσχουν στις κυβερνήσεις του κ. Μπους, παρότρυνε τον 
Πρόεδρο να αδράξει την ιστορική ευκαιρία και να επιβάλει τα 
δημοκρατικά και φιλελεύθερα ιδεώδη των Ηνωμένων Πολιτειών 
στο Ιράκ, αλλά και παγκοσμίως.Ένα είδος δημοκρατικού 
«τσουνάμι». Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση  Μπους, 
με πολλούς από τους υποστηρικτές αυτής της αντίληψης στα 
διαφορά υπουργεία και σε συμβουλευτικές θέσεις, είδε στο 
Αφγανιστάν και στο Ιράκ την ευκαιρία να υλοποιήσει αυτή τη 
«νεο-συντηρητική» (neoconservative) ατζέντα. Μια στρατηγική 
η οποία δεν είχε κομματικές αποχρώσεις, αλλά ιδεολογικές 
καταβολές της αμερικανικής ιδιαιτερότητας ως φορέα της 
ελεύθερης αγοράς και της δημοκρατίας. 

 Η προτυποποίηση της ανασύστασης της Γερμανίας και της 
Ιαπωνίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς την παραμικρή 
επισήμανση ως προς τις ριζικές και βασικές διαφορές μεταξύ της 
Ιαπωνίας και της Γερμανίας από τη μία και του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν από την άλλη ήταν μια τραγική παράλειψη. Διότι 
η Γερμανία και η Ιαπωνία, μαζί με τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, πιστοποιήσαν την 
«ιδεολογική ανωτερότητα» και την αίσθηση ότι ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα, και έτσι η χρήση της πολεμικής ισχύος προς 
την επιβολή της δημοκρατίας καθίστατο θεμιτή. Σε καμία 
περίπτωση η ανοικοδόμηση των χωρών της δεκαετίας του 1940 
ήταν συγκρίσιμη με εκείνη που επιχειρήθηκε το πρώτο τέταρτο 
του 21ου αιώνα.
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Μετά την 11η Σεπτέμβρη του 2001 το Αφγανιστάν και το Ιράκ για 
εύλογους λόγους μπήκαν στο προσκήνιο, και εκεί δοκιμάστηκε η 
στρατηγική του «Απαραίτητου Κράτους», αλλά και το κατά πόσο 
τα παραδείγματα της Γερμανίας και της Ιαπωνίας ήταν πειστικά. 
Μόλις το καλοκαίρι του 2004, με το γνωστό «Mission Accomplished» 
(«Αποστολή Εξετελέσθη»), η κυβέρνηση Μπους είχε κατανοήσει 
ότι το  όλο εγχείρημα ξεπερνούσε τις δυνάμεις των ΗΠΑ και 
προσπάθησε να προετοιμάσει μια γρήγορη έξοδο από το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, χωρίς αποτέλεσμα. Οι απώλειες και στα δυο μέτωπα 
ήταν τεράστιες, ενώ οι εσωτερικές αντοχές της οικονομίας και της 
κοινωνίας ήταν οριακές. Από τη δεύτερη διακυβέρνηση του Τζορτζ 
Γ. Μπους  μέχρι και την εκλογή Μπάιντεν το 2020, η αποδέσμευση 
από τους πολέμους επιλογής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν ήταν 
στο προσκήνιο και στο επίκεντρο κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Η 
στρατηγική επιλογή η οποία ήταν εν μέρη βασισμένη στην ελλιπή 
αξιολόγηση και στην ευφορία του νικητή του Ψυχρού Πολέμου, έγινε 
ακόμα μη υλοποιήσιμη διότι δεν ήταν βασισμένη σε πραγματικά 
δεδομένα. Ούτε το πολυδιάστατο εγχείρημα αξιολογήθηκε βάση 
ενός πραγματικού χρονοδιαγράμματος ή λαμβάνοντας υπόψη 
πιθανές εσωτερικές αντιπαραθέσεις και οικονομικές ανάγκες αλλά 
ούτε και το κόστος έναντι των διαφόρων άλλων ανερχόμενων 
γεωπολιτικών ανταγωνιστών.   Ήταν μια επιπόλαια υπεροπτική 
κίνηση βασισμένη σε διάφορες στενές αντιλήψεις και στην έλλειψη 
ιστορικών δεδομένων.  Ο «εκδημοκρατισμός» του Ιράκ και του 
Αφγανιστάν προϋπόθετε χρόνο και χρήμα το οποίο η αμερικάνικη 
κοινωνία δεν ήταν διατεθειμένη να επενδύσει, αλλά  ήταν κι ένα 
εγχείρημα και γεωστρατηγικά επικίνδυνο. 

