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    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η εργασία εξετάζει το σύνολο και την πορεία των διεθνών επιχειρήσεων στο 

Αφγανιστάν που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία. Ως χρονική αφετηρία και 

αφορμή για την έναρξη της διεθνούς επέμβασης στο Αφγανιστάν λογίζεται η επίθεση 

της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 και η μετέπειτα απάντηση των ΗΠΑ με την OEF-

A(Operation Enduring Freedom-Afghanistan).  

 Σήμερα κι ενώ έχουν συμπληρωθεί ήδη 10 χρόνια από την έναρξη των 

επιχειρήσεων, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να αποτελεί εμπόλεμη ζώνη εντός της 

οποίας εμπλέκονται πέραν των Αφγανών και διεθνή στρατεύματα, αποστολές διεθνών 

οργανισμών και διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα. Στο πέρας αυτών των 10 ετών, οι 

αλλαγές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη στρατηγική προσέγγιση των διεθνών 

αποστολών ήταν αρκετές. Παράλληλα, η προσπάθεια της τοπικής ηγεσίας να 

σταθεροποιήσει την κατάσταση της χώρας και να είναι σε θέση να παρέχει ασφάλεια 

και κράτος δικαίου στους πολίτες της, συναντά σημαντικές δυσκολίες. Οι τομείς 

στους οποίους απαιτείται συνεργασία και κοινή δράση μεταξύ διεθνούς βοήθειας και 

αφγανικής κυβέρνησης είναι πολλοί, καθώς η αντίσταση των Ταλιμπάν- οι οποίοι 

βρίσκονταν στην εξουσία μέχρι το 2001- εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για 

κάθε σχέδιο κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης του 

Αφγανιστάν. Οι συνθήκες και οι εξελίξεις μέχρι σήμερα, δεν έχουν επιτρέψει την 

ομαλή αποχώρηση της διεθνούς παρουσίας στη χώρα, καθώς υπάρχουν ακόμα πολλά 

άλυτα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του κράτους και την ικανότητά του να 

σταθεί αντάξιο των αναγκών των πολιτών του χωρίς την ξένη βοήθεια. Συνεπώς, 

αναζητούνται λύσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς βοήθειας 

σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της τοπικής κυβέρνησης, με ορίζοντα τη 

σταδιακή και μετέπειτα οριστική αποχώρηση των διεθνών αποστολών. Παράλληλα, 

αναζητείται ο καταλληλότερος τρόπος προκειμένου οι Ταλιμπάν να καθίσουν στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων με απώτερο στόχο να ενσωματωθούν ομαλά και 

ειρηνικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, κάτι που θα σημάνει τον τερματισμό της 

βίας και των εχθροπραξιών στο Αφγανιστάν και θα θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη 

ειρήνη εντός των συνόρων του και μια πορεία προς την ανοικοδόμηση του κράτους 

και την πλήρη αυτάρκειά του.  



 
2 

 Κύριο αντικείμενο της μελέτης αποτελούν όλες οι διεθνείς  επιχειρήσεις που 

διεξήχθησαν στο έδαφος του Αφγανιστάν από το 2001 έως και σήμερα, ο ρόλος τους 

και τα μέσα που χρησιμοποίησαν προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους 

ανάλογα με την εξουσιοδότησή τους, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία και 

συντονισμός. Παράλληλα, αναλύονται ο ρόλος και οι ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας 

του Αφγανιστάν προς την κατεύθυνση της ανοικοδόμησης του κράτους και 

αναζητείται ο βαθμός συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική ηγεσία και τη διεθνή 

παρουσία στη χώρα. Επιχειρείται λοιπόν, μέσα από τη μελέτη της δράσης διεθνών και 

εσωτερικών παραγόντων τα τελευταία δέκα χρόνια, να αποσαφηνιστεί η κατάσταση 

του κράτους του Αφγανιστάν και να εξεταστούν οι περεταίρω προοπτικές για τη 

χώρα, δεδομένης της προαναγγελθείσας αποχώρησης των νατοϊκών στρατευμάτων 

από το θέατρο των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν μέχρι το 2014. 

 Για να γίνουν πιο σαφή τα δεδομένα που συνθέτουν την παρούσα κατάσταση 

και να γίνει πιο κατανοητή η μελέτη, η εργασία θα διαχωριστεί σε τέσσερις θεματικές 

ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα 

που αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη των διεθνών επιχειρήσεων στο 

Αφγανιστάν. Παράλληλα, πέραν της παράθεσής τους, οι ενέργειες των ΗΠΑ και των 

διεθνών οργανισμών που έλαβαν μέρος στο θέατρο των επιχειρήσεων στο 

Αφγανιστάν, θα εξεταστούν και υπό το πρίσμα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, 

καθώς και των αρχών που διέπουν την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική τους. 

Επιπροσθέτως, θα εξεταστεί και η νομιμοποίηση των ενεργειών αυτών στο πλαίσιο 

του Διεθνούς Δικαίου. 

 Στη δεύτερη ενότητα θα αναλυθεί η ανάπτυξη και η δράση όλων των διεθνών 

επιχειρήσεων εντός του Αφγανιστάν. Θα εξεταστούν μέσω ξεχωριστών κεφαλαίων οι 

αποστολές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών 

που έλαβαν και λαμβάνουν μέρος στη χώρα, θα μελετηθούν το πλάνο ανάπτυξης και 

η δράση τους, θα παρατεθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και 

αντιμετωπίζουν, ενώ θα εξεταστεί και ο βαθμός συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ 

τους.  

 Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στα εσωτερικά ζητήματα του κράτους του 

Αφγανιστάν. Θα εξεταστεί η πορεία της διακυβέρνησης του κράτους και οι ενέργειες 

της κυβέρνησης προς τη διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων, όπως αυτά της 
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ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης, της θεμελίωσης ενός βιώσιμου κοινωνικού 

κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, η μελέτη θα 

εστιάσει στους αποσταθεροποιητικούς για την ευημερία της χώρας παράγοντες, όπως 

τη δράση των ανταρτών των Ταλιμπάν και τη σύνδεση των τελευταίων με άλλα 

τρομοκρατικά δίκτυα, τη μεγάλης έκτασης καλλιέργεια οπίου και το εμπόριο 

ναρκωτικών που χαρακτηρίζει το Αφγανιστάν, καθώς και τη δράση άλλων τοπικών 

πολεμάρχων, η ισχύς και τα συμφέροντα των οποίων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις 

εξελίξεις στη χώρα. 

 Στην τέταρτη ενότητα της εργασίας, θα γίνει η σύνθεση όλων των παραπάνω 

στοιχείων, προκειμένου να καταστούν κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το 

Αφγανιστάν στην πορεία του προς τον πλήρη εκδημοκρατισμό, καθώς και τα 

επιχειρησιακά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι διεθνείς αποστολές. Θα 

εξεταστεί ο βαθμός της συνεργασίας ανάμεσα σε διεθνείς και ενδοκρατικούς 

παράγοντες και θα τονιστούν οι εύστοχες ενέργειες και τα λάθη ή οι παραλείψεις σε 

οργανωτικό επίπεδο. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη 

το σύνολο των εξελίξεων μέχρι και σήμερα, θα προκύψει μία σαφής απεικόνιση της 

παρούσας κατάστασης στο Αφγανιστάν. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα προκύψουν και 

συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό επιτυχίας της διεθνούς επέμβασης στη χώρα, ενώ 

παράλληλα θα είναι εφικτό να αναλυθούν και οι περεταίρω προοπτικές για τη 

βιωσιμότητα του κράτους και μετά τη λήξη της διεθνούς παρουσίας στην εδαφική του 

επικράτεια. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αποτελέσουν και το τελευταίο 

τμήμα της ενότητας.  
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    ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Η 11
Η

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ 

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

 

 Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 σηματοδότησαν μια νέα εποχή 

για το διεθνές σύστημα και αποτέλεσαν την αφορμή για τη διεθνή επέμβαση στα 

τεκταινόμενα εντός του Αφγανιστάν. Ο χαρακτηρισμός της 11
ης

 Σεπτεμβρίου ως «η 

μέρα που άλλαξε τον κόσμο» είναι αναμφισβήτητα βάσιμος, κάτι που υποδεικνύουν 

τόσο τα γεγονότα που ακολούθησαν άμεσα τις τρομοκρατικές επιθέσεις όσο και η 

σημερινή διαμορφωθείσα κατάσταση στο εσωτερικό των εμπλεκομένων- από κάθε 

άποψη- χωρών. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση του Αφγανιστάν, 

καθώς και η πορεία της διεθνούς παρουσίας εντός της χώρας μέχρι σήμερα- τα 

στοιχεία που αποτελούν δηλαδή το αντικείμενο της παρούσας μελέτης- σχετίζονται 

με τα όσα έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα σε αμερικανικό έδαφος. Οι αλλαγές που 

επέφεραν τα συγκεκριμένα τρομοκρατικά χτυπήματα στη θεώρηση της διεθνούς 

κοινωνίας, έχουν οδηγήσει σε πληθώρα ενεργειών εκ μέρους των κρατών της Δύσης 

και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο της διεθνούς τρομοκρατίας, η έννοια της οποίας επαναπροσδιορίστηκε με 

βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν. Το θέατρο επιχειρήσεων που λαμβάνει χώρα 

στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία είναι απόρροια εκείνων των τρομοκρατικών 

επιθέσεων, ανεξαρτήτως των νέων ζητημάτων που τέθηκαν στην πορεία και που 

εξακολουθούν να ανακύπτουν όσο η ξένη παρουσία αδυνατεί να απεμπλακεί από τα 

τεκταινόμενα της χώρας.  

 Σε αυτό το πρώτο μέρος της εργασίας, θα γίνει μία σύντομη ιστορική 

αναδρομή στα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου και σε αυτά που τα ακολούθησαν. Θα 

αναλυθεί το κλίμα που διαμορφώθηκε στους κόλπους των ΗΠΑ και το οποίο ώθησε 

τους Αμερικανούς να απαντήσουν άμεσα με στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν. 

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι αποφάσεις και οι ενέργειες των ΗΠΑ και των 

εμπλεκόμενων διεθνών οργανισμών υπό το πρίσμα του πρότερου βίου τους σε 

επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ενώ η νομιμοποίηση της αμερικανικής απάντησης θα 

εξεταστεί στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου.  
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ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 11
ΗΣ

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ- ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 Οι επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους και σε άλλους καίριους 

στόχους εντός αμερικανικού εδάφους αποτελούν ίσως τη χαρακτηριστικότερη εικόνα 

που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη της κοινής γνώμης κατά τον 21
ο
 αιώνα. Στις 11 

Σεπτεμβρίου του 2001, έλαβαν χώρα πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις που 

εκδηλώθηκαν με την πτώση δύο πολιτικών αεροσκαφών που τελούσαν υπό 

αεροπειρατεία στους Δίδυμους Πύργους του World Trade Center στη Νέα Υόρκη, 

ενός αεροσκάφους στο Πεντάγωνο κι ενός ακόμα σε ανοιχτό χώρο στην 

Πενσυλβάνια( για το οποίο λέγεται πως πιθανό προορισμό είχε το Καπιτώλιο ή το 

Λευκό Οίκο, αφού η πτήση προοριζόταν για την Ουάσιγκτον).
1
 Οι επιθέσεις έπληξαν 

στόχους με σημαντική αξία και κύρος για τους Αμερικανούς, ενώ συνοδεύτηκαν από 

μεγάλο αριθμό θυμάτων, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη. 

Συγκεκριμένα, 2996 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους(με την μεγάλη πλειοψηφία να 

αφορά θύματα στη Νέα Υόρκη), συμπεριλαμβανομένων και των 19 αεροπειρατών.
2
 

Το τρομοκρατικό δίκτυο της Αλ-Κάιντα δεν άργησε να επιβεβαιώσει τις υποψίες και 

τις ενδείξεις που προέκυπταν από τις έρευνες του FBI, καθώς η ισλαμική 

τρομοκρατική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τα χτυπήματα και διά στόματος του 

Οσάμα Μπιν Λάντεν.
3
  

 Το παγκόσμιο ζήτημα της τρομοκρατίας και της δημόσιας ασφάλειας λάμβανε 

πλέον νέες διαστάσεις και η αντιμετώπισή του από τη διεθνή κοινότητα και κυρίως 

από τις άμεσα πληγείσες ΗΠΑ, θα απαιτούσε μέτρα, τις συνέπειες των οποίων 

αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα οι λήπτες των αποφάσεων που έλαβαν χώρα από το 

2001 κι έπειτα. 

 

 

                                                           
1
 Βλ. The 9/11 Commission Report, http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf 

 
2
 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.theonlinerocket.com/news/lost-lives-remembered-

during-9-11-ceremony-1.2333384#.Ts1_YFb4LsQ 

 
3
 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

http://www.cbc.ca/news/world/story/2004/10/29/binladen_message041029.html 

http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf
http://www.theonlinerocket.com/news/lost-lives-remembered-during-9-11-ceremony-1.2333384#.Ts1_YFb4LsQ
http://www.theonlinerocket.com/news/lost-lives-remembered-during-9-11-ceremony-1.2333384#.Ts1_YFb4LsQ
http://www.cbc.ca/news/world/story/2004/10/29/binladen_message041029.html
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Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

 

 Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου κατέδειξαν με τον πλέον εκκωφαντικό 

τρόπο τα νέα δεδομένα που ίσχυαν στη διεθνή κοινωνία μετά την κατάρρευση του 

διπολικού συστήματος και έριξαν φως στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής που 

έχριζαν μεγαλύτερης προσοχής από τις ΗΠΑ και το Δυτικό κόσμο. Η 

αντιαμερικανική ρητορική της τρομοκρατικής οργάνωσης της Αλ-Κάιντα και πολύ 

περισσότερο οι ενέργειές της, έφεραν την αμερικανική ηγεσία στο κατώφλι 

σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της απειλής. 

Παράλληλα, η αμερικανική εξωτερική πολιτική που από τον προηγούμενο αιώνα 

χαρακτηρίζεται από τη ρητορική περί «πεπρωμένου του έθνους»(manifest destiny)
4
-

έννοια που η πρακτική έδειξε πως ουσιαστικά διέπει την εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ μέχρι και τη μεταψυχροπολεμική εποχή
5
- συνδύασε την παγιωμένη στρατηγική 

της χώρας ως μόνη υπερδύναμη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης με τις 

ιδεαλιστικές και οικουμενικές της διακηρύξεις, προκειμένου να καταδείξει τη 

σημασία της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.  

 Πριν τις επιθέσεις, η στάση της κυβέρνησης Μπους δε διέφερε ιδιαίτερα από 

αυτή του προκατόχου του, Μπιλ Κλίντον, καθώς διατηρούσε διάλογο με το καθεστώς 

των Ταλιμπάν, ασκώντας οικονομικές και πολιτικές πιέσεις και απέχοντας από 

οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια προς τη Βόρεια Συμμαχία.
6
 Μετά την 11

η
 

Σεπτεμβρίου όμως, η αμερικανική εξωτερική πολιτική πέρασε σε μία νέα φάση, 

καθώς ο Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους κήρυξε τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» 

βάζοντας στο στόχαστρο τις χώρες που θεωρούνταν ότι υποθάλπουν την τρομοκρατία 

και απ’ τις οποίες προέρχονταν οι ισλαμικές ομάδες που ανέλαβαν την ευθύνη για τις 

επιθέσεις.  