 Οι τρεις προεδρικές επιλογές μετά το 2004 είχαν στο 
επίκεντρο των προεκλογικών τους υποσχέσεων την απομάκρυνση 
από το Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ομπάμα, Τραμπ και Μπάιντεν 
είχαν σαν βασικό άξονα της εξωτερικής τους πολιτικής την 
αποδέσμευση με διαφορετικούς τρόπους. Ο πρόεδρος Ομπάμα

1 https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/48797
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προσπάθησε να αναθέσει τον φιλελεύθερο εκδημοκρατισμό «στο 
πεζοδρόμιο» ή «στην πλατεία» (Arab Street, Color Revolutions) 
και το γνωστό μετά «στροφή στην Ασία» (Pivot to Asia) το 2011. 
O πρόεδρος Τραμπ, με τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 
προσπάθησε να ανατρέψει και τα δεδομένα, αλλά και να αλλάξει 
τους συνομιλητές προσπαθώντας να φτάσει στην πολυπόθητη 
συμφωνία (deal). Η ανατροπή των συμμαχιών και η πολύμηνη 
διαπραγμάτευση σε υψηλό επίπεδο με όλες τις αντιμαχόμενες 
παρατάξεις στην Ντόχα του Κάταρ, ήταν μέρος του δόγματος 
Τραμπ, το οποίο όχι μόνον ομαλοποίησε τις σχέσεις του Ισραήλ 
με ένα μεγάλο μέρος του Αραβικού κόσμου, αλλά διαχώρισε 
και τους Ταλιμπάν από τους υπόλοιπους στο Αφγανιστάν, 
νομιμοποιώντας τους τελευταίους σαν συνομιλητές. 

 Η εκλογή Μπάιντεν στην προεδρία διευκόλυνε το επόμενο 
βήμα στο δόγμα Τραμπ, διότι ο Μπάιντεν έχει και συναισθηματικά 
αλλά και κομματικά τη δυνατότητα να αποχωρήσει  από την 
χώρα με το λιγότερο πολιτικό κόστος εσωτερικά. Έχοντας χάσει 
τον γιο του, βετεράνο των πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν, 
είναι ο Δημοκρατικός που βάζει τέλος σε μια εμπόλεμη περίοδο 
είκοσι ετών που έχει ταυτιστεί με την διακυβέρνηση του 
Ρεπουμπλικανού Τζορτζ Γ. Μπους και δεν είναι ο Τραμπ αυτός, 
ο οποίος είναι και ο αρχιτέκτονας της εξόδου. 

 Η έξοδος των Αμερικανών από το Αφγανιστάν φέρνει στο 
προσκήνιο δυο διαφορετικές διαστάσεις. Πρώτον, οι ΗΠΑ δεν 
είναι διατεθειμένες να επαναλάβουν τα γεωπολιτικά παίγνια του 
19ου αιώνα και δεύτερον το εσωτερικό της μέτωπο είναι πολύ 
πιο επικίνδυνο και εύθραυστο. Το μεγαλύτερο θέμα, όμως, για 
την Αμερική δεν είναι η γεωπολιτική διάσταση της απόφασης να 
αποχωρήσει από το Αφγανιστάν αλλά η εσωτερική αναζήτηση 
ταυτότητας στην καινούργια εποχή που ανατέλλει, αυτή της 
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η Αμερική είναι μια βαθιά 
διχασμένη και άνιση κοινωνία και όχι απαραίτητα σε φυλετικά 
στρατόπεδα, όσο σε επίπεδο οικονομικό αλλά και αντίληψης 
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για την εποχή που έρχεται. Οι εικόνες της «φυγής» από το 
Αφγανιστάν με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, ελικόπτερα, 
αεροπλάνα και το υπόλοιπο πολεμικό υλικό είναι ενδεικτικό μιας 
κοινωνίας και μιας νοοτροπίας της αγοράς και της δημιουργικής 
καταστροφής.

 Η έξοδος από το Αφγανιστάν είναι το πιο πρόσφατο 
κεφάλαιο στην ευρύτερη περίοδο που διανύουμε από το 1979 
προς την αναζήτηση μιας καινούργιας ισορροπίας στη μετά-
ψυχροπολεμική εποχή. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας, 
μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, η υπεροχή των ΗΠΑ ήταν τέτοια 
που την οδήγησε σε μαξιμαλιστικές πολιτικές επιλογές με 
καταστροφικά αποτελέσματα, που συνήθως ακολουθούν 
παρόμοιες πολιτικές ύβρεις. Έπειτα από 20 χρόνια πολέμου 
και την αισθητή υποχώρηση των ΗΠΑ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου βρισκόμαστε στην αρχή μίας νέας εποχής. Η άνοδος 
άλλων δυνάμεων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός νέου 
ανταγωνισμού και πιθανόν μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης, 
ενώ είμαστε πλέον στη μετά-αγγλοαμερικανική εποχή, έπειτα 
από 200 χρόνια ηγεμονικής παρουσίας.  Η παγκοσμιοποίηση 
και εδραίωση του φιλελεύθερου μοντέλου της αγοράς και του 
εμπορίου είναι η κληρονομιά αυτής της περιόδου. Η άνοδος της 
Κίνας και της Ινδίας, αλλά και η παρουσία άλλων δυνάμεων, 
όπως της Τουρκίας και του Ιράν στην Ευρασία, διαμορφώνουν 
νέες και πιο πολύπλοκες πιθανότητες προς συνεργασίες κοινών 
συμφερόντων. Οι φοβικές αντιδράσεις προς τις ανερχόμενες νέες 
δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ινδία προέρχονται περισσότερο από 
εκείνους που συνειδητοποιούν πως το χθες έχει ριζικά αλλάξει. Το 
Αφγανιστάν σήμερα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου 
προς μία νέα ισορροπία μετά το διπολικό σύστημα των 3/4 του 
τελευταίου ήμισυ του 20ου αιώνα.



ΤΟ AΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΗΠΑ:
ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ &
ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΣΤΟ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΣΤΟ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ,
Διδάσκουσα Διεθνούς Πολιτικής 
(Ασύμμετρες Απειλές & Συγκρούσεις) 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     

Ηαποχώρηση των τελευταίων συμμαχικών στρατευμάτων από 
την Καμπούλ ρίχνει την αυλαία στην εικοσαετή επέμβαση 
των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Η αποχώρηση της Σοβιετικής 

Ένωσης από τη χώρα πριν από 32 χρόνια πυροδότησε διεργασίες 
που οδήγησαν στη διαμόρφωση του τζιχαντιστικού κινήματος όπως 
το γνωρίζουμε σήμερα. Επομένως, έχει σημασία να διερευνήσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο το τζιχαντιστικό κίνημα αντέδρασε στην 
θριαμβευτική είσοδο των Ταλιμπάν στην αφγανική πρωτεύουσα 
τον περασμένο Αύγουστο και τις επιπτώσεις που αναμένεται να 
έχει η νίκη των Ταλιμπάν στο ευρύτερο κίνημα. 