 Η απόφαση αυτή των ΗΠΑ συνοδεύτηκε και από κινητοποίηση του διεθνούς 

δικαίου προκειμένου να προσαρμοστεί στις νεοδιαμορφωθείσες συνθήκες και να 

επανεξετάσει το ρόλο της τρομοκρατίας. Στην έκθεση της ICISS( International 

                                                           
4
 Βλ. Ήφαιστος Π.: Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική: Από την «ιδεαλιστική αθωότητα» στο 

«πεπρωμένο του έθνους», Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σελ. 253 

5
 Ibid., σελ. 333 

6
 Βλ. Katzman K., «Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy», CRS Report for 

Congress, Updated November 26, 2008, σ. 6 
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Commission on Intervention and State Sovereignty) το Δεκέμβριο του 2001 με τίτλο 

«The Responsibility to Protect» γίνεται προσπάθεια να κρατηθούν οι αποστάσεις από 

τα ζητήματα που εμπίπτουν στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», όμως υπάρχουν 

σημεία όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «μια αποτελεσματική επέμβαση μπορεί 

να απαιτεί την αλλαγή ενός πολιτικού καθεστώτος»
7
, πως «αν μια επέμβαση 

αντιμετωπίζεται ως ηθικά σωστή τότε δεν υπάρχει λόγος να μη συνεχιστεί, ακόμα κι 

αν τελείται από ένα μόνο κράτος, το οποίο μπορεί να είναι και μία ηγεμονική δύναμη 

που έχει τη στρατιωτική ικανότητα να ασκήσει δύναμη πέρα από τα σύνορά της»
8
, 

ενώ το «παραθυράκι» που η έκθεση προσφέρει στις ΗΠΑ είναι ο χαρακτηρισμός 

κάποιων περιπτώσεων κρατών ως «failed states»
9
 όπου μια επέμβαση με προληπτικό 

χαρακτήρα ουσιαστικά νομιμοποιείται. Το Αφγανιστάν πληρούσε τις προϋποθέσεις 

για να χαρακτηριστεί ως «failed state», καθώς το σκληρό και καταπιεστικό καθεστώς 

των Ταλιμπάν το καθιστούσε προβληματικό κράτος ως προς τη διακυβέρνησή του 

και επιπλέον θεωρούταν πυρήνας της τρομοκρατίας, αφού παρείχε καταφύγιο στον 

Οσάμα Μπιν Λάντεν και τα υπόλοιπα μέλη της Αλ-Κάιντα. Έτσι, μετά τις επιθέσεις 

της τελευταίας στο αμερικανικό έδαφος, η κυβέρνηση Μπους αποφάσισε να 

ανατρέψει το καθεστώς των Ταλιμπάν μέσω μιας στρατιωτικής επέμβασης, κρίνοντας 

πως η επαναφορά ενός φιλικότερου προς τις ΗΠΑ καθεστώτος, όπως αυτό της 

Βόρειας Συμμαχίας, θα έδινε την ευκαιρία στις αμερικανικές δυνάμεις να 

αναζητήσουν τα μέλη της Αλ-Κάιντα ευρισκόμενες σε αφγανικό έδαφος, στοιχείο 

που θα διευκόλυνε τις προσπάθειες εντοπισμού των τρομοκρατών.
10

   

 Άμεσες ήταν και οι διεργασίες που έλαβαν χώρα στους κόλπους των 

Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ αμέσως μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πιο 

συγκεκριμένα, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2001, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με 

την Απόφαση 1368 καταδίκασε τις επιθέσεις στις ΗΠΑ, τις χαρακτήρισε ως «απειλή 

κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», κάλεσε όλα τα κράτη να συνεργαστούν 

για να εντοπιστούν οι δράστες και να παραδοθούν στη δικαιοσύνη, ενώ στις 28 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους εξέδωσε την Απόφαση 1373, με την οποία κατά κάποιο 

                                                           
7
 Βλ. Chandler R., «The responsibility to protect? Imposing the “Liberal Peace”», International 

Relations, Center for the Study of Democracy, University of Westminster, 1 March 2004, σ.σ. 64-65 

8
 Ibid., σ. 70 

9
 Ibid., σ.σ. 74-75 

10
 Βλ. Katzman K., «Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy», CRS Report for 

Congress, Updated November 26, 2008, σ. 6 



 
8 

τρόπο άναψε το πράσινο φως για την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν, καθώς 

επιβεβαίωσε το δικαίωμα άμυνας των ΗΠΑ βάσει του άρθρου 51 του Καταστατικού 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
11

 Το συγκεκριμένο άρθρο βέβαια, έχει ερμηνευτεί 

ποικιλοτρόπως ανάλογα με την περίσταση και το κράτος το οποίο το επικαλείται, 

καθώς σαν εξαίρεση στην κεντρική αρχή που προβλέπει την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών και τη γενική απαγόρευση στη χρήση βίας, το Άρθρο 51 επιτρέπει τη 

χρήση βίας όταν αυτή είναι προϊόν αυτοάμυνας. Σύμφωνα με το Χάρτη, ένα μέλος 

των Ηνωμένων Εθνών μπορεί να συμμετέχει στις στρατιωτικές πράξεις αυτοάμυνας 

εάν έχει εμφανιστεί νωρίτερα ένοπλη επίθεση εις βάρος του και έπειτα μόνο έως ότου 

αναλάβει το Συμβούλιο Ασφαλείας τον έλεγχο.
12

 Τρομοκρατικές επιθέσεις τέτοιας 

εμβέλειας οδήγησαν τη διεθνή κοινωνία να τις χαρακτηρίσει ως ένοπλες επιθέσεις και 

το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ και την ικανότητά 

τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενίοτε εξωθεσμικές σε σχέση με τις επιταγές 

του Διεθνούς Δικαίου, εύλογα προετοίμασαν το έδαφος για αμερικανική επέμβαση 

στο Αφγανιστάν. 

 Οι Αποφάσεις του ΣΑ όμως, δεν παρείχαν ρητά εξουσιοδότηση στις ΗΠΑ να 

διεξάγουν οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στο Αφγανιστάν. Η απόφαση που 

έδωσε τέτοια εξουσιοδότηση στους Αμερικανούς με πιο ρητό και άμεσο τρόπο, ήταν 

η Απόφαση του Κογκρέσου (S.J. Res.23) που έκανε λόγο για «κάθε απαραίτητη και 

κατάλληλη άσκηση δύναμης εναντίον εθνών, οργανισμών ή προσώπων που σχεδίασαν, 

εξουσιοδότησαν, διέπραξαν ή βοήθησαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις που συνέβησαν 

στις 11 Σεπτεμβρίου 2001»
13

.  

 Στις 7 Οκτωβρίου του 2001, οι ΗΠΑ ανακοίνωναν πλέον στο ΣΑ πως «είχαν 

πέσει θύμα μιας μαζικής και βίαιης επίθεσης και ότι εξασκούσαν το δικαίωμα άμυνάς 

τους όπως προβλέπεται απ’ το άρθρο 51 του Χάρτη των ΗΕ με την ανάληψη δράσης 

στο Αφγανιστάν εναντίον της Αλ-Κάιντα με σκοπό την εξάρθρωση των 

                                                           
11

 Βλ. Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Η χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν κατά το διεθνές δίκαιο, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 23 
12

 Βλ. Χατζηκωνσταντίνου Κ.: Ο Προληπτικός Πόλεμος ή Η Παραχάραξη της Λογικής, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2005, σ.σ. 92-93 

13
 Βλ. Katzman K., «Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy», CRS Report for 

Congress, Updated November 26, 2008, σ.σ. 6-7 
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τρομοκρατικών τους βάσεων και την καταστροφή των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

των Ταλιμπάν, ώστε να αποτρέψουν νέες επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ».
14

  

 Έπειτα από τις προαναφερθείσες εξελίξεις, το αμέσως επόμενο βήμα θα ήταν 

η έναρξη της αμερικανικής και μετέπειτα διεθνούς επέμβασης στο έδαφος του 

Αφγανιστάν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Βλ. Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Η χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν κατά το διεθνές δίκαιο, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 24 
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   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 

ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

 Η διεθνής παρουσία εντός της εδαφικής επικράτειας του Αφγανιστάν- βάσει 

της παρούσας μελέτης, γίνεται λόγος μόνο για τον 21
ο
 αιώνα- είναι συνεχής για πάνω 

από 10 χρόνια πλέον. Από την έναρξή της μέχρι σήμερα, οι εμπλεκόμενες πλευρές, η 

μορφή, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες της εκάστοτε αποστολής, έχουν περάσει από 

αρκετά στάδια, δεδομένης και της αντίστοιχης αλληλεπίδρασής τους με τις συνθήκες 

εντός της χώρας. Μέχρι σήμερα, οι διεθνείς αποστολές δεν έχουν κατορθώσει να 

απεμπλακούν από την περιοχή, απόρροια των πολλών προβλημάτων που συνάντησαν 

την τελευταία δεκαετία και αυτών που επιχειρούν να επιλύσουν στο μέλλον.  

 Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί το σύνολο των επιχειρήσεων που διεξήγαγαν 

ΗΠΑ και διεθνείς οργανισμοί από το 2001 κι έπειτα. Θα αναλυθούν τα πεπραγμένα 

τους και θα δοθεί μια εικόνα του βαθμού επιτυχίας τους, ενώ θα παρουσιαστεί και το 

επίπεδο συντονισμού τους και της συνεργασίας τους με την τοπική ηγεσία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

OPERATION ENDURING FREEDOM (OEF-A)  

 

 Οι διεργασίες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, προλείαναν το 

έδαφος για την αμερικανική επέμβαση στο Αφγανιστάν. Την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ 

ανακοίνωναν στο Συμβούλιο Ασφαλείας την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση του 

δικαιώματος να δράσουν σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, ξεκινούσαν και οι πρώτες αεροπορικές επιδρομές τους στον 

εναέριο χώρο του Αφγανιστάν. 

 Στις 7 Οκτωβρίου του 2001 λοιπόν, ξεκίνησε η κατά βάση στρατιωτικού 

χαρακτήρα επιχείρηση που ονομάστηκε «Operation Enduring Freedom»(OEF-A). Η 

Operation Enduring Freedom εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο του «παγκόσμιου 

πολέμου κατά της τρομοκρατίας» που είχε αναγγείλει ο πρόεδρος Μπους και το 

κυρίως μέρος της που αναπτύχθηκε στο Αφγανιστάν- και μετέπειτα στο Ιράκ- είχε ως 

στόχο την εξάρθρωση της Αλ-Κάιντα και την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, 

το οποίο πρέπει να αναφερθεί πως δεν τύγχανε de jure αναγνώρισης από τη διεθνή 

κοινότητα, παρά το γεγονός ότι ήλεγχε το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας.
15

  

 Το κυριότερο μέρος των επιχειρήσεων περιελάμβανε αεροπορικές επιθέσεις 

σε δυνάμεις των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα σε νευραλγικές περιοχές και 

εγκαταστάσεις. Τα στρατιωτικά σώματα που έλαβαν μέρος στις πρώτες αεροπορικές 

επιθέσεις προέρχονταν από τη SAD(Special Activities Division), τμήμα της CIA, τις 

Ειδικές Δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, την USSOCOM(United States Special 

Operations Command) καθώς και από βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που 

συνασπίστηκαν με τις αμερικανικές(coalition forces).
16

 Σύμμαχοι της OEF-A στο 

έδαφος του Αφγανιστάν ήταν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας( η 

οποία απαρτιζόταν ουσιαστικά από τους μουτζαχεντίν που στο παρελθόν είχαν 

νικήσει τις δυνάμεις της ΕΣΣΔ στην περιοχή) και ομάδες της φυλής των Pashtun που 

αντιτίθονταν στους Ταλιμπάν
17

( παρά το γεγονός ότι, όπως θα δούμε παρακάτω, οι 

Ταλιμπάν προέρχονται στη μαζική τους πλειοψηφία από την ίδια φυλετική ομάδα). 

                                                           
15

 Βλ. Ευθύμιος Παπασταυρίδης, Η χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν κατά το διεθνές δίκαιο, 

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 21 
16

 Βλ. Katzman K., «Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy», CRS Report for 

Congress, Updated November 26, 2008, σ. 7 
17

 Ibid. 
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Έτσι, ενώ οι αμερικανικές(κυρίως) δυνάμεις βομβάρδιζαν το αφγανικό έδαφος, 

στήριζαν παράλληλα την προέλαση της Βόρειας Συμμαχίας προς το νότιο τμήμα της 

χώρας προκειμένου να επιστρέψει στη διακυβέρνηση του κράτους εις βάρος των 

Ταλιμπάν. Οι αεροπορικές επιθέσεις στέφθηκαν με επιτυχία και γρήγορα Αμερικανοί 

και Βρετανοί προχώρησαν σε χερσαίες επιχειρήσεις στο πλευρό των Αφγανών 

συμμάχων τους.
18

 Μονάδες χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων(μεταξύ τους και 

περίπου 1300 πεζοναύτες) μετακινήθηκαν μέχρι την περιοχή γύρω από την πόλη 

Kandahar, όμως στην ουσία οι ξένες δυνάμεις ενεπλάκησαν σε ελάχιστες μάχες με 

τους πολεμιστές των Ταλιμπάν- το κύριο μέρος των μαχών διεξήχθη μεταξύ των 

Ταλιμπάν και των Αφγανών αντιπάλων τους.
19

  

 Η πρώτη σημαντική επιτυχία της Βόρειας Συμμαχίας έλαβε χώρα στις 9 

Νοεμβρίου, όταν και κατέλαβε την πόλη Mazar-i-Sharif, οχυρό μέχρι εκείνη τη 

στιγμή των Ταλιμπάν. Ακολούθησε τρεις μέρες μετά η είσοδός της στην πρωτεύουσα 

Καμπούλ, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου, η κατάληψη της πόλης Kandahar και η φυγή του 

ηγέτη των Ταλιμπάν, Μουλά Ομάρ, σήμανε επίσημα το τέλος της κυριαρχίας του 

καθεστώτος στο κράτος του Αφγανιστάν.
20

 Την ίδια στιγμή, ειδικές δυνάμεις των 

ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύσσονταν στο Αφγανιστάν με αποκλειστικό 

σκοπό τη σύλληψη του Οσάμα Μπιν Λάντεν και των υπολοίπων ηγετικών στελεχών 

της Αλ-Κάιντα και μάλιστα το Δεκέμβριο του 2001, οι Ειδικές Δυνάμεις και η CIA, 

έφτασαν στο να περικυκλώσουν το κρησφύγετο του Σαουδάραβα τρομοκράτη στην 

περιφέρεια της Nangarhar, όμως ο τελευταίος κατόρθωσε να αποδράσει, γεγονός που 

Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονταν στο θέατρο των επιχειρήσεων εκείνη την 

περίοδο απέδωσαν στην ολιγωρία των αφγανικών στρατευμάτων που έπρεπε να 

αποκλείσουν κάθε έξοδο διαφυγής.
21

 Έτσι, ο κύριος στόχος της OEF-A δεν 

επετεύχθη εκείνη την περίοδο, όμως οι επιτυχίες που κατέγραψε η επιχείρηση και οι 

αλλαγές που αυτές επέφεραν στο κράτος του Αφγανιστάν ήταν σημαντικές. 
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Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

 

 Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελίσσονται θετικά, ξεκίνησαν πλέον 

και σε διπλωματικό επίπεδο οι διαβουλεύσεις για το μέλλον του Αφγανιστάν στη 

μετά- Ταλιμπάν εποχή. Με βάση την έκθεση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν Lakhdar Brahimi( Βrahimi 

Report)
22

, το ΣΑ του ΟΗΕ έκανε έκκληση για μία νέα κυβέρνηση ευρείας βάσης στη 

χώρα που να αντιπροσωπεύει όλους τους Αφγανούς και που θα κινείται στην 

κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης με τα γειτονικά κράτη. Αποτέλεσμα της 

πρωτοβουλίας του ΣΑ ήταν η Συμφωνία της Βόννης στις 5 Δεκεμβρίου 2001, όπου 

πολιτικοί εκπρόσωποι διαφόρων εθνοτήτων του Αφγανιστάν συναντήθηκαν υπό την 

αιγίδα του ΟΗΕ και υπέγραψαν μια «Μεταβατική Ρύθμιση για την Εκκρεμή 

Επανεγκατάσταση Προσωρινών Κυβερνητικών Οργανισμών στο Αφγανιστάν».
23

 Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας προσυπέγραψε την επόμενη μέρα τη συμφωνία με την έκδοση 

της Απόφασης 1383.
24

  

 Η συμφωνία προέβλεπε τη δημιουργία μιας προσωρινής εξάμηνης 

κυβέρνησης που θα οδηγούσε σε μία επόμενη μεταβατική κυβέρνηση για δύο χρόνια 

και μέχρι την εκλογή μιας κανονικής κυβέρνησης υπό το νέο Σύνταγμα.
 