 Η επικράτηση των Ταλιμπάν αποτέλεσε κεντρικό θέμα 
συζήτησης στους ισλαμιστικούς κύκλους. Το μεγαλύτερο μέρος 
των ισλαμιστικών/τζιχαντιστικών οργανώσεων αντέδρασε θετικά 
στην είδηση. Οι οργανώσεις αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο 
ευρύτερες κατηγορίες. Στην πρώτη, περιλαμβάνονται οργανώσεις, οι 
οποίες εν πολλοίς μοιράζονται το ισλαμιστικό όραμα των Ταλιμπάν, 
υπό την έννοια ότι φιλοδοξούν να οικοδομήσουν ισλαμικό κράτος 
στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται. Σε αυτές συγκαταλέγονται 
οργανώσεις όπως η Χαμάς, η (Παλαιστινιακή) Ισλαμική Τζιχάντ 
και η Hayat Tahrir al-Sham (HTS) στη Συρία. Σε σχετικές δηλώσεις 
που εξέδωσαν, η HTS παρουσίασε τους Ταλιμπάν ως «πηγή 
έμπνευσης», ενώ η Χαμάς διείδε στην επικράτηση των Ταλιμπάν 
την επιβεβαίωση της σημασίας της αντίστασης στις δυνάμεις 
κατοχής που, όπως στο Αφγανιστάν, θα οδηγήσει νομοτελειακά 
στην επιστροφή των παλαιστινιακών εδαφών.
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 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει οργανώσεις που 
τρέφουν συμπάθεια ή συνδέονται με τους Ταλιμπάν, αν και 
διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά και το όραμά 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αλ-Κάιντα, η οποία 
πρεσβεύει το λεγόμενο «παγκόσμιο τζιχάντ» και δεν αποδέχεται 
τον περιορισμό της «ισλαμικής επανάστασης» σε ένα κράτος. Η 
διαφορά αυτή είναι εμφανής στις δηλώσεις που εξέδωσαν η αλ-
Κάιντα και τα τοπικά παρακλάδια της στην ευρύτερη περιοχή 
(π.χ. αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και αλ-Κάιντα στο 
Ισλαμικό Μαγκρέμπ), στις οποίες δεν λείπουν οι αναφορές στις 
«δυνάμεις των σταυροφόρων», την ούμμα και τις παγκόσμιες 
προεκτάσεις της νίκης των Ταλιμπάν. Αξίζει να αναφερθούμε 
και στην al-Shabaab, η οποία αν και είναι μέρος της αλ-Κάιντα 
επικεντρώνει τη δράση της στο Κέρας της Αφρικής. Η διττή 
ταυτότητα της οργάνωσης αποτυπώνεται στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε όπου μεταξύ άλλων συνέκρινε την αμερικανική επέμβαση 
στο Αφγανιστάν με την τουρκική παρουσία στη Σομαλία.

 Ενώ η αλ-Κάιντα είναι διατεθειμένη, για ιστορικούς και 
πρακτικούς λόγους, να παραβλέψει τις ιδεολογικές διαφορές 
με τους Ταλιμπάν, το «Ισλαμικό Κράτος» (ΙΚ) δεν είναι εξίσου 
πρόθυμο. Η ανακοίνωση του «Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν» 
(IS-KP), που επιχειρεί στην περιοχή του Αφγανιστάν και του 
Πακιστάν, εξέδωσε μια άκρως επικριτική ανακοίνωση στην οποία 
χαρακτήρισε τους Ταλιμπάν «εθνικιστές» και πράκτορες των ΗΠΑ 
και υποβάθμισε την νίκη τους ισχυριζόμενο ότι επετεύχθη μετά 
από συμφωνία με τους Αμερικάνους. Προς επίρρωσιν της κριτικής 
στάσης τους απέναντι στη συμφωνία Ταλιμπάν-ΗΠΑ, το IS-KP 
πραγματοποίησε τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο 
της Καμπούλ λίγες μέρες πριν από την ολοκλήρωση της επιχείρησης 
εκκένωσης. 

 Η παραπάνω σκιαγράφηση των αντιδράσεων του 
τζιχαντιστικού κινήματος καταδεικνύει τη σημασία της νίκης των 
Ταλιμπάν σε μια περίοδο μάλιστα που το τζιχαντιστικό κίνημα 
παγκοσμίως βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και αναδιάταξης
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μετά την κατάρρευση του ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ. Το βασικό 
ερώτημα που τίθεται είναι το μέλλον των σχέσεων των Ταλιμπάν 
με την αλ-Κάιντα. Η συμφωνία που υπεγράφη τον Φεβρουάριο 
του 2020 μεταξύ των Ταλιμπάν και των ΗΠΑ προβλέπει τη 
διάρρηξη των σχέσεων με την αλ-Κάιντα, στοιχείο που αποτελούσε 
βασική προϋπόθεση των ΗΠΑ για να αποχωρήσουν από την 
χώρα. Πράγματι, οι Ταλιμπάν φέρεται να εξέδωσαν εντολή στις 
αρχές του 2021 που απαγόρευε στα μέλη τους να φιλοξενούν 
ξένους μαχητές. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να αναμένει κανείς ότι οι Ταλιμπάν θα εκδιώξουν την αλ-Κάιντα 
από τη χώρα. Αν υπήρχε αυτή η προοπτική, η συγχαρητήρια 
ανακοίνωση της αλ-Κάιντα θα ήταν σίγουρα πιο μετρημένη.