Η προσωρινή 

κυβέρνηση σχηματίστηκε με πρόεδρο τον Hamid Karzai
25

, ενώ τη σύνθεση της 

διετούς μεταβατικής κυβέρνησης θα αποφάσιζε ένα συμβούλιο Αφγανών 

ηλικιωμένων φυλάρχων, η Loya Jirga.
26

  

 Με βάση τα παραπάνω και με εξαίρεση τη μη σύλληψη του Μπιν Λάντεν και 

άλλων ηγετικών στελεχών της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν, η αποστολή της οποίας 

ηγούνταν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν έδειχνε να στέφεται με επιτυχία, κρίνοντας από το 
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σύνολο των στόχων που είχαν επιτευχθεί. Η αλλαγή του καθεστώτος έφερε 

αισιοδοξία στην πλειοψηφία των Αφγανών πολιτών και γρήγορα αρκετοί εξόριστοι 

από το παλιό καθεστώς επέστρεψαν στη χώρα.  Στη συνέχεια όμως, θα 

διαπιστώσουμε πως η εμπιστοσύνη των Αφγανών στην κυβέρνηση Καρζάι δε 

διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 Παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του εντοπισμού και της 

επικράτησης επί της Αλ-Κάιντα και του Μπιν Λάντεν, οι αμερικανικές δυνάμεις 

διεξήγαγαν νέες και ευρύτερες στρατιωτικές χερσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές του 

Μαρτίου του 2002(Operation Anaconda) και του Μαρτίου του 2003(Operation 

Valiant Strike).
27

 Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο στρατιωτικός χαρακτήρας της OEF-

A και οι επιδιώξεις των Αμερικανών στην περιοχή, θα παρεμπόδιζαν σε πολλούς 

τομείς το έργο των επόμενων διεθνών αποστολών, των οποίων ο στόχος θα ήταν η 

ενδυνάμωση του κράτους του Αφγανιστάν, ο εκδημοκρατισμός της χώρας και η 

ασφάλεια των πολιτών της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ(ISAF) 

 

 Παράλληλα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που έδωσαν το 

πράσινο φως στις ΗΠΑ για επέμβαση στο Αφγανιστάν, ένας άλλος σημαντικότατος 

οργανισμός, η Βορειοατλαντική συμμαχία(ΝΑΤΟ), θα έπαιρνε με τη σειρά του τη 

θέση του στο θέατρο των επιχειρήσεων στην περιοχή. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2001 

και αφού είχε προηγηθεί η Operation Enduring Freedom και έπειτα η Συμφωνία της 

Βόννης, το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε την Απόφαση 1386, με την οποία 

δινόταν πλέον η εξουσιοδότηση σε πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ να αναπτυχθεί στο 

έδαφος του Αφγανιστάν για διάστημα(αρχικά) ενός εξαμήνου, προκειμένου να 

διασφαλίσει με κάθε μέσο την ασφάλεια και σταθερότητα της νέας προσωρινής 

κυβέρνησης Καρζάι. Η νατοϊκή αποστολή που εστάλη, ονομάστηκε 

ISAF(International Security Assistance Force in Afghanistan).
28

  

 Αρχικά, το έμψυχο δυναμικό της ISAF ανερχόταν στους 5000 στρατιώτες, 

ενώ η περιοχή ανάπτυξης της αποστολής περιοριζόταν στην πρωτεύουσα Καμπούλ.
29

 

Ταυτόχρονα, άλλοι 5000 Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύσσονταν στη χώρα 

προκειμένου να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις(Combined Forces Command- 

Afghanistan).
30

 Ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών ανά κάτοικο στο 

Αφγανιστάν ήταν μικρότερος σε σχέση με οποιαδήποτε προσπάθεια state-building 

από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι έπειτα. Τρεις άμεσες εξηγήσεις μπορούν να δοθούν 

για τη στάση αυτή των ΗΠΑ: α)Σε εκείνη τη χρονική περίοδο, κύριο μέλημα των 

Ηνωμένων Πολιτειών ήταν η εξάρθρωση της Αλ-Κάιντα, πολύ περισσότερο από τη 

στήριξη του προέδρου Καρζάι, γι’ αυτό και επιχειρησιακά το βάρος έπεφτε πιο πολύ 

στην Operation Enduring Freedom παρά στην ISAF, β) Οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να 

δημιουργήσουν αντίστοιχη ένταση με αυτή που είχαν δημιουργήσει οι Σοβιετικοί 

στην περιοχή τη δεκαετία του ’80 και γ) πίστευαν ότι σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα 

αεροσκάφη, ο στρατός ήταν σχετικά επαρκής.
31

 Όπως γρήγορα αποδείχθηκε, ο 
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πρώτος απ’ τους προαναφερθέντες λόγους δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στη σωστή 

και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Αμερικανών και ISAF, καθώς προέκυπτε μια 

σημαντική αντίφαση: την ίδια στιγμή που διεξαγόταν πόλεμος εναντίον της 

εναπομείνασας δύναμης της Αλ-Κάιντα και των Ταλιμπάν, γινόταν προσπάθεια να 

εγκατασταθεί μια σταθερή κυβέρνηση στην Καμπούλ για να προάγει την ειρήνη και 

τη σταθερότητα. Αυτή ήταν και η ιδιαιτερότητα της ISAF, καθώς εμφανιζόταν στην 

πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την ίδια περίοδο που στην υπόλοιπη χώρα εκτελούνταν 

στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό διαφορετική διοίκηση(chain of command).
32

 Παρ’ όλα 

αυτά, η έγκριση από τον ΟΗΕ μέσω της Απόφασης 1386 ήταν ζωτικής σημασίας για 

την πολυεθνική δύναμη του ΝΑΤΟ, δεδομένου του ότι εξουσιοδοτούσε την ISAF με 

πρωταρχικό καθήκον να δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας που θα επέτρεπαν να 

αποκατασταθεί η ειρήνη ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές των Αφγανών και να 

επιτραπεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεπώς, η παρουσία της ISAF 

στην περιοχή θεωρήθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη μιας 

διαδικασίας οικοδόμησης της ειρήνης, κάτι που τη διαφοροποιούσε από την 

καθοδηγούμενη απ’ τις ΗΠΑ αντιτρομοκρατική εκστρατεία.
33

  

 Ωστόσο, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ έδιναν προτεραιότητα στις στρατιωτικού 

χαρακτήρα επιδιώξεις τους, ήταν αναπόφευκτη η σύγκρουση αρμοδιοτήτων και 

δράσεων μεταξύ των αποστολών στο Αφγανιστάν. Στις αρχές του 2002 μάλιστα, η 

κυβέρνηση Μπους μπλόκαρε την επέκταση της ISAF πέρα από τα όρια της Καμπούλ, 

παρά το γεγονός ότι η χρονική συγκυρία επέβαλλε μια τέτοια εξάπλωση της ISAF, 

εξέλιξη που προκάλεσε και την έντονη δυσπιστία των Αφγανών πολιτών που 

στήριζαν πολλές απ’ τις ελπίδες τους για μελλοντική ευημερία στη δράση της ISAF.
34

 

 Τα πρώτα βήματα της ISAF λοιπόν, έγιναν υπό δυσμενείς συνθήκες. Στο 

ξεκίνημά της μάλιστα, την επιχειρησιακή της καθοδήγηση ανέλαβε η Μεγάλη 

Βρετανία, η οποία απέστειλε και το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού(1800 

στρατιώτες).
35

 Το ΝΑΤΟ θα αναλάμβανε την πλήρη διοίκηση της αποστολής τον 
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Αύγουστο του 2003, μετά από τις συνεισφορές σε έμψυχο υλικό και από άλλες χώρες 

του οργανισμού και όταν έγινε πλέον σαφές πως η ISAF έπρεπε να αναπτυχθεί στο 

σύνολο της εδαφικής επικράτειας του Αφγανιστάν, κάτι που επικύρωσαν και οι 

επόμενες Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως θα δούμε παρακάτω.
36

  

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ISAF 

 

 Η αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της νατοϊκής αποστολής ήταν επιτακτική, 

κυρίως από τη στιγμή που ο τομέας της ασφάλειας αντιμετώπιζε ολοένα και 

περισσότερα προβλήματα λόγω της ένοπλης αντίστασης των Ταλιμπάν-η οποία θα 

αναλυθεί εκτενέστερα στη συνέχεια της παρούσας μελέτης- ενάντια στο νέο 

καθεστώς και τις ξένες δυνάμεις. Για αυτόν το λόγο, στις 14 Οκτωβρίου του 2003, το 

ΣΑ έδωσε εντολή στην ISAF να επεκτείνει το χώρο δράσης της και πέραν των ορίων 

της αφγανικής πρωτεύουσας με την Απόφαση 1510.
37

 Σε συνδυασμό με την πλήρη 

ανάληψη της διοίκησης από το ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 2003 και τη συνδρομή νέων 

κρατών-μελών του οργανισμού, η ISAF ξεκίνησε τη διαδικασία επέκτασής της, η 

οποία διενεργήθηκε σε 4 στάδια μέχρι και σήμερα: 

 Στάδιο 1
ο
: προς Βορρά- ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004 

 Στάδιο 2
ο
: προς Δύση- ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 

 Στάδιο 3
ο
: προς Νότο- ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2006 

 Στάδιο 4
ο
: προς Ανατολή και ανάληψη ευθύνης για ολόκληρη την αφγανική 

επικράτεια- ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006
38

 

 Δεδομένης της κατάστασης του κράτους του Αφγανιστάν και της 

εντεινόμενης εξέγερσης των Ταλιμπάν, η συγκεκριμένη αποστολή χαρακτηρίστηκε 

ως η πιο απαιτητική επιχείρηση που έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ στην ιστορία του.
39

 Το 

παράδοξο είναι πως το Αφγανιστάν κατατασσόταν στις χώρες όπου οι συγκρούσεις 

είχαν τερματιστεί και έτσι το έργο των διεθνών δυνάμεων ήταν η διατήρηση και η 
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υποστήριξη της ειρήνης, πράγμα που βέβαια δεν ίσχυε, καθώς οι μάχες μαίνονταν σε 

πολλές περιοχές της χώρας.
40

 Παράλληλα, σχετικά με το ζήτημα της ελλιπούς 

στελέχωσης της αποστολής που ετέθη παραπάνω, πολλοί ήταν αυτοί που 

υποστήριζαν πως ισχυρότερη παρουσία διεθνών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν θα 

έφερνε αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα, αφού θα τροφοδοτούσαν τη 

δυσαρέσκεια των Αφγανών που θα τα αντιμετώπιζαν ακόμα και ως στρατεύματα 

κατοχής.
41

  

 Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η ISAF είναι αυτοί της ασφάλειας, 

της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης του κράτους, καθώς και της διακυβέρνησης. 

Στον τομέα της ασφάλειας, η ISAF συνεισφέρει με τη διεξαγωγή ανάλογων 

επιχειρήσεων και με την εκπαίδευση των Εθνικών Σωμάτων Ασφαλείας του 

Αφγανιστάν(Afghan National Security Forces-ANSF).
42

 Στους άλλους δύο τομείς, η 

νατοϊκή αποστολή συνεργάζεται με άλλους διεθνείς και τοπικούς φορείς που θα 

εξεταστούν αναλυτικότερα στη συνέχεια, όπως την αποστολή των Ηνωμένων 

Εθνών(UNAMA), μη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και με την τοπική 

κυβέρνηση(GIRoA).  

 Το εξ ορισμού δύσκολο έργο που είχε να επιτελέσει η ISAF δυσχέραιναν 

ακόμα περισσότερο παράγοντες που σχετίζονταν με τα εσωτερικά ζητήματα 

λειτουργίας του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη 

για τη σωστή μέθοδο αντιμετώπισης της βίας. Τα ευρωπαϊκά κράτη καταλόγιζαν στις 

ΗΠΑ πως αποξένωναν τοπικούς πληθυσμούς, απαξίωναν τη λειτουργία της 

αφγανικής κυβέρνησης και δημιουργούσαν έτσι, νέους εχθρούς. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ 

θεωρούσαν πως τα ευρωπαϊκά κράτη δίσταζαν να ασκήσουν βία σε περιπτώσεις που 

αυτό κρινόταν απαραίτητο.
43

 Αυτές οι διαφωνίες ως προς την προσέγγιση δεν είναι 

καινούργιες. Αναλυτές όπως ο Robert Kagan, χαρακτηρίζουν τις ΗΠΑ ως ικανότερη 

να επιβάλλει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη σε έναν κόσμο που διέπεται από ανομία 

και θεωρούν πως οι Αμερικανοί ασχολούνται με τις πραγματικές κι επικίνδυνες 

απειλές, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι διαλλακτικότεροι και δίνουν λιγότερη σημασία σε 

ζητήματα όπως η τρομοκρατία, προτιμώντας να ασχολούνται με πιο «ακίνδυνα» 
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θέματα όπως η μεταναστευτική πολιτική, οι εθνοτικές διαμάχες και το περιβάλλον.
44

 

Αυτή η διαφορά νοοτροπίας ήταν εμφανής και στους κόλπους της ISAF, 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός πως η προσέγγιση και οι δυνατότητες 

συνεισφοράς του κάθε κράτους-μέλους εξαρτώνται και από παράγοντες εντός του 

καθενός ξεχωριστά, όπως η οικονομική κατάσταση ή η στρατηγική που το κάθε 

κράτος χαράσσει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.  

 Επιπροσθέτως, τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου οδήγησαν στην 

αναγκαιότητα μετασχηματισμού του οργανισμού και η Σύνοδος Κορυφής της Πράγας 

το Νοέμβριο του 2002 έθεσε τις βάσεις για ένα ΝΑΤΟ που θα ήταν ικανό «να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις για την ασφάλεια των δυνάμεών του, των πληθυσμών 

και της επικράτειάς του».
45

 Το πεδίο του Αφγανιστάν όμως, κατέδειξε τη δυσκολία 

πολλών κρατών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του μετασχηματισμού και 

εκσυγχρονισμού του ΝΑΤΟ, κυρίως μετά το 2006, όταν και η δύναμη της ISAF 

μετακινήθηκε στις πιο προβληματικές ζώνες της χώρας και συγκεκριμένα στο νότιο 

και ανατολικό τμήμα της.
46

 Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που κατόρθωσε να 

εκσυγχρονίσει το στρατό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

ΝΑΤΟ ήταν η Μ. Βρετανία, η οποία ανέλαβε την ευθύνη να διαφυλάξει τη 

σταθερότητα της πιο επικίνδυνης, ίσως, ζώνης του Αφγανιστάν, της περιοχής 

Helmand.
47

 Ειδικά μετά τον Ιανουάριο του 2006, όταν και η αφγανική κυβέρνηση 

όρισε τη δική της στρατηγική για τη χώρα(Afghan Compact), η διευρυμένη ISAF 

όφειλε να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της προκειμένου να βοηθήσει την κυβέρνηση 

του Αφγανιστάν. Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης που εντάθηκε το 2009 όμως, 

κατέστησε πολλά κράτη ανίκανα να καλύψουν το απαιτούμενο κόστος για την 

αναδιοργάνωση του στρατού τους και κατ’ επέκταση τη συνεισφορά τους στην 

ISAF.
48

 Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση και στην 

προώθηση του επαγγελματισμού στα Σώματα Ασφαλείας του Αφγανιστάν, χωρίς να 

δώσει την απαραίτητη προσοχή στην ανάπτυξη των υπεύθυνων γι’ αυτά θεσμών, 
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όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας. Επίσης, πολλά κράτη τέθηκαν 

επικεφαλής σε τομείς στους οποίους δεν είχαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και 

εμπειρία, με αποτέλεσμα οι τομείς αυτοί να υπολειτουργούν ή να σημειώνουν 

ελάχιστη πρόοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο τομέας της 

δικαιοσύνης που υπηρετήθηκε ανεπαρκώς από τους Ιταλούς και ο τομέας της 

αναδιοργάνωσης της αστυνομίας στον οποίο, όπως θα δούμε, οι Γερμανοί απέτυχαν 

παταγωδώς.
49

  

 Στα πλαίσια μιας ευρείας διεθνούς συμμαχίας υπό εντολή του ΟΗΕ, η νατοϊκή 

δύναμη λογιζόταν κυρίως ως υπεύθυνη για τον τομέα της ασφάλειας. Για να 

μετριάσει την έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις της συμμαχίας, το 

ΝΑΤΟ ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικού του σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και state-

building. Σκοπός του ήταν να συνδέσει την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση του 

κράτους με αποτελεσματικά καθοδηγούμενη στρατιωτική δράση. Σε αυτό το πλαίσιο 

υιοθετήθηκε μια ολοκληρωτική προσέγγιση, η λεγόμενη «Comprehensive 

Approach».
50

  

 Η Comprehensive Approach(CA) είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο που 

προορίζεται να καλύψει την ανάγκη των φορέων που συμμετέχουν σε αποστολές 

σταθεροποίησης να συνεργαστούν καλύτερα, από το σχεδιασμό μέχρι και την πράξη. 

Αυτό προϋποθέτει τη σωστή συνεργασία μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού 

τμήματος της αποστολής.
51

 Με γνώμονα την επιδίωξη αυτή, δημιουργήθηκαν και οι 

ομάδες που θα απασχολήσουν το αμέσως επόμενο τμήμα της παρούσας μελέτης. 

 

PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAMS (PRTs) 

 

 Το Δεκέμβριο του 2002 συγκροτήθηκαν οι πρώτες PRTs( Provincial 

Reconstruction Teams), ομάδες αποτελούμενες από στρατιωτικό και πολιτικό 

προσωπικό που σκοπό είχαν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση περιοχών που 

βρίσκονταν πέραν των ορίων της Καμπούλ. Οι δραστηριότητες των PRTs 
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περιελάμβαναν από την επίλυση τοπικών διαφορών μέχρι το συντονισμό τοπικών 

σχεδίων ανοικοδόμησης, παρά το γεγονός πως οι PRTs που βρίσκονταν υπό 

αμερικανική ηγεσία και αυτές που αναπτύχθηκαν στις πιο επικίνδυνες εμπόλεμες 

ζώνες της χώρας, κατέληξαν να αναλώνονται σε μάχες εναντίον των ανταρτών.
52

 Η 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτών των σωμάτων ανήκε στις ΗΠΑ, στην 

προσπάθειά τους να βρουν τον καλύτερο τρόπο να παρέχουν ασφάλεια με τη 

μικρότερη δυνατή ανάπτυξη στρατιωτών στο έδαφος. Γρήγορα όμως, αναπτύχθηκαν 

αρκετές PRTs υπό την καθοδήγηση και άλλων κρατών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2004, το Αφγανιστάν αριθμούσε 19 τέτοιες ομάδες στην 

επικράτειά του.
53

 Στην πορεία, κάθε PRT λειτουργούσε με διαφορετικό τρόπο και 

είχε διαφορετικό αριθμό προσωπικού, ανάλογα με τη χώρα που είχε την ευθύνη 

σύστασης και λειτουργίας της. Μέχρι το 2010 παρουσιάστηκαν γενικότερα 3 μοντέλα 

λειτουργίας: το αμερικανικό(περίπου 80 άτομα με τα 3/5 να είναι πολιτικό 

προσωπικό και με καθοδήγηση από στρατιωτικό διοικητή) που επικεντρώνεται στην 

παροχή «σχεδίων με γρήγορα αποτελέσματα» σε εχθρικές περιοχές, το 

βρετανικό(περίπου 30% πολιτικό προσωπικό και με πολιτική διοίκηση) με σκοπό την 

εκπαίδευση στον τομέα του capacity-building και με δράση επίσης σε εχθρικές 

περιοχές και το γερμανικό μοντέλο(με το μεγαλύτερο όγκο-400 περίπου άτομα εκ 

των οποίων μόλις οι 20 να ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό- με κοινή πολιτική και 

στρατιωτική διοίκηση) με ειδικότητα στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης 

και με δράση σε περιβάλλον με πιο ανεκτικές συνθήκες.
54

  

 Η συνύπαρξη πολιτών και στρατιωτών καταδεικνύει την πρόθεση να μην 

έχουν οι PRTs επιθετικό ή στρατιωτικό χαρακτήρα αλλά να είναι προσηλωμένες στα 

θέματα που άπτονται της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης. Στις εχθρικές περιοχές 

που δρούσαν όμως, ήταν επόμενο το πολιτικό τμήμα τους να είναι πιο 

αναποτελεσματικό, με συνέπεια να αδρανοποιείται ολόκληρη η ομάδα. 

Επιπροσθέτως, η πολιτική διοίκηση κάποιων PRTs λογοδοτεί στην ηγεσία της χώρας 

απ’ την οποία προέρχεται και όχι στο Διοικητή της ISAF ή την ηγεσία του ΝΑΤΟ, 

συνεπώς οι επιχειρήσεις τους επηρεάζονταν άμεσα από πολιτικούς περιορισμούς.
55
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Αυτή η ανομοιομορφία των PRTs ήταν ένας από τους λόγους που τις καθιστούσαν 

αναποτελεσματικές σε πολλές περιπτώσεις. Ένας άλλος σημαντικός λόγος ήταν πως 

τις περισσότερες φορές η αμερικανική εντολή προς τις PRTs προσανατολιζόταν 

περισσότερο στην προστασία των στρατιωτικών δυνάμεων παρά στην προστασία των 

ίδιων των πολιτών, την ίδια στιγμή που ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού τους 

τις έκανε πιο ευάλωτες σε εχθρικές επιθέσεις. Επίσης, η συνύπαρξη στρατιωτικού και 

πολιτικού προσωπικού δεν διακρινόταν από σχέσεις συνεργασίας και συντονισμού, 

κυρίως στις PRTs που τελούσαν υπό αμερικανική διοίκηση.
56

 Ως αποτέλεσμα, 

σύμφωνα με το Κέντρο Ανάλυσης των Επιχειρήσεων του αμερικανικού Υπουργείου 

Άμυνας, οι ομάδες αυτές αντιμετώπιζαν σημαντικό πρόβλημα συντονισμού μεταξύ 

τους, ενώ απέτυχαν να συνεργαστούν επιτυχώς και με τους τοπικούς φορείς.
57

  

 Πλέον οι PRTs βρίσκονται υπό τη διοίκηση της ISAF. Κάποιες 

επικεντρώνονται στην αναδιαμόρφωση του τομέα της ασφάλειας(security sector 

reform- SSR), άλλες δίνουν έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, 

ενώ άλλες εξακολουθούν να ασχολούνται με την προστασία του έμψυχου 

στρατιωτικού δυναμικού. Κατά συνέπεια, η ISAF έχει την ευθύνη να εργαστεί για την 

ανάπτυξη συναίνεσης γύρω από την ευθύνη των PRTs και να τις κατευθύνει προς 

τρεις κύριες λειτουργίες: την αποτροπή παραγόντων αστάθειας(συμπληρώνοντας το 

κενό εξουσίας που προκαλείται από την κακή διακυβέρνηση της χώρας), την 

ενίσχυση της ικανότητας της τοπικής κυβέρνησης να ελέγξει τις περιφέρειες του 

Αφγανιστάν και να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον για τις διεθνείς υπηρεσίες, 

τις τοπικές αρχές και τους πολίτες του κράτους.
58

  

 Προκειμένου να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι, απαραίτητη προϋπόθεση 

για την ISAF είναι η σωστή συνεργασία της και με τους υπόλοιπους διεθνείς φορείς 

που διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο στα τεκταινόμενα εντός του Αφγανιστάν. 

Ένας από αυτούς είναι η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ(UNAMA) 

 

 Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να συμβάλλει στη σταθεροποίηση 

του Αφγανιστάν περιλαμβάνει και δράσεις προς την κατεύθυνση της διπλωματίας και 

της ανοικοδόμησης του κράτους. Ελάχιστα μετά τις αποστολές που εστάλησαν από 

τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην περιοχή και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου του 2002, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε την Απόφαση 1401, η οποία οδήγησε στη σύσταση 

της UNAMA(United Nations Assistance Mission in Afghanistan), αποστολή με 

σκοπό να υποστηρίξει τα κεκτημένα της Συμφωνίας της Βόννης σε συνεργασία με 

την ISAF και τους τοπικούς φορείς. Η αρχική εντολή προέβλεπε 12μηνη παρουσία 

της UNAMA στο Αφγανιστάν.
59

 Μέχρι σήμερα, η εντολή για παρουσία της UNAMA 

στο Αφγανιστάν έχει ανανεωθεί με διάφορες Αποφάσεις του ΣΑ, με τελευταία την 

Απόφαση 1974 στις 22 Μαρτίου του τρέχοντος έτους που ανανεώνει την εντολή της 

μέχρι το Μάρτιο του 2012. Οι προτεραιότητες της UNAMA περιλαμβάνουν την 

ειρήνευση μέσω της συμφιλίωσης και της ενσωμάτωσης των πρώην μαχητών, την 

προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου μέσω της 

ενδυνάμωσης της εθνικής κυβέρνησης της χώρας, τη βελτίωση του συστήματος 

υγείας και την ανάπτυξη των βιώσιμων πόρων.
60

  

 Παράλληλα, η UNAMA έχει αναμιχθεί πολλές φορές στην επίλυση τοπικών 

διαφορών ανάμεσα σε φατρίες, ενώ βασική της λειτουργία αποτελεί και η οργάνωση 

και ο έλεγχος των εκλογικών διαδικασιών στο Αφγανιστάν.
61

 Σε ό, τι έχει να κάνει με 

τον τελευταίο τομέα, οι προσπάθειές της δε συνοδεύτηκαν πάντα με επιτυχία, καθώς 

υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι απεσταλμένοι της δεν κατάφεραν να αποτρέψουν 

φαινόμενα διαφθοράς και νοθείας στις εκλογές, με αποτέλεσμα το κύρος της 

UNAMA να πληγεί και η διεθνής κοινότητα να χάσει μεγάλο μέρος της 
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εμπιστοσύνης των Αφγανών πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 

προεδρικές εκλογές του 2009, όπου όχι μόνο δεν κατέστη δυνατό να αποτραπούν 

περιστατικά βίας(στην προσπάθεια των Ταλιμπάν να μποϋκοτάρουν τη διαδικασία) 

και μετέπειτα νοθείας στις κάλπες, αλλά παράλληλα μέλη της διεθνούς δύναμης που 

ήταν υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών, θεωρήθηκαν από 

ανεπαρκή έως συνυπεύθυνα για το μη καθαρό αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα ο 

τότε Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών(Special 

Representative of Secretary General-SRSG) και επικεφαλής της UNAMA, Kai Eide.
62

  

 Δεδομένου του γεγονότος πως η UNAMA και η ISAF έχουν εντολή 

αμφότερες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα πρέπει να τονιστεί πως-όπως 

άλλωστε προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο- η διοίκηση της ISAF έχει 

αναληφθεί πλήρως από το ΝΑΤΟ από το 2003. Αντίθετα, η UNAMA διευθύνεται 

από το Τμήμα Επιχειρήσεων Διατήρησης της Ειρήνης του ΟΗΕ(DPKO). Η μεν ISAF 

έχει εντολή για peace-enforcement και συνεργάζεται κυρίως με τα Σώματα 

Ασφαλείας του Αφγανιστάν, η δε UNAMA λογίζεται ως πολιτική αποστολή που δρα 

κυρίως γύρω από ζητήματα ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεπώς, πέραν 

της συνεργασίας μεταξύ τους, διατηρούν ξεχωριστούς ρόλους προκειμένου να 

φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Παρ’ όλα αυτά και οι δύο αυτές αποστολές 

έχουν υιοθετήσει μια ενοποιημένη προσέγγιση προκειμένου να συντονίσουν τις 

προσπάθειές τους για τη βοήθεια προς την αφγανική κυβέρνηση.
63

 Άλλωστε η 

UNAMA εντάσσεται στις ενοποιημένες αποστολές(integrated missions) και 

λειτουργεί βάσει των μεταρρυθμίσεων που οδήγησαν στη σύσταση των 

IMTFs(Integrated Mission Task Forces), μία από τις πρώιμες προσπάθειες του ΟΗΕ 

να ανταποκριθεί στην άποψη ότι οι δυνατότητες του Οργανισμού στους τομείς της 

ασφάλειας, της ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, θα έπρεπε να αναπτύσσονται συλλογικά.
64

 Η σύσταση της πρώτης 
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ολοκληρωμένης IMTF μάλιστα, ήταν αυτή που καθιερώθηκε στο Αφγανιστάν, παρά 

το γεγονός ότι οι δυσκολίες που συνάντησε καθιστούν την επιτυχία της αμφίβολη.
65

  

 Η συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην περιοχή 

γίνεται υπό αντίξοες συνθήκες, γι’ αυτό και το 2007 υπήρξε πρόταση για τη 

δημιουργία μίας θέσης «super envoy» που θα εκπροσωπούσε από κοινού τον ΟΗΕ, 

την ΕΕ και το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και θα βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας. 

Μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε και τον υποβιβασμό στην ιεραρχία του επικεφαλής της 

UNAMA. Η προσπάθεια αυτή όμως δεν τελεσφόρησε, καθώς συνάντησε τις 

αντιρρήσεις του προέδρου Καρζάι που εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με το 

πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας αρχής.
66

  

 Η ανάγκη συντονισμού των διεθνών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν δεν αφορά 

μόνο τις προαναφερθείσες αποστολές. Στη χώρα δρουν και άλλοι διεθνείς παράγοντες 

των οποίων ο ρόλος και οι αρμοδιότητες θα παρατεθούν στο τελευταίο κεφάλαιο 

αυτού του μέρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

  

 Στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Αφγανιστάν λαμβάνει μέρος και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας δράση σε διάφορα πεδία, όπως αυτά της 

ασφάλειας και της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών, 

καθώς και της ανάπτυξης. Ασφαλώς, μέρος της ευρωπαϊκής βοήθειας θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί η παρουσία στρατιωτικού προσωπικού κρατών-μελών της ΕΕ στα 

πλαίσια της ISAF αλλά και στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων που μάχονται 

τους αντάρτες. Παράλληλα, η ΕΕ συνεισφέρει οικονομικά στα σχέδια ανοικοδόμησης 

της χώρας, αποτελώντας έναν από τους πολλούς χορηγούς των αφγανικών 

κυβερνητικών ταμείων(Law and Order Trust Fund for Afghanistan-LOFTA, Afghan 

Reconstruction Trust Fund-ARTF, Counter-Narcotics Trust Fund-CNTF).
67
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 Η συνεργασία ΕΕ και Αφγανιστάν έχει επισημοποιηθεί μέσω κοινής πολιτικής 

δήλωσης που υπογράφτηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2005 και επικυρώνει τη 

συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς που προαναφέρθηκαν υπό την 

ευθύνη και οργάνωση της αφγανικής κυβέρνησης.
68

 Ο τομέας στον οποίο 

επικεντρώνεται κυρίως η ΕΕ είναι αυτός του νόμου και της τάξης, με τη δημιουργία 

αποστολής με σκοπό να εκπαιδεύσει τα αστυνομικά σώματα του Αφγανιστάν και να 

βοηθήσει στην αστυνόμευση της περιοχής. Η αποστολή αυτή που ενεργοποιήθηκε 

στις 15 Ιουνίου του 2007, ονομάστηκε EUPOL και απορρέει από την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας(CSDP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
69

 Η EUPOL έχει βοηθήσει 

σημαντικά την αναμόρφωση της αφγανικής αστυνομίας και την επιτυχή σύνδεσή της 

με το σύστημα δικαιοσύνης της χώρας, εκτελώντας προγράμματα με στόχο την 

ενδυνάμωση των μυστικών υπηρεσιών, την εφαρμογή στρατηγικής κατά της 

διαφθοράς, την ισότητα των φύλων εντός της αφγανικής αστυνομίας και τη βελτίωση 

του τομέα ελέγχου και επικοινωνίας.
70

  

 Η δράση της EUPOL έχει βοηθήσει σημαντικά έναν τομέα της λειτουργίας 

του αφγανικού κράτους που στα πρώτα χρόνια της διεθνούς παρουσίας στη χώρα 

αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα-όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα- και για 

τον οποίο οι ενέργειες της διεθνούς κοινότητας κρίθηκαν ανεπαρκείς. Παρ’ όλα αυτά, 

για λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια, ούτε αυτή η αποστολή κατόρθωσε να 

φέρει την αστυνομία του Αφγανιστάν στα επίπεδα που απαιτούν οι συνθήκες στη 

χώρα.  

 Ένας ακόμη περιφερειακός οργανισμός που συμμετέχει στα τεκταινόμενα του 

Αφγανιστάν, είναι ο ΟΑΣΕ. Από το 2003, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως «ουδέτερος τρίτος 

παράγοντας»
71

 και τυγχάνοντας της εμπιστοσύνης της αφγανικής κυβέρνησης και της 

διεθνούς κοινότητας, έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς ειδικότητάς του και στο 
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Αφγανιστάν. Διαμέσου της ευρύτερης λειτουργίας του στον εδαφικό τομέα της 

Κεντρικής Ασίας, ο οργανισμός ασχολήθηκε με τα ζητήματα της προστασίας των 

συνόρων και των υπηρεσιών για την επιβολή του νόμου, ενώ έχει υποστηρίξει τις 

διαδικασίες διεξαγωγής των τεσσάρων τελευταίων εκλογών της χώρας. Μάλιστα, 

πρόθεση του ΟΑΣΕ είναι σύντομα να επεκτείνει τη βοήθειά του προς το Αφγανιστάν 

και σε τομείς που αφορούν οικονομικά, περιβαλλοντολογικά και ανθρωπιστικά 

ζητήματα και να ενσωματώσει πληρέστερα την αποστολή του με τις ευρύτερες 

προσπάθειες βοήθειας της διεθνούς κοινότητας υπό την καθοδήγηση του ΟΗΕ.
72

 

 Τέλος, στο Αφγανιστάν αναπτύσσει δράση και πληθώρα Μη Κυβερνητικών 

Οργανισμών, οι λειτουργίες των οποίων όμως, δε θα απασχολήσουν την παρούσα 

μελέτη. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

 Η Συμφωνία της Βόννης και η έναρξη της θητείας της κυβέρνησης Καρζάι 

οριστικοποίησαν την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Οι 

Αφγανοί πολίτες ήλπιζαν αυτή η εξέλιξη να οδηγήσει τη χώρα τους στην ανάπτυξη 

και στην ευημερία. Γρήγορα όμως, Αφγανοί και διεθνής κοινότητα διαπίστωσαν πως 

τα εμπόδια που θα προέκυπταν στην πορεία προς μια αμοιβαία επιθυμητή 

κατεύθυνση θα ήταν πολλά και πως η υπερπήδησή τους θα απαιτούσε συνεργασία 

μεταξύ πολλών παραγόντων.  