 Οι Ταλιμπάν κατά πάσα πιθανότητα έχουν έρθει 
σε συμφωνία με την αλ-Κάιντα για τον περιορισμό της 
διεθνούς δραστηριότητας της οργάνωσης, τουλάχιστον της 
«δραστηριότητας» που μπορεί να συνδεθεί ευθέως με 
την κεντρική αλ-Κάιντα. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των 
τρομοκρατικών επιθέσεων στη Δύση πραγματοποιείται πλέον 
από πυρήνες που εμπνέονται από και επιχειρούν στο όνομα 
της αλ-Κάιντα (ή του ΙΚ) αλλά δεν συνδέονται επιχειρησιακά 
με αυτήν, αυτό δεν θα είναι ιδιαίτερο δύσκολο. Ακόμα και στην 
περίπτωση, όμως, που η αλ-Κάιντα αποφασίσει να παραβλέψει 
τους περιορισμούς αυτούς, δεν είναι σίγουρο ότι οι Ταλιμπάν 
θα επιλέξουν ή θα καταφέρουν να υποτάξουν την οργάνωση. 
Αν και η σχέση τους έχει αναστραφεί και πλέον η αλ-Κάιντα 
έχει μεγαλύτερη ανάγκη τους Ταλιμπάν απ’ ότι αυτοί εκείνην, 
η αλ-Κάιντα έχει σημαντικό έρεισμα εντός των Ταλιμπάν. 
Η αλ-Κάιντα έχει στενές σχέσεις με το Δίκτυο Haqqani, το 
οποίο βοήθησε τα μέλη της οργάνωσης να εγκαταλείψουν το 
Αφγανιστάν το 2001 και τους παρείχε προστασία και καταφύγιο 
τα επόμενα χρόνια στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η παρουσία της αλ-Κάιντα στη χώρα συγκεντρώνεται 
σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αφγανιστάν όπου το δίκτυο 
Haqqani έχει ισχυρή παρουσία. 
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Το Δίκτυο Haqqani, αν και όλα αυτά τα χρόνια συνεργάζεται με 
τους Ταλιμπάν και ο ηγέτης του, Σιραχουντίν Χακάνι, εκτελεί 
χρέη αναπληρωτή αρχηγού των Ταλιμπάν, παραμένει ένα δίκτυο 
που χαίρει σημαντικού βαθμού αυτονομίας και υπολογίσιμη ισχύ, 
που οι Ταλιμπάν θα διστάσουν να αμφισβητήσουν φοβούμενοι 
έναν εμφύλιο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ταλιμπάν επιδεικνύουν μεν υψηλό 
βαθμό συνοχής και οργανωτικού συγκεντρωτισμού, αλλά η 
ταχύτατη προέλασή τους από τη μία επαρχία στην άλλη στηρίχθηκε 
σε συμφωνίες με τοπικούς φύλαρχους και πολέμαρχους, που 
«συμμάχησαν» με τους Ταλιμπάν είτε επειδή μοιράζονταν την 
απέχθειά τους για τις ΗΠΑ και την αφγανική κυβέρνηση είτε 
για να αποφύγουν την αιματοχυσία. Οι «συμμαχίες» αυτές είναι 
εύθραυστες καθώς, ελλείψει κοινού εχθρού, η αναπόφευκτη 
αδυναμία των Ταλιμπάν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
της χώρας, το περιορισμένο κύρος του νυν ηγέτη Χαϊμπατουλάχ 
Αχουντζάντα σε σχέση με τον Μουλά Ομάρ και η απαγόρευση 
της παραγωγής οπίου, μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια. Τη 
δυσαρέσκεια αυτή μπορούν να εκμεταλλευτούν, πέρα από την 
αλ-Κάιντα, άλλες οργανώσεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Είναι λάθος να προσεγγίζουμε το Αφγανιστάν ως πλήρως 
αποκομμένο από την ευρύτερη περιοχή. Οι εξελίξεις στο 
Αφγανιστάν συνδέονται άμεσα με το Πακιστάν, όχι μόνο λόγω 
του παραδοσιακού ρόλου και της παρέμβασης του Ισλαμαμπάντ 
στις αφγανικές υποθέσεις, αλλά και επειδή τα σύνορα μεταξύ 
των δύο χωρών είναι διάτρητα, ιδίως στις φυλετικές περιοχές που 
συνορεύουν με τις νοτιοανατολικές επαρχίες του Αφγανιστάν. 
Εκεί δραστηριοποιείται πληθώρα οργανώσεων εκ των οποίων 
ορισμένες έχουν εχθρικές ή τουλάχιστον τεταμένες σχέσεις με 
του Ταλιμπάν, όπως το προαναφερθέν IS-KP και οι Ταλιμπάν 
του Πακιστάν (Tehreek-e-Taliban (TTP)), που μετακινούνται 
ελεύθερα από τη μία στην άλλη πλευρά των συνόρων. Ανάλογες 
δυναμικές μπορούν να δημιουργηθούν στα βόρεια σύνορα της 
χώρας με το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, στην περίπτωση 
που το «Ισλαμικό Κίνημα του Ουζμπεκιστάν» (IMU) καταφέρει 
να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις, ιδίως αν «επαναπατρίσει» τους 
μαχητές του που είχαν μεταβεί στη Συρία και το Ιράκ. 