 Η εκδίωξη των Ταλιμπάν και η προσπάθεια εντοπισμού των ηγετικών 

στελεχών της Αλ-Κάιντα από τις αμερικανικές δυνάμεις εγκαινίασαν μια νέα φάση 

πολέμου στη χώρα. Από το 2002 έως σήμερα, η εξέγερση των Ταλιμπάν σε 

συνδυασμό με την προβληματική διακυβέρνηση της χώρας έχουν δημιουργήσει 

συνθήκες αστάθειας και εμφυλίου πολέμου στην περιοχή. Οι αιτίες για τη διαιώνιση 

αυτής της κατάστασης είναι πολλές και αποτελούν το αντικείμενο εξέτασης της 

παρούσας ενότητας. Σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, θα αναλυθεί η 

εξέγερση των Ταλιμπάν αλλά και άλλων φυλετικών ομάδων εντός της χώρας, η 

δράση τοπικών πολεμάρχων που αποτελούν φορείς τοπικής εξουσίας επιζήμιας για τη 

συνολική σταθερότητα του κράτους, ενώ η μελέτη θα εστιάσει και στην πορεία 

διακυβέρνησης της χώρας, εκθέτοντας τις αδυναμίες των κρατικών θεσμών και τα 

προβλήματα που αντιμετώπισε- ή και δημιούργησε- η κυβέρνηση Καρζάι. Στόχος 

είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση της κατάστασης που επικρατεί στη 

χώρα την τελευταία δεκαετία, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο βαθμός δυσκολίας 

που χαρακτηρίζει τις προσπάθειες των διεθνών και εσωτερικών παραγόντων για την 

επιβολή σταθερότητας και συνθηκών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και τη 

βιωσιμότητα της χώρας στο μέλλον. 
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Ο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ 

 

 Το αρχικό στάδιο των επιχειρήσεων της OEF-A και των πολεμιστών της 

Βόρειας Συμμαχίας στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ανατράπηκε το σκληρό καθεστώς 

των Ταλιμπάν σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών από την έναρξη της 

αμερικανικής επέμβασης. Όμως, από το 2002 κι έπειτα αντιστράφηκαν οι ρόλοι, 

καθώς οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν εξέγερση εναντίον της νέας κυβέρνησης. Στα επόμενα 

τέσσερα χρόνια, η έκταση της εξέγερσης είχε πάρει διαστάσεις εμφυλίου πολέμου με 

τον αριθμό των επιθέσεων και των περιστατικών βίας εναντίον κυβερνητικών και 

ξένων δυνάμεων να τετραπλασιάζονται.
73

 Στο διάστημα 2002-2005 οι Αμερικανοί 

αντιμετώπισαν με σχετική επιτυχία και μέσω διαφόρων στρατιωτικών επιχειρήσεων 

την έως τότε χαμηλής έντασης αντίσταση των ανταρτών, με αποτέλεσμα στο τέλος 

του 2005 να θεωρούν πως την έχουν σχεδόν νικήσει.
74

 Όμως, στα μέσα του 2006 η 

εξέγερση κορυφώθηκε, αιφνιδιάζοντας τη στρατιωτική ηγεσία των δυνάμεων των 

ΗΠΑ στη χώρα.
75

 Πλέον, οι ξένες δυνάμεις που είχαν εγκατασταθεί στο Αφγανιστάν 

είχαν να αντιμετωπίσουν τις ομάδες στασιαστών που βρίσκονταν στην αφγανική 

επικράτεια και που υπονόμευαν κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης του κράτους.  

 Ανάμεσα σε αρκετές αιτίες που θα εξεταστούν στη συνέχεια, ο κύριος λόγος 

για τον οποίο οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν την εξέγερση ήταν η σύγκρουση ιδεολογίας με 

το νέο καθεστώς.
76

 Οι Ταλιμπάν, η εκδιωχθείσα απ’ τη Βόρεια Συμμαχία κυβέρνηση, 

είναι σουνίτες ισλαμιστές και εξτρεμιστές. Αρχηγός των Ταλιμπάν είναι ο Μουλά 

Ομάρ, ο επονομαζόμενος «μαχητής της πίστης»(amir al-muminin).
77

 Κατά τη 

διάρκεια της κυριαρχίας τους εφάρμοσαν αυστηρούς νόμους που πήγαζαν από τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις τους και άσκησαν εξουσία με χαρακτηριστική 

σκληρότητα. Η ανάκαμψη των Ταλιμπάν μετά την πτώση του καθεστώτος τους, 

ξεκίνησε απ’ το νότιο Αφγανιστάν, εκεί όπου κατοικεί η μεγαλύτερη σε πληθυσμό 

εθνότητα της χώρας, οι Pashtun, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 40% του αφγανικού 

πληθυσμού. Με την κατάληψη της Καμπούλ από τη Βόρεια Συμμαχία που εκφράζει 

                                                           
73

 Βλ. Jones S. G., «The Rise of Afghanistan’s Insurgency-State Failure and Jihad», International 

Security, Vol. 32, No.4, Spring 2008, σ.  7 
74

 Βλ. Katzman K., «Afghanistan: Post-War Governance, Security, and U.S. Policy», CRS Report for 

Congress, Updated November 26, 2008, σ. 23 
75

 Ibid. 
76

 Βλ. Jones S. G., «The Rise of Afghanistan’s Insurgency-State Failure and Jihad», International 

Security, Vol. 32, No.4, Spring 2008, σ. 9 
77

 Ibid., σ.σ. 27-28 



 
30 

την εθνότητα των Tajik και την εχθρική προς τους Pashtun στάση πολλών τοπικών 

πολεμάρχων(για τους οποίους θα γίνει εκτενέστερος λόγος παρακάτω), η εθνότητα 

των Pashtun περιθωριοποιήθηκε κι άλλο σε ό, τι αφορά τα πολιτικά και κοινωνικά 

τεκταινόμενα στο Αφγανιστάν. Έτσι, οι Ταλιμπάν αποκτούσαν αυξανόμενη ισχύ και 

υποστήριξη στους κόλπους των Pashtun. Με την αύξηση της δύναμης και της 

επιρροής των Ταλιμπάν, οι νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας(Uruzgan, 

Helmand, Kandahar) έγιναν ζώνες υψηλού κινδύνου για τις ξένες αποστολές, τα 

σώματα ασφαλείας της χώρας αλλά και τον άμαχο πληθυσμό.
78

  

 Το στοιχείο που εκμεταλλεύονταν οι Ταλιμπάν για να φέρουν με το μέρος 

τους νέους υποστηρικτές- πέρα από την επίκληση στην ισλαμική πίστη η οποία 

ανέκαθεν αποτελούσε ισχυρότερο ενοποιητικό παράγοντα σε ισλαμικές κοινωνίες
79

- 

ήταν η αδυναμία της κυβέρνησης Καρζάι και η μείωση της δημοτικότητάς της 

ανάμεσα στον αφγανικό πληθυσμό.
80

 Η αδυναμία της κυβέρνησης Καρζάι να πατάξει 

τη διαφθορά και να ελέγξει το σύστημα δικαιοσύνης στη χώρα, έχει επιτρέψει στους 

Ταλιμπάν να συστήνονται στους Αφγανούς πολίτες ως οι μόνοι ικανοί να διορθώσουν 

αυτήν την κατάσταση(όπως ισχυρίζονται ότι κατάφεραν στα μέσα της δεκαετίας του 

’90).
81

  

 Οι στενές σχέσεις των Ταλιμπάν με την Αλ-Κάιντα ήταν και ο 

σημαντικότερος λόγος διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων από τους 

Αμερικανούς στο Αφγανιστάν. Αρχηγός της Αλ-Κάιντα θεωρείται ο Αϊμάν Αλ 

Ζαουάχρι, χαρακτηριστικότερη ηγετική φυσιογνωμία της όμως, αποτελούσε ο 

Σαουδάραβας Οσάμα Μπιν Λάντεν. Η θρησκευτική-ιδεολογική ταυτότητα της 

οργάνωσης είναι ο εξτρεμιστικός ισλαμισμός, ενώ τα μέλη της είναι σουνίτες. 

Σύμφωνα με το δόγμα της Αλ-Κάιντα «οι μη ισλαμιστές είναι κακοί και 

διεφθαρμένοι».
 
Στόχο της αποτελεί η εδραίωση του ισλαμικού νόμου της Σαρίας στη 

Μέση Ανατολή και η επικράτηση του ισλαμισμού έναντι των «διεφθαρμένων 
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απίστων».
82

 Η Αλ-Κάιντα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους Ταλιμπάν(επίσης 

θιασώτες της Σαρίας) και η κοινή τους δράση έχει μετατοπιστεί εσχάτως απ’ το νότιο 

και νοτιοανατολικό μέρος του Αφγανιστάν στα σύνορα και στην ενδοχώρα του 

Πακιστάν.
83

 Στις ομάδες των ανταρτών εντάσσεται και η ισλαμική οργάνωση Hizb-i-

Islami που υπό την ηγεσία του ιδρυτή της Gulbuddin Hekmatyar μάχεται στο πλευρό 

των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα.
84

 

 Το άσυλο που προσέφερε το Πακιστάν στις παραπάνω ομάδες βοήθησε την 

εξέγερσή τους από πολλές απόψεις. Τους έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν τη 

στρατηγική τους, να στρατολογήσουν νέα μέλη, να λάβουν οικονομική βοήθεια από 

υποστηρικτές τους και να μείνουν μακριά από την πλειοψηφία των αμερικανικών 

στρατιωτικών επιχειρήσεων.
85

 Η αδυναμία ελέγχου των παραστρατιωτικών ομάδων 

και των πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών εκ μέρους της πακιστανικής κυβέρνησης- 

ένα χρόνιο πρόβλημα για το Πακιστάν- συνιστά και τον κύριο λόγο για τον οποίο 

υπάρχουν ακυβέρνητες ζώνες στα σύνορα του Πακιστάν με το Αφγανιστάν που 

χρησιμεύουν ως καταφύγιο για τους αντάρτες. Οι Ταλιμπάν, εκτός από τη στήριξη 

των Pashtun του Πακιστάν, έχουν λάβει σημαντική βοήθεια από την ISI(Inter-

Services Intelligence), την πακιστανική μυστική υπηρεσία πληροφοριών, μέσω 

παροχής εξοπλισμού, ιατρικής βοήθειας αλλά και οικονομικής ενίσχυσης
86

. Οι 

επιχειρήσεις του πακιστανικού στρατού στα καταφύγια αυτά έφεραν αποτέλεσμα 

μόνο σε σχέση με τη δράση της Αλ-Κάιντα και χωρίς να επιφέρουν πλήγματα στους 

Ταλιμπάν.
87

 Εκτός από τους Αμερικανούς, το πρόβλημα και οι δυσκολίες 

αντιμετώπισής του έχουν επισημανθεί και από την πακιστανική κυβέρνηση διά 

στόματος Μουσάρραφ  το 2007 σε επίσκεψή του στην Καμπούλ.
88

 

 Στην πορεία προέκυψαν και σημαντικές ενδείξεις για συνεργασία των 

Αφγανών ανταρτών με τους αντίστοιχους Ιρακινούς, κάτι που φάνηκε από τις κοινές 
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πρακτικές που ακολουθούσαν στον τρόπο διεξαγωγής της εξέγερσης, ενώ υπήρχαν 

πληροφορίες πως πολλοί Αφγανοί στρατιώτες έλαβαν μέρος της εκπαίδευσής τους σε 

ιρακινό έδαφος.
89

 Η μέθοδος που υιοθέτησαν κατά κόρον οι αντάρτες και που 

επέφερε μεγάλο αριθμό θυμάτων ήταν οι επιθέσεις αυτοκτονίας. Ο αριθμός τους 

αυξήθηκε από τη μία και τις δύο επιθέσεις το 2002 και το 2003 στις 139 και τις 140 

το 2007 αντίστοιχα.
90

 Η σημαντική αυτή αύξηση των επιθέσεων αυτοκτονίας 

αποδίδεται πιθανότατα σε εντολή του Αλ Ζαουάχρι και αντανακλά την πεποίθηση 

των ιθυνόντων της Αλ-Κάιντα πως αυτή είναι η αποδοτικότερη τακτική απέναντι στις 

κρατικές και διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς επιφέρει το μεγαλύτερο αριθμό 

απωλειών με το μικρότερο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό για τις δυνάμεις των 

ανταρτών. Παράλληλα, κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται το μέγεθος ανασφάλειας 

των πολιτών και κατά συνέπεια η άποψη πως η κυβέρνηση είναι ανίκανη να τους 

προστατέψει, συνεπώς διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην ηγεσία της χώρας και 

τους πολίτες της, καθιστώντας τους τελευταίους πιο ευάλωτους στην προπαγάνδα 

των Ταλιμπάν.
91

  

 Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στη σημαντική μείωση των 

πολεμιστών της Αλ-Κάιντα εντός των συνόρων του Αφγανιστάν, όμως η μετατόπισή 

τους σε όμορες περιοχές δε μειώνει την επικινδυνότητα και την επιρροή της 

οργάνωσης. Αντιθέτως, η υποστήριξή της σε ομάδες ανταρτών όπως οι Ταλιμπάν 

είναι ενισχυμένη λόγω των αυξημένων υλικοτεχνικών μέσων που διαθέτει και της 

αύξησης της διακρατικής επιρροής της.
92

 Συνεπώς, οι αντάρτες έχουν ακόμη αρκετά 

μέσα στη διάθεσή τους για να συνεχίσουν τον αγώνα τους και αυτό δημιουργεί την 

αναγκαιότητα για τις ξένες και τις κρατικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την 

κατάσταση. Ωστόσο, ένα από τα μέσα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η 

αμερικανική δύναμη στο Αφγανιστάν για να περιορίσει τη δράση των Ταλιμπάν, 

θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως λανθασμένη τακτική και επιζήμια για τη 

σταθερότητα του αφγανικού κράτους, καθώς οι ΗΠΑ έχουν παραχωρήσει σημαντικά 

προνόμια σε πρόσωπα που λειτουργούν μάλλον αποσταθεροποιητικά για την ενότητα 

του Αφγανιστάν. 
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ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΙ(WARLORDS) 

 

 Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο Αφγανιστάν παίζει 

και μια άλλη ομάδα στρατηγών και τοπικών πολεμάρχων(warlords) με υπολογίσιμη 

δύναμη και ενίοτε επιρροή πέραν της στενής τοπικής. Στο Αφγανιστάν υπάρχουν 

πολλοί τέτοιοι πολέμαρχοι( «jang salar» στην τοπική διάλεκτο), οι οποίοι ελέγχουν 

από μία γειτονιά έως πόλεις και μεγάλες περιφέρειες. Άλλοι αντλούν την 

οικονομική(η οποία μετέπειτα εκφράζεται και σε στρατιωτική) δύναμή τους απ’ το 

εμπόριο ναρκωτικών και άλλοι είναι ακόμα ισχυρότεροι, καθώς έχουν σημαντική 

πολιτική επιρροή σε βαθμό που να μη χρειάζεται η ενασχόλησή τους με αυτές τις 

πηγές εσόδων. 

 Σ’ ένα περιβάλλον όπως του Αφγανιστάν, όπου η κυβέρνηση δεν είναι σε 

θέση να ελέγξει τις περιφέρειες της χώρας, οι πολέμαρχοι και οι έχοντες οικονομική 

δύναμη είναι επόμενο να επωφελούνται.
93

 Στην περίπτωση των τοπικών πολεμάρχων, 

είχαμε και προσπάθειά τους να επέμβουν στις ενέργειες ανοικοδόμησης του κράτους 

και να εμπλακούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό.
94

Αυτό που καθιστά τους 

πολέμαρχους σημαντική παράμετρο στην πολιτική που καλούνται να ακολουθήσουν 

οι ξένες αποστολές όμως, είναι το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους αντιμάχονται σε 

στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο τους Ταλιμπάν. Λόγω της έλλειψης ευχέρειας που 

είχαν οι Αμερικανοί να αυξήσουν τον αριθμό των στρατιωτών τους στο αφγανικό 

έδαφος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Ταλιμπάν στην περιφέρεια του 

Αφγανιστάν, στράφηκαν στη λύση της ενίσχυσης των πολεμάρχων αυτών, έτσι ώστε 

να μάχονται οι πολεμιστές των τελευταίων εναντίον των ανταρτών.
95

 Με αυτήν την 

τακτική παραχωρήθηκαν προνόμια σε πολλούς Αφγανούς στρατιωτικούς, με 

αποτέλεσμα γρήγορα να αυξήσουν την επιρροή τους σε νευραλγικές περιοχές της 

χώρας και να αποκτήσουν αυτονομία απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Οι ίδιοι οι 

πολέμαρχοι έχουν κατά καιρούς αυτοχαρακτηριστεί «μουτζαχεντίν και υπερασπιστές 

της πίστης και της πατρίδας»
 
και ως τέτοιοι έχουν αντιμετωπιστεί κατά βάση και απ’ 

τις ΗΠΑ, οι οποίες επιλεκτικά παρέβλεπαν το γεγονός ότι στο παρελθόν ήταν 
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υπαίτιοι για πολλά εγκλήματα πολέμου στα χρόνια της εμφύλιας σύρραξης. Ο Χαμίντ 

Καρζάι προσπάθησε να μειώσει τη δύναμη των τοπικών πολεμάρχων που με αυτήν 

την εξέλιξη υπηρετούσαν σχεδόν ως επαρχιακοί κυβερνήτες αλλά το δίκτυό τους 

ήταν πλέον αρκετά ισχυρό ώστε να επηρεάζει τη διοίκηση σε περιφερειακό και 

επαρχιακό επίπεδο.
96

  

 Οι σύμμαχοι λοιπόν, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τους 

πολεμιστές των Ταλιμπάν και της Αλ-Κάιντα στο νότιο και ανατολικό Αφγανιστάν, 

προέβησαν σε μια κίνηση που κατά κάποιο τρόπο  άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου σε 

ό, τι αφορά τον έλεγχο πολλών περιοχών στο Αφγανιστάν, καθώς η ελλιπής επέκταση 

της ISAF σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού και αποτελεσματικότητας των 

PRTs, έδωσε την ευκαιρία στους τοπικούς πολέμαρχους να αποκτήσουν εξουσίες και 

δραστηριότητες επιζήμιες για πολλούς τομείς του state-building. Η στρατηγική αυτή 

πρόσθεσε άλλο ένα βάρος στην προσπάθεια της αφγανικής κυβέρνησης να επεκτείνει 

την κυριαρχία της στη χώρα και διαιώνισε τον τεμαχισμό του κράτους σε 

διαφορετικές και αντιμαχόμενες μεταξύ τους ομάδες.
97

 

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

 

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δυτικές 

συμμαχικές δυνάμεις και η τοπική κυβέρνηση και παράλληλα ένας μεγάλος 

παράγοντας κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αποσταθεροποίησης του κράτους, 

είναι η ευρύτατη καλλιέργεια οπίου και το εμπόριο ηρωίνης που λαμβάνει χώρα στο 

Αφγανιστάν. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά από μία περίοδο όπου οι Ταλιμπάν 

είχαν σχεδόν εκμηδενίσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η καλλιέργεια οπίου έχει 

παρουσιάσει και πάλι τεράστια άνοδο, σε βαθμό που το Αφγανιστάν κατέχει την 

πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή και εξαγωγή ηρωίνης.
98
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 Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος της χώρας να ενισχύσει οικονομικά 

τους Αφγανούς αγρότες και να ενθαρρύνει άλλες καλλιέργειες(όπως αυτή των 

δημητριακών που είναι επίσης σημαντική στη χώρα), ωθεί τους τελευταίους να 

επικεντρώνονται στην πιο προσοδοφόρα καλλιέργεια οπίου, η οποία ενθαρρύνεται 

πλέον και απ’ τους Ταλιμπάν, τους παλιούς πολέμιούς της. Αυτό έφερε ως 

αποτέλεσμα η παραγωγή οπίου να είναι περίπου σαράντα φορές μεγαλύτερη το 2008 

σε σχέση με την αντίστοιχη του 2001.
99

 Μέσω της παραγωγής και του εμπορίου 

ηρωίνης, οι Ταλιμπάν έχουν βρει τεράστιους οικονομικούς πόρους προκειμένου να 

εξοπλίζονται, να προσφέρουν οικονομικά θέλγητρα για να στρατολογήσουν νέους 

πολεμιστές και να υπερβαίνουν τους περιορισμούς της κεντρικής κυβέρνησης. 

Αντίστοιχα οφέλη έχουν και οι τοπικοί πολέμαρχοι με τη σειρά τους, καθώς-όπως 

έχει προαναφερθεί- πολλοί από αυτούς αντλούν την ισχύ τους ακριβώς μέσω της 

διαδικασίας αυτής. Ως συνέπεια των παραπάνω, όλο αυτό το «μαύρο χρήμα» δίνει 

εξουσία σε πολλές εξωθεσμικές ομάδες που δρουν ενάντια στον κυβερνητικό 

σχεδιασμό και στην όποια προσπάθεια των ξένων αποστολών για επιτυχές state-

building. Το ζήτημα της αφγανικής ηρωίνης λοιπόν, αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους παράγοντες διαφθοράς στο Αφγανιστάν και ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που τίθενται στους σχεδιαστές του state-building. 

 Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, έχουν ακολουθηθεί 

διάφορες στρατηγικές από τους Αμερικανούς και την ISAF(πχ η δημιουργία του 

πόστου του «Coordinator for Counter-Narcotics and Justice Reform in Afghanistan» 

το Μάρτιο του 2007 ή οι επιδρομές σε εργαστήρια παραγωγής ναρκωτικών από 

βρετανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της DEA-Drug Enforcement Agency 

από τον αμερικανικό στρατό, η εκπαίδευση Αφγανών αστυνομικών για τη Δίωξη 

Ναρκωτικών) και έχουν πέσει στο τραπέζι και άλλες προτάσεις(όπως ο εναέριος 

ψεκασμός των χωραφιών, πρόταση όμως, που ο Χαμίντ Καρζάι απέρριψε).
100

  

 Οι αποσταθεροποιητικοί για το αφγανικό κράτος παράγοντες της 

συνεχιζόμενης εξέγερσης, της συγκέντρωσης εξουσίας από πρόσωπα που στόχο 

έχουν την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και της καλλιέργειας και 

εμπορίας ναρκωτικών, χρειάζονται μια ισχυρή κεντρική εξουσία για να 
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αντιμετωπιστούν. Όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η κυβέρνηση Καρζάι έχει 

αποδειχθεί ανεπαρκής για το ρόλο που της έχει ανατεθεί και η προβληματική 

διακυβέρνηση του Αφγανιστάν αποτελεί τον κυριότερο λόγο διαιώνισης των 

προβλημάτων του. 

 

ΑΔΥΝΑΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ 

 

 Σε μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός χωρίζεται σε 7 κύριες φυλετικές 

ομάδες(Pashtuns, Tajiks, Hazaras, Uzbeks, Aimaqs, Turkmens, Baluchis)
101

 και άλλες 

μικρότερες, πολλοί θα αναζητούσαν τα αίτια της εξέγερσης στη φυλετική 

ανομοιογένεια εντός των συνόρων του κράτους. Παρ’ όλα αυτά, στο βάθος της 

ιστορίας, οι εθνικές αυτές ομάδες δεν επιδίωξαν ποτέ να αυτονομηθούν 

δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εθνικό κράτος. Το πολυφυλετικό κράτος είναι μια 

κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα για το Αφγανιστάν εδώ και πολλά χρόνια.
102

 

Ακόμα και η πολιτική περιθωριοποίηση των Pashtun δεν ήταν από μόνη της αρκετή 

ώστε να οδηγήσει σε γενικευμένη εξέγερση, πόσο μάλλον απ’ τη στιγμή που ο ίδιος ο 

Χαμίντ Καρζάι προερχόταν από αυτή την εθνική ομάδα.
103

 Παράλληλα, η θεωρία πως 

η εξέγερση ξεκίνησε προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη οι αντάρτες, 

μάλλον καταρρίπτεται από το γεγονός πως το Αφγανιστάν ήταν μία χώρα με 

κατεστραμμένες υποδομές, άγονο έδαφος και χωρίς οικονομική ανάπτυξη. Η αύξηση 

στην καλλιέργεια οπίου κατατάσσεται στις συνέπειες της εξέγερσης και όχι στις 

γενεσιουργούς αιτίες της.
104

 

 Τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο κύριος παράγοντας που 

οδήγησε στην εξέγερση ήταν η προβληματική διακυβέρνηση και το ασταθές κράτος 

του Αφγανιστάν. Η αδυναμία των σωμάτων ασφαλείας να παρέχουν ασφάλεια στους 

πολίτες της χώρας, η διαφθορά στους κόλπους της αφγανικής εξουσίας, η απουσία 

κατάλληλων υποδομών και η προβληματική οικονομική ανάπτυξη είναι στοιχεία που 
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χαρακτήρισαν τη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν και που θα εξεταστούν στη 

συνέχεια. 

 Σ’ ένα κράτος με έντονες εθνοτικές αντιθέσεις, η τοποθέτηση του σεβαστού 

ως πολιτικό πρόσωπο πλην όμως μη έχοντα εθνική ατζέντα Χαμίντ Καρζάι στη θέση 

του Προέδρου, ήταν εξ αρχής μια κίνηση με υψηλό ρίσκο. Η στελέχωση της 

κυβέρνησης με εκπατρισμένους Αφγανούς που φείδονται εμπειρίας για αυτά τα 

πόστα και το πολύπλοκο εκλογικό σύστημα της χώρας που εξυπηρετεί τις 

πελατειακές σχέσεις, έχουν δημιουργήσει το έδαφος για τη διαφθορά στην αφγανική 

πολιτική και τη δημιουργία κλικών στο αφγανικό κοινοβούλιο.
105

 Λόγω του 

περιορισμένου βαθμού ελέγχου πάνω στη χώρα, ο Πρόεδρος Καρζάι προσέφυγε στη 

λύση της σύστασης μιας κυβέρνησης συνασπισμού μετά τη συμφωνία της Βόννης. 

Αυτή η τακτική ονομάστηκε «big tent approach», λόγω του ότι με αυτόν τον τρόπο ο 

Καρζάι επιχείρησε να συμπεριλάβει στο κυβερνητικό σχεδιασμό πολλές διαφορετικές 

ομάδες επιρροής. Οι κυριότεροι σύμμαχοί του(και ταυτόχρονα αντίπαλοί του) ήταν οι 

πολέμαρχοι της Βόρειας Συμμαχίας και μάλιστα, οι τελευταίοι κατέλαβαν υπουργικές 

θέσεις σε σημαντικά υπουργεία, όπως αυτά της Άμυνας και των Εσωτερικών, το 

2001. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα, οι πολέμαρχοι να επηρεάζουν και να καθορίζουν 

τη σύσταση των σωμάτων ασφαλείας, προκειμένου να ενσωματώνονται σ’ αυτά 

άτομα απ’ τα δικά τους δίκτυα και να διατηρούν τον έλεγχό τους.
106

 Έτσι, μπορεί 

θεωρητικά η επιζήμια για το κράτος δύναμη των πολεμάρχων να μετριάστηκε από 

την εμπλοκή τους στα κοινά και τη συμμετοχή τους στην κεντρική κυβέρνηση, στην 

ουσία όμως, η επιρροή τους και οι παρασκηνιακές τους δράσεις ευνοήθηκαν από την 

παραπάνω πολιτική απόφαση του Προέδρου του Αφγανιστάν. Συνεπώς, οι στόχοι της 

κυβέρνησης συνασπισμού έρχονταν σε σύγκρουση με αυτούς των Αφγανών 

συνεργατών τους, ενώ ο τομέας της ασφάλειας άρχισε να πλήττεται από τις 

οπορτουνιστικές επιδιώξεις πολλών αξιωματούχων που περιλαμβάνονταν στο ίδιο το 

κυβερνητικό σχήμα.  

 Αυτήν την αναπόσπαστη σχέση ανάμεσα στα ζητήματα διακυβέρνησης και σε 

αυτά της ασφάλειας, οφείλει να λάβει υπόψη της και η αμερικανική πλευρά, καθώς η 
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διεθνής κοινότητα δεν έχει κατορθώσει να ενισχύσει το πολιτικό σύστημα του 

Αφγανιστάν σε βαθμό που να είναι αντιπροσωπευτικό των επιθυμιών του εκλογικού 

σώματος. Αντίθετα, πολλοί Αμερικανοί στρατηγοί στο νότιο Αφγανιστάν δίνουν 

προτεραιότητα στη μάχη εναντίον των Ταλιμπάν σε βαθμό που να παραβλέπουν 

σκόπιμα τα φαινόμενα διαφθοράς προκειμένου να διατηρήσουν τους φορείς της με το 

μέρος τους.
107

 Κατά αυτόν τον τρόπο, συντηρούν μία κατάσταση που έχει αρνητική 

επίπτωση στους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας του κράτους και που 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, καθώς οι 

ανεπαρκείς επενδύσεις(που οφείλονται σε ένα μέρος τους στην παράνομη 

απορρόφηση κονδυλίων) και η έλλειψη επαρκούς δέσμευσης για την εγκαθίδρυση 

ενός κράτους δικαίου έχει καλλιεργήσει μια κουλτούρα ατιμωρησίας στη χώρα.
108

  

 Επιπλέον, η ύπαρξη διαφθοράς έχει αρνητική επίδραση στον κοινωνικό ιστό, 

καθώς υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, 

τους θεσμούς του και την πολιτική ηγεσία.
109

 Η δυσπιστία των Αφγανών απέναντι 

στους πολιτικούς θεσμούς ενισχύεται και από τη διαμόρφωση ενός συγκεντρωτικού 

συστήματος κυβέρνησης. Ένα προεδρικό σύστημα όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα» 

δεν είναι κατάλληλο για μία χώρα που προέρχεται από σύγκρουση και με αντιθέσεις 

εθνικές, γλωσσικές, σεκταριστικές και περιφερειακές. Αντιθέτως, έχει παραμερίσει 

τις νέες και μετριοπαθείς φωνές στη χώρα και έχει φέρει με εκβιαστικό τρόπο στο 

προσκήνιο τα συμφέροντα των παλιών μουτζαχεντίν.
110

 Η εξουσία στο Αφγανιστάν 

κρίνεται συγκεντρωτική και δεν αντιπροσωπεύει πολλές από τις παραγκωνισμένες 

περιφέρειές του, παρά κάποιες κινήσεις όπως την ίδρυση του ASOP(Afghan Social 

Outreach Program) από την αρχή του IDLG(Independent Directorate of Local 

Governance), προκειμένου να δημιουργηθούν ορισμένα εκλεγμένα συμβούλια σε 

περιοχές νευραλγικής σημασίας για μικρή χρονική διάρκεια.
111

 

 Η διαφθορά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι επόμενο να καθρεφτίζεται 

και στις εκλογικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό είναι πως στις προεδρικές εκλογές 

του 2009 ψήφισαν εμφανώς λιγότεροι Αφγανοί απ’ ότι στις αντίστοιχες του 2004 και 
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τις βουλευτικές του 2005, δείγμα της αύξησης αφενός της δυσπιστίας των πολιτών 

και αφετέρου της ανασφάλειας που βίωναν λόγω της τρομοκρατίας και των 

επιθέσεων των Ταλιμπάν σε εκλογικά κέντρα.
112

 Η αδυναμία του Καρζάι αφενός να 

περιφρουρήσει με τη βοήθεια των ξένων απεσταλμένων τις εκλογικές διαδικασίες, 

αφετέρου να αποδείξει τη διαφάνεια των διαδικασιών αυτών, επηρέασε αρνητικά 

τους ψηφοφόρους, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα 

απέτρεψε το γυναικείο πληθυσμό από το να συμμετάσχει είτε στην ψηφοφορία είτε 

ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών. Σε αυτό συνέβαλε και η αποτυχία στην 

προσπάθεια για επίτευξη μερικής συμφιλίωσης μεταξύ κυβέρνησης και Ταλιμπάν 

ενόψει των εκλογών που οδήγησε σε πολλά περιστατικά βίας και τρομοκρατίας που 

εντάθηκαν στην προεκλογική περίοδο. 
113

  

 Επιπλέον, ο Καρζάι θεωρείται από πολλούς Αφγανούς πολίτες ως «πρόεδρος 

των πολεμάρχων» και πως οι εκλογές της χώρας δεν είναι παρά μια βιτρίνα, πίσω από 

την οποία οι πολιτικοί και πολέμαρχοι της παλιάς φρουράς θα συνεχίσουν να έχουν 

την εξουσία. Αυτή τη βιτρίνα φροντίζει και ο ίδιος ο Καρζάι να τη διατηρεί, καθώς 

πολλές ήταν οι προσπάθειές του να αποκρύψει περιστατικά νοθείας ή ένοπλων 

επιθέσεων που κατέγραφαν τα ΜΜΕ, προκειμένου να μην πληγεί η εικόνα των 

εκλογών και να μην εκφοβίζεται το σώμα των ψηφοφόρων. Στις 19 Αυγούστου του 

2009 για παράδειγμα, εξέδωσε εντολή με την οποία ζητούσε από τα ΜΜΕ να 

απέχουν απ’ την κάλυψη περιστατικών βίας κατά την προεκλογική περίοδο και εν 

συνεχεία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις δημοσιογράφων που παράκουσαν 

τη συγκεκριμένη εντολή.
114

 Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο πλεονέκτημα που απέκτησε ο 

Καρζάι, προέρχεται απ’ τις ενέργειές του να προσεγγίσει μέλη των επιτροπών που 

απεστάλησαν προκειμένου να ελέγχουν τη διαφάνεια των εκλογικών διαδικασιών, 

όπως την IEC(Independent Election Commission) ενώ παράλληλα παρεμπόδιζε με 

νέους νόμους το έργο θεσμών και προγραμμάτων της UNAMA, όπως το 

ELECT(Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow) ή παρέκαμπτε 

επιτροπές όπως την ECC(Electoral Complaints Commission).
115

 

                                                           
112

 Βλ. «Afghanistan: Elections and the Crisis of Governance», International Crisis Group, Asia 

Briefing No.96, 25 November 2009, σ.σ.2-8 

113
 Ibid., σ. 5 

114
 Ibid., σ. 7 

115
 Ibid., σ.σ. 9-13 



 
40 

 Οι παραπάνω πολιτικές του Καρζάι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κράτος με 

κατακερματισμένες διοικητικές δομές και υπηρετούμενο από πρόσωπα χωρίς 

εμπειρία επί των θεμάτων διοίκησης. Ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, η 

κυβέρνηση δεν ασκούσε καν φορολογική πολιτική. Ενδεικτικό του ότι οι κρατικοί 

μηχανισμοί που θα διασφάλιζαν την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες 

υπολειτουργούσαν, ήταν το γεγονός ότι το 2005 μόλις το 6% των Αφγανών είχαν 

πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
116

 Αυτό οφειλόταν και στην 

προτεραιότητα που έδινε ο κρατικός σχεδιασμός στην παροχή υπηρεσιών στις 

αστικές περιοχές, τακτική που ενέτεινε τη δυσαρέσκεια των κατοίκων της 

περιφέρειας και αύξανε τις πιθανότητες να στραφούν προς τους Ταλιμπάν. 