ΤΟ AΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΗΠΑ:
ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ &
ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να 
καταστεί το Αφγανιστάν εκ νέου βάση του τζιχαντισμού λόγω της 
έλξης που ασκεί η επιτυχία των Ταλιμπάν και η σχετική ασφάλεια 
που μπορεί να προσφέρει το Αφγανιστάν. Η κατάρρευση του ΙΚ στη 
Συρία και το Ιράκ δημιούργησε μεγάλο αριθμό περιπλανώμενων 
τζιχαντιστών που αναζητούν καταφύγιο και νέο χώρο δράσης. 
Η μετακίνηση των τζιχαντιστών προς τα μέτωπα στην Αφρική 
αποτελεί λύση ανάγκης και παρόλο που το Αφγανιστάν δεν 
είναι αραβική χώρα, λόγω γεωγραφίας και ιστορικών δεσμών 
αποτελεί προτιμότερη επιλογή. Επιπλέον, η ήττα του ΙΚ γέννησε 
την επιθυμία για ένα νέο πρότυπο που θα συνεπάρει και θα 
κινητοποιήσει τους απανταχού ισλαμιστές. Η ικανότητα των 
Ταλιμπάν να γονατίσουν μια υπερδύναμη, αναγκάζοντας την να 
εγκαταλείψει το Αφγανιστάν έχοντας αποτύχει στους στόχους 
που έθεσε, μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα μαχητών που 
θα συρρεύσουν στη χώρα, αν όχι για να εκπαιδευτούν, τότε για 
να βιώσουν τη ζωή σε ένα «ισλαμικό κράτος». Υπό αυτό το 
πρίσμα, το Αφγανιστάν ενδέχεται να εξελιχθεί σε πόλο έλξης, 
συνδυάζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε τη δεκαετία του 1980 
και την περίοδο 1996-2001 ως πεδίο μάχης και εκπαίδευσης, με 
το παράδειγμα της «ισλαμικής ουτοπίας» που προσέφερε το ΙΚ.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει μια τελευταία διάσταση των 
επιπτώσεων της ανακατάληψης του Αφγανιστάν από τους 
Ταλιμπάν. Όπως κατέδειξαν και οι ανακοινώσεις της Χαμάς, 
της HTS και των τοπικών παρακλαδιών της αλ-Κάιντα, η 
επικράτηση των Ταλιμπάν προσφέρει ελπίδα σε ισλαμιστικές 
οργανώσεις της περιοχής, είτε αυτές ανήκουν στο τζιχαντιστκό 
κίνημα είτε όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο που η Ιρανική Επανάσταση 
το 1979 και η εξέγερση στην Τυνησία το 2011 συμπαρέσυραν την 
ευρύτερη περιοχή υπό την ιδέα «αν αυτοί μπορούν, γιατί όχι και 
εμείς;», δεν αποκλείεται να δούμε το παράδειγμα των Ταλιμπάν 
να διαχέεται στην ευρύτερη περιοχή.   
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