 Γενικότερα,  η οικονομική κατάσταση του Αφγανιστάν δε δίνει περιθώρια για 

σημαντική πρόοδο σε κάθε τομέα ανοικοδόμησης του κράτους. Κάποια βήματα 

έγιναν μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να βοηθηθεί η 

αφγανική κυβέρνηση στα θέματα που αφορούν τη δημοσιονομική της πολιτική. Τα 

δημόσια έσοδα του κράτους παρουσίασαν άνοδο μετά το 2001 και η συνετή 

δημοσιονομική διαχείριση επέτρεψε στην κυβέρνηση να αποφύγει τη διόγκωση του 

χρέους και να καλύψει ένα σημαντικό μερίδιο των δαπανών. Όμως αυτή η πρόοδος 

επισκιάζεται και σε μεγάλο βαθμό ακυρώνεται από τα συνεχώς διογκούμενα 

κονδύλια που απορροφά  ο τομέας της ασφάλειας. Ο ANA και η ANP διευρύνουν το 

ανθρώπινο δυναμικό τους συνεχώς, οι μισθοί των μελών τους αυξάνονται και ο 

εξοπλισμός τους απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερα διαθέσιμα ποσά- όλα αυτά 

ξεπερνούν τον αρχικό σχεδιασμό για αυτά τα σώματα.
117

 Και αν μέχρι τώρα, αυτό το 

κόστος έχει σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί απ’ τις συμμαχικές δυνάμεις, είναι δύσκολο 

για την αφγανική κυβέρνηση να διαχειριστεί αυτά τα δεδομένα σε μια πιθανή 

μελλοντική αποχώρηση της ξένης βοήθειας, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα του κράτους μακροπρόθεσμα. Η έντονη διαφωνία ανάμεσα στους state-

builders, σχετικά με το αν πρέπει να πέσει το βάρος της οικονομικής βοήθειας στους 

πολιτικούς ή τους στρατιωτικούς παράγοντες, εντείνει την ανησυχία για την 

οικονομική βιωσιμότητα του Αφγανιστάν στην πορεία.  
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 Ωστόσο, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία στο 

Αφγανιστάν με τη θέσπιση σύγχρονου συντάγματος, την ανοικοδόμηση κρατικών 

θεσμών, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της 

ισότητας των δύο φύλων, καθώς και με τη βελτίωση του τομέα της εκπαίδευσης
118

 

είναι υπαρκτή. Μεγάλος αριθμός προσφύγων επέστρεψε στη χώρα- κυρίως στην 

Καμπούλ-, οι αυστηροί περιορισμοί που επέβαλλαν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες 

αποτέλεσαν παρελθόν, ενώ σημαντικές προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την 

ανάπτυξη του συστήματος υγείας στη χώρα.
119

 Στην προσπάθεια διατήρησης αυτών 

των κεκτημένων, η αφγανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει μια πιο 

ολοκληρωτική προσέγγιση για την εθνική ανανέωση, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς 

Συνεδρίου της Καμπούλ στις 20 Ιουλίου του 2010. Η ουσία αυτής της προσέγγισης 

είναι να ενισχυθούν όλοι οι κλάδοι της κυβέρνησης προκειμένου να επέλθει η 

διαρθρωτική μεταρρύθμισή της ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει της υπηρεσίες 

της σε όλους τους πολίτες και να διαφυλάξει το εθνικό συμφέρον.
120

 

 

ΤΑ ΑΦΓΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι Αφγανοί πολίτες προβάλλουν ως 

πρώτο τους πρόβλημα την ανασφάλεια που βιώνουν λόγω των περιστατικών βίας και 

τρομοκρατίας εκ μέρους των Ταλιμπάν, κυρίως μετά το 2006. Συνεπώς, ένας τομέας 

με τεράστια σημασία για το αφγανικό κράτος είναι η σωστή στελέχωση και 

λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας του Αφγανιστάν(Afghan National Security 

Forces).  

 Ο βαθμός ενίσχυσης του αφγανικού στρατού κρίνεται σχετικά ικανοποιητικός, 

δεδομένων των αναγκών που όφειλε να καλύψει. Ο ANA(Afghan National Army) 

ξεκίνησε ως μικρή επαγγελματική δύναμη με περίπου 25000 προσωπικό, όμως 

συνεχείς επεκτάσεις του σε έμψυχο δυναμικό τον κατέστησαν μια δύναμη 134000 

στρατιωτών μέχρι τον Αύγουστο του 2010 και 171600 μέχρι τον Οκτώβριο του 

τρέχοντος έτους.
121

 Ωστόσο, βάσει στατιστικών που κατέδειξαν μεγάλο ποσοστό κατ’ 
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εξακολούθηση αδικαιολόγητων απουσιών από το στράτευμα, προκύπτει το 

συμπέρασμα πως μόνο ένα μέρος αυτής της δύναμης διεξάγει πραγματικά 

επιχειρήσεις εδάφους.
122

 Παρά το γεγονός αυτό, ο ANA διεξάγει με επιτυχία μάχες 

εναντίον των ανταρτών κι έχει αποδείξει πως μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις 

επιχειρήσεις εναντίον τους. Ένας παράγοντας που συντελεί σ’ αυτό είναι η 

ικανοποιητική χρηματοδότηση του σώματος και η συμβολή των ΗΠΑ στην 

οργάνωσή του. Συγκεκριμένα, τα αφγανικά τάγματα(«Kandaks») που αποτελούν την 

κύρια μονάδα του αφγανικού στρατού επικουρούνται από Αμερικανούς εκπαιδευτές, 

ενώ στον ANA έχουν ενσωματωθεί συμμαχικές βοηθητικές ομάδες, οι 

OMLTs(Operational Mentor and Liaison Teams).
123

 Η συνεργασία αυτή υπερνικά 

πολλές φορές τις δυσκολίες που προκύπτουν από τη διαφθορά στο στρατό( με τις 

αναθέσεις πόστων κατ’ εντολή αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας) και από το 

γεγονός πως και η διοίκηση του ANA χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και 

δυσκαμψία.
124

 Παράλληλα, οι ΗΠΑ διαθέτουν πόρους για τη μισθοδοσία του 

προσωπικού του ANA, γεγονός που καθιστά ικανοποιητικό το μισθό όσων τον 

υπηρετούν και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του σώματος.
125

 

 Σε αντίθεση με τον υψηλό βαθμό επιτυχίας των προσπαθειών για δημιουργία 

ενός αξιόπιστου στρατεύματος, οι αντίστοιχες προσπάθειες για επαρκή αστυνόμευση 

των περισσότερων περιοχών της χώρας χαρακτηρίζονται από χρόνια και σημαντικά 

προβλήματα. Η ANP(Afghan National Police) αριθμεί περίπου 134000 

αστυνομικούς, με το ποσοστό αδικαιολόγητων απουσιών από τις δραστηριότητές της 

να είναι και εδώ υψηλό.
126

 Η οργάνωση και λειτουργία των αστυνομικών σωμάτων 

υπάγεται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο δεν έχει 

δυνατότητα διάθεσης πόρων αντίστοιχη με αυτή του Υπουργείου Άμυνας, συνεπώς οι 

μισθοί των αστυνομικών είναι χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους των στρατιωτών- 

δεδομένης και της αμερικανικής βοήθειας προς τους δεύτερους. Στα αρχικά στάδια 

της ανάπτυξης της ISAF, το βάρος για την εξέλιξη και εκπαίδευση των αστυνομικών 
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σωμάτων έπεσε στη Γερμανία, με τους Γερμανούς να έχουν στη διάθεσή τους γι’ 

αυτό το σκοπό, κονδύλια της τάξεως των 8 εκ. δολαρίων (το 2002). Απώτερος στόχος 

ήταν η δημιουργία ενός πολυεθνικού σώματος με δυναμικό περί τους 70.000 

αστυνομικούς.
127

 Γρήγορα όμως, το 2003, έγινε αντιληπτό από το State Department 

πως το γερμανικό τμήμα της ISAF δεν κάλυψε επιτυχώς το κενό που δημιούργησε η 

έλλειψη του αμερικανικού ενδιαφέροντος για την οικοδόμηση μιας αξιόπιστης 

αφγανικής αστυνομίας.
128

 Μάλιστα, η απογοήτευση των Αμερικανών για την 

απουσία προόδου στον τομέα της αστυνόμευσης- έναν από τους πέντε πυλώνες του 

Security Sector Reform(SSR) που ως στρατηγική αποτέλεσε τη ναυαρχίδα των 

διαδικασιών που δρομολόγησε η Συμφωνία της Βόννης- τους ώθησε στη δημιουργία 

ενός προγράμματος ανάπτυξης της ANP το 2005 με στόχο την καθιέρωση ενός 

αστυνομικού σώματος αποτελούμενου από 62000 εκπαιδευμένους, πλήρως 

εξοπλισμένους και με αυξημένο μισθό αστυνομικούς.
129

 Ωστόσο, η ανεπάρκεια της 

αφγανικής αστυνομίας δεν έπαψε να υφίσταται. 

 Η συγκρότηση της ANP αποδείχθηκε προβληματική και αποτυχημένη 

διαδικασία για διάφορους λόγους. Εκτός από το γεγονός πως το Σώμα διακρινόταν 

από διαφθορά στους κόλπους του και η διοίκησή του ήταν συγκεντρωτική(όπως και 

του ANA)
130

, η βασική αιτία που καθιστά την ANP αδύναμο κρίκο στη διαδικασία 

του security sector reform, είναι το γεγονός ότι το αστυνομικό σώμα κατέληξε 

περισσότερο να μάχεται στις παραμεθόριες περιοχές τους στασιαστές(καθήκον του 

ANA υπό φυσιολογικές συνθήκες και με σωστό προγραμματισμό) παρά να 

αστυνομεύει. Το φαινόμενο παρατηρείται κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της 

χώρας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις συμμετέχουν σε μάχες στο πλευρό των διεθνών 

στρατιωτικών δυνάμεων ή εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον των πολεμιστών των 

Ταλιμπάν.
131

 Αφγανοί αξιωματούχοι της τοπικής αστυνομίας φωτογραφίζουν και την 

ελλιπή υλικοτεχνική στήριξη που λαμβάνουν απ’ τις ξένες δυνάμεις, κάτι που όπως 
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τονίζουν δεν ισχύει για τον αφγανικό στρατό. Η εμπλοκή της ANP σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, μειώνει σημαντικά την ικανότητά της να πολεμήσει το κοινό έγκλημα 

εντός του κράτους, να περιφρουρήσει την ασφάλεια των πολιτών και να κυνηγήσει το 

εμπόριο ναρκωτικών. Παράλληλα, λόγω της ελλιπούς τους εκπαίδευσης και του 

ελάχιστου εξοπλισμού τους, οι Αφγανοί αστυνομικοί είχαν τρεις φορές περισσότερες 

ανθρώπινες απώλειες σε σχέση με τους Αφγανούς τακτικούς στρατιώτες μέχρι το 

2008, στοιχείο που πέρα απ’ το προφανές της ανθρώπινης απώλειας, έχει μειώσει και 

την αξιοπιστία και το ηθικό του σώματος.
132

 Παράλληλα, όπως έχει τονιστεί, στους 

κόλπους της ANP συναντάται διόγκωση της διαφθοράς είτε λόγω του μερικού 

ελέγχου που ασκείται σε αυτή από τους τοπικούς πολεμάρχους(warlords) είτε λόγω 

της αδυναμίας της κυβέρνησης να πατάξει το φαινόμενο(ενίοτε μάλιστα το ενισχύει). 

 Μετά την περίοδο 2005-2006, η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας άρχισε 

να επιδεινώνεται: τα περιστατικά βίας και μαχών έγιναν συχνότερα και εντονότερα. 

Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, δημιουργήθηκε ένα νέο αστυνομικό σώμα, η 

ANAP(Afghan National Auxiliary Police), με τη δράση του να επικεντρώνεται στο 

νότιο Αφγανιστάν. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την ανάπτυξη αυτής της 

νεοσυσταθείσας δύναμης σε 21 από τις πλέον αποσταθεροποιημένες και πολύπαθες 

περιφέρειες και με ένα ανθρώπινο δυναμικό της τάξης των 11000 επιπλέον 

αστυνομικών. Στρατολογήθηκαν κατά βάση πρώην στρατιώτες που έλαβαν πρόσθετη 

εκπαίδευση για το νέο τους ρόλο. Το εγχείρημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

περισσότερο να ενταθούν οι διαμάχες και να πληγεί ακόμα περισσότερο η εικόνα της 

κυβέρνησης, καθώς τα μέλη της ANAP εκπροσωπούσαν τον κυβερνητικό 

σχεδιασμό(μάλιστα φορούσαν και κυβερνητικές στολές και διακριτικά). Λόγω του 

ότι η δράση της ANAP υπονόμευσε την αξιοπιστία του κράτους και δεν έφερε τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα και έπειτα κι από πιέσεις ευρωπαϊκών κρατών που 

συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, η ANAP διαλύθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Η 

αποτυχία της ANAP κατέδειξε την ακαταλληλότητα τέτοιων “quick-fix” 

προσπαθειών επίλυσης αντίστοιχων προβλημάτων, την ώρα που οι συνθήκες 

απαιτούν ένα πιο οργανωμένο, μακρόπνοο και σταθερό πλάνο. Χαρακτηριστικό ήταν 

άλλωστε, το γεγονός ότι το 1/3 των στρατολογημένων σ’ αυτό το σώμα, 

εξαφανιζόταν αμέσως μετά την παροχή στολής και όπλου, ενώ περίπου 3200 από 

αυτούς, τελικά έλαβαν συμπληρωματική εκπαίδευση 3 εβδομάδων και μεταφέρθηκαν 
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σε άλλα σώματα(πχ Afghan Uniformed Police). Άλλοι πάλι, απλά κρίθηκαν 

ανεπαρκείς και αποχώρησαν χωρίς καν να αφοπλιστούν μετά την αποπομπή τους.
133

  

 Υπάρχει όμως και ένα παράδειγμα επιτυχίας στον τομέα της ασφάλειας και 

της αστυνόμευσης: η δημιουργία της ANCOP(Afghan National Civil Order Police). 

Οι συγκεκριμένες πολυεθνικές μονάδες, με δύναμη 2500 αστυνομικών 

εκπαιδευμένων σε 16 εβδομάδες, υψηλότερα αμοιβόμενων και πληρέστερα 

εξοπλισμένων, ανταποκρίθηκαν στο στόχο που έθεσαν «να ανταποκρίνονται 

ταχύτερα στην αναταραχή στα αστικά κέντρα, στη διασάλευση της δημόσιας τάξης 

και στις καταστάσεις έκτακτης εθνικής ανάγκης» με μια «ικανότητα γρήγορης 

μετακίνησης και παρουσίας σε πιο απομακρυσμένες περιοχές υψηλού κινδύνου».
134

 

Η επιτυχία της ANCOP έκανε πολλούς πολίτες να απαιτήσουν τη διατήρησή της στις 

περιοχές όπου η τοπική αστυνομία κρινόταν ανεπαρκής και παράλληλα, τα 

υψηλότερα στάνταρ που προαπαιτούνταν για ένταξη σ’ αυτή τη δύναμη, καθώς και η 

καλύτερη εκπαίδευση που λάμβαναν τα μέλη της, την κατέστησαν παράδειγμα προς 

μίμηση για τα προαναφερθέντα χαρακτηριζόμενα ως δυσλειτουργικά αστυνομικά 

σώματα. Πλέον, ζητούμενο για τα τελευταία είναι να συντονιστούν κατάλληλα με την 

ANCOP και να αφοσιωθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στους δικούς τους τομείς 

δράσης.
135

  

 Σήμερα, η ANCOP έχει μετονομαστεί σε Gendarmerie και μαζί με την 

ACP(Afghan Civilian Police- πρώην Afghan Uniformed Police), την Afghan Border 

Police και την Afghan Specialised Police αποτελούν τους τέσσερις τύπους 

αστυνομίας στη χώρα.
136

 Βάσει της παραπάνω ανάλυσης καθίσταται προφανές πως 

τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν στον τομέα της οργάνωσης των σωμάτων 

αυτών είναι μεν πολλά αλλά υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που μπορούν να 

δείξουν το δρόμο για ένα καλύτερα οργανωμένο πλάνο που θα οδηγήσει στην 

επίλυσή τους.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

 Η διεθνής κοινότητα αριθμεί πλέον μία δεκαετία παρουσίας στο Αφγανιστάν 

μέσω πληθώρας αποστολών και εν μέσω πολλών προβλημάτων και εξελίξεων που 

δεν επιτρέπουν την ολοκληρωτική απεμπλοκή της από τα τεκταινόμενα εντός των 

συνόρων της χώρας. Στις προηγούμενες ενότητες αναλύθηκε ο αριθμός των ξένων 

αποστολών και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι 

συνθήκες που επικρατούν στο Αφγανιστάν και κατά συνέπεια οι λόγοι που μέχρι και 

το τέλος του 2011 η περιοχή χαρακτηρίζεται από αστάθεια και χρίζει βοήθειας από τη 

διεθνή κοινότητα σε πολλούς τομείς. Έχει καταστεί σαφές πως η συνεργασία 

διεθνούς κοινότητας και αφγανικής κυβέρνησης οφείλει να γίνει αποτελεσματικότερη 

σε πολλούς τομείς προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αφενός της ανοικοδόμησης 

του αφγανικού κράτους αφετέρου της ομαλής αποχώρησης της ξένης δύναμης από τη 

χώρα.  

 Στο τελευταίο μέρος της παρούσας μελέτης, θα εξεταστούν οι ενέργειες προς 

την κατεύθυνση της συνεργασίας μεταξύ ενδοκρατικών και διεθνών παραγόντων για 

την περεταίρω ανάπτυξη του Αφγανιστάν, δεδομένων των αποφάσεων της διεθνούς 

κοινότητας για μερική αποχώρηση των διεθνών αποστολών από τη χώρα. Θα 

αναλυθούν οι προοπτικές περεταίρω βελτίωσης σε νευραλγικούς τομείς για την 

εύρυθμη λειτουργία του αφγανικού κράτους σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για 

ανακωχή με τους Ταλιμπάν. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα σχέδια των 

εμπλεκόμενων διεθνών δυνάμεων για να συνοδευτεί με επιτυχία το έργο που θα 

έχουν επιτελέσει στο αφγανικό έδαφος πριν την απεμπλοκή τους, ενώ θα γίνει μια 

γενική αποτίμηση της παρουσίας τους στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, θα τονιστεί η 

σημασία των στρατηγικών συμφερόντων που διατηρούν στην περιοχή οι γειτονικές 

χώρες και οι περιφερειακές δυνάμεις για την εξεύρεση μιας λύσης στο ζήτημα του 

Αφγανιστάν που θα ισορροπεί επιτυχώς ανάμεσα στις επιδιώξεις τους. Βάσει των 

παραπάνω, θα καταστεί εφικτή μια εκτίμηση της κατάστασης και των εμποδίων που 

πρέπει να υπερκεραστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 

αφγανικού κράτους μετά τη λήξη της διεθνούς παρουσίας στο έδαφός του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

 

 Πληθώρα Αμερικανών αξιωματούχων είχε σπεύσει να χαρακτηρίσει το 

θέατρο επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν επιτυχημένο και μάλιστα σε βαθμό που θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για το αντίστοιχο που λάμβανε χώρα στο Ιράκ. 

Σε κάποιους τομείς και μέχρι ενός σημείου, αυτές οι αισιόδοξες φωνές διακρίνονταν 

από μια δόση αλήθειας. Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις με τους συμμάχους τους 

κατόρθωσαν να εκδιώξουν το καθεστώς των Ταλιμπάν, έδωσαν την ευκαιρία σε 

πολλούς Αφγανούς να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ανασυντάξουν τη ζωή τους 

εντός των συνόρων της πατρίδας τους. Σημαντικός αριθμός Αφγανών 

επαναπατρίστηκε, παιδιά απέκτησαν και πάλι τη δυνατότητα να παρακολουθούν το 

σχολείο τους και νέοι τη δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας, ενώ φωνές που είχαν 

σιγήσει ως αποτέλεσμα καταπίεσης απ’ το καθεστώς, άρχισαν και πάλι να 

ακούγονται και να απολαμβάνουν μεγαλύτερης ελευθερίας. Αυτές οι θετικές εξελίξεις 

όμως, σε βάθος χρόνου, δεν προχώρησαν σε βαθμό που να δημιουργήσουν ένα 

σταθερό και βιώσιμο κράτος(αυτό που αποτελούσε και την προσδοκία των Αφγανών 

που πίστεψαν στην ξένη βοήθεια). Λάθη όπως η υπερβολική προσκόλληση των 

συμμαχικών δυνάμεων στους τοπικούς πολέμαρχους ή η έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ διαφόρων οργάνων, όπως επίσης και η έλλειψη αποτελεσματικότητάς τους, 

κατέστησαν τις προσπάθειες για ένα σταθερό και βιώσιμο κράτος του Αφγανιστάν 

ατελείς. Έτσι, οι Αφγανοί πολίτες ορίζουν σχεδόν πάντα το θέμα της έλλειψης 

ασφάλειας ως το σημαντικότερο πρόβλημά τους και φοβούνται πως εν τέλει η 

κατάσταση που βίωσαν και στο παρελθόν, μετά την επικράτηση των μουτζαχεντίν 

έναντι των Σοβιετικών(εσωτερικές συγκρούσεις, συνεχές αίσθημα ανασφάλειας και 

χάος), θα επαναληφθεί και πάλι, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές μεν, με ίδια 

θύματα δε.  

 Προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες για την αποτελεσματικότερη δράση 

των διεθνών αποστολών όμως, χρειάζεται μια ισχυρότερη κυβέρνηση η οποία θα 

τυγχάνει της εμπιστοσύνης των Αφγανών και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει το νόμο 

στη χώρα. 
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

 

 Όπως έχει τονιστεί σε προηγούμενη ενότητα, μία αδύναμη κυβέρνηση που 

αδυνατεί να εφαρμόσει το νόμο στη χώρα αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας 

εξέγερσης εντός των συνόρων. Ανεξαρτήτως ιδεολογίας των ανταρτών, το 

ενδεχόμενο πτώσης μιας τέτοιας κυβέρνησης φαντάζει ιδανικό στους ανασφαλείς 

πολίτες του κράτους και ενίοτε τους ωθεί να συμπλεύσουν με τους αντάρτες. Η 

δήλωση του ίδιου του Χαμίντ Καρζάι πως «οι Ταλιμπάν δεν είναι δυνατοί και δεν 

προκαλούν αυτοί το πρόβλημα αλλά η δικιά μας αδυναμία»
137

 καθρεφτίζει την 

πραγματικότητα που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια.  

 Ωστόσο, μεγάλο μέρος των κινήσεων του ίδιου του Καρζάι υπονομεύει το 

πολιτικό σύστημα της χώρας. Οι χειρισμοί με τους οποίους επιχειρεί να κρατήσει τις 

φυλετικές ισορροπίες εντός του κυβερνητικού σχήματος έχουν κριθεί ως λανθασμένοι 

από πολλούς αναλυτές. Στην προσπάθειά του να μειώσει την επιρροή των 

προερχόμενων από τη Βόρεια Συμμαχία αξιωματούχων της κυβέρνησης προκειμένου 

να αποκτήσει την εύνοια του πληθυσμού των Pashtun, προκάλεσε την παραίτηση από 

την κυβέρνηση προσώπων των οποίων η θητεία ήταν επιτυχημένη, όπως τον Αρχηγό 

των Μυστικών Υπηρεσιών Amrullah Saleh ή τον Υπουργό Εσωτερικών Hanif 

Atmar.
138

 Παράλληλα, θεωρώντας πως οι εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις και 

οπτικές θα ήταν επιζήμιες και αποπροσανατολιστικές για τη χώρα, ο Καρζάι έχει 

αποθαρρύνει το σχηματισμό αντίπαλων κομμάτων, εκμεταλλευόμενος το γεγονός 

πως το Σύνταγμα του Αφγανιστάν δεν κάνει λόγο για επίσημα πολιτικά κόμματα.
139

 

Η αποστροφή του προς κάθε μορφής αντιπολίτευση έχει γίνει εμφανής και από τη 

στάση και τις ενέργειές του σε προεκλογικές περιόδους, όπως ήδη έχει αναφερθεί. 

Ωστόσο, συνέπεια αυτής της πρακτικής ήταν να ενισχυθούν οι πελατειακές σχέσεις 

και ο ρόλος των φυλετικών και οικογενειακών δεσμών στην πολιτική σκηνή της 

χώρας.
140

 Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η γενική δυσπιστία απέναντι στην κεντρική 

κυβέρνηση.  
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 Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του Αφγανιστάν απαιτεί αλλαγή πλεύσης από 

την κεντρική εξουσία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω διχαστικά 

φαινόμενα. Θα πρέπει να προωθηθούν οι αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής, της 

πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης και της ανάπτυξης της κοινωνίας και του 

ιδιωτικού τομέα ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης 

συμφερόντων ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες της χώρας.
141

 Προς αυτήν την 

κατεύθυνση συμβάλλουν οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του 

Λονδίνου τον Ιανουάριο του 2010 που προωθούν ένα πλάνο μετάβασης της ευθύνης 

για την ασφάλεια του κράτους στην αφγανική πλευρά και τη θεσμική ενίσχυση του 

αφγανικού κράτους, ενώ παράλληλα στηρίζουν το σχέδιο της κυβέρνησης για εθνική 

συμφιλίωση. Η διάσκεψη έθεσε τις βάσεις για μια διαδικασία που θα οδηγήσει στην 

ικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει μόνη της την επικράτειά της, μέσω ενός 

προγράμματος που θα εφαρμόσει η ίδια(Kabul Process). Το σχέδιο ορίζει πέντε 

κύριες εθνικές προτεραιότητες: ασφάλεια, διακυβέρνηση και κράτος δικαίου, 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, συμφιλίωση και επανένταξη των πρώην 

ανταρτών, καθώς και περιφερειακή συνεργασία.
142

 Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου 

απαιτεί μία ωριμότερη στάση εκ μέρους της κυβέρνησης και μια από κοινού 

προσέγγιση διεθνών και εσωτερικών παραγόντων που να συνδυάζει τις στρατιωτικές 

στρατηγικές με τις πολιτικές και τις στρατηγικές ανάπτυξης. Ο τρόπος με τον οποίο 

οφείλουν να δράσουν οι ξένες δυνάμεις είναι να συνδράμουν στην ενδυνάμωση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και στον τομέα της δικαιοσύνης, χωρίς αόριστες ρητορικές 

περί «καταπολέμησης της διαφθοράς» αλλά με το να ενισχύσουν τους κομβικής 

σημασίας θεσμούς του κράτους. Για παράδειγμα, η λειτουργία ενός δικαστικού 

συστήματος με στόχο την αποκατάσταση και όχι την τιμωρία θα αποφέρει διπλό 

όφελος: αφενός θα ενισχύσει την πίστη των Αφγανών στο δικαστικό σύστημα της 

χώρας, αφετέρου θα δώσει την απαραίτητη έμφαση στη συμφιλίωση ανάμεσα σε 

δράστες και θύματα των διαμαχών.
143

  

 Παράλληλα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια υγιής πολιτική κληρονομιά 

από την κυβέρνηση Καρζάι, πρέπει να περιθωριοποιηθούν τα μέλη του κυβερνητικού 

σχηματισμού που επωφελούνται από τη διαφθορά και που πιέζουν τις αποφάσεις 
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προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους(αρχηγοί φατριών, πολέμαρχοι, 

ισχυροί επιχειρηματίες ή θρησκευτικοί συντηρητικοί ηγέτες). Όσο μάλιστα, δεν 

επιτυγχάνεται ένας πολιτικός συμβιβασμός ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις, 

η βία θα συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως όργανο πολιτικής. Τα αρμόδια διεθνή 

όργανα, όπως η UNAMA, η IEC και η ECC, οφείλουν να προωθήσουν τη δημιουργία 

μιας δημόσιας επιτροπής αποτελούμενης από ντόπιους και ξένους σεβαστούς 

ανθρώπους, προκειμένου να επιβλέπονται και να ελέγχονται αξιόπιστα οι πολιτικές 

και οι εκλογικές διεργασίες. Την ίδια στιγμή που η διεθνής κοινότητα πιέζει για μέτρα 

κατά της διαφθοράς, θα πρέπει και να ωθήσει πολλά μέλη του υπουργικού 

συμβουλίου να συντάσσονται με το γράμμα του νόμου.
144

 Άλλωστε, το Σύνταγμα της 

χώρας προβλέπει αρκετούς μηχανισμούς ελέγχου της όποιας κατάχρησης εξουσίας 

από αξιωματούχους της κυβέρνησης. Συνεπώς, μένει να υπάρξει σωστή συνεργασία 

ανάμεσα σε δικαστές, κυβερνητικούς και ξένους συμμάχους αρμόδιους για αυτά τα 

ζητήματα.  

 Επιπλέον, ένα βήμα προς μια πολιτική σταθεροποίηση θα είναι η 

αποκέντρωση της εξουσίας, καθώς ο συγκεντρωτισμός της εντός της Καμπούλ 

αποξενώνει πολλές δυσαρεστημένες και ασταθείς περιφέρειες.
145

 Ωστόσο, σχετικά με 

αυτό το θέμα υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που βασίζονται στην πεποίθηση πως 

αν η αποκέντρωση φέρει ως αποτέλεσμα την εκχώρηση ορισμένων περιφερειών 

στους Ταλιμπάν στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, θα σημάνει μία de facto 

βαλκανιοποίηση της χώρας.
146

 

 Γενικότερα, η διεθνής κοινότητα οφείλει να ενθαρρύνει μια πολιτική 

κουλτούρα στο Αφγανιστάν που να διέπεται από περισσότερη διαφάνεια, 

υπευθυνότητα και αμεροληψία. Προκειμένου να γίνουν κινήσεις προς αυτήν την 

κατεύθυνση, δε θα πρέπει να δίνεται βάση μόνο στο (επιφανειακό ως δήλωση 

σταθερότητας) εκλογικό αποτέλεσμα αλλά θα πρέπει να κατανοηθεί ταυτόχρονα πως 

η ατιμωρησία και η διαφθορά δημιουργούν την πολιτική αστάθεια και ένταση. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως μεγάλη βαρύτητα στην εφαρμογή της δικαιοσύνης 

θα πρέπει να έχει ο σεβασμός στα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η αφγανική κυβέρνηση οφείλει να είναι κατηγορηματική στη στάση 
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της απέναντι στους καταπατητές τους, προκειμένου να διαλύσει την επίκτητη 

πολιτική κουλτούρα της ατιμωρησίας.  

 Σε ό, τι αφορά την ξένη στήριξη στην αντιπροσωπευτική κυβέρνηση της 

χώρας, θα ήταν φρόνιμο να γίνει και η ακόλουθη παρατήρηση. Η πολιτική 

βιωσιμότητα του Αφγανιστάν περνάει από μια εύρωστη, αντιπροσωπευτική και 

υπεύθυνη κυβέρνηση με κατάλληλες ισορροπίες ανάμεσα στις τρεις εξουσίες του 

κράτους, κάτι που σημαίνει πως οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στην 

ενδυνάμωση της νομιμότητας και των αρμοδιοτήτων των θεσμών και ιδρυμάτων των 

οποίων η δημιουργία ήταν συνταγματική εντολή(με σκοπό αυτοί οι θεσμοί να 

αυξήσουν το βαθμό του εκδημοκρατισμού της χώρας).
147

 Όμως, οι διεθνείς δυνάμεις 

δεν πρέπει να επιβάλλουν ένα ξενόφερτο δυτικό μοντέλο διακυβέρνησης σε μία χώρα 

που εμπειρικά δεν ανταποκρίνεται σ’ ένα τέτοιο μοντέλο. Κάθε προσπάθεια βοήθειας 

θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της χώρας και στον τρόπο τον 

οποίο αντιλαμβάνονται οι κάτοικοί της ως τον ιδανικότερο για να κυβερνώνται. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως οι ξένες αποστολές δεν πρέπει να παρακάμψουν 

μορφές και φορείς τοπικής και θεωρητικά πιο ανεπίσημης εξουσίας όπως οι μουλάδες 

για παράδειγμα, καθώς αυτός ο τοπικός χαρακτήρας εξουσίας θεωρείται λειτουργικός 

και σεβαστός απ’ τους ίδιους τους Αφγανούς. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για το ζήτημα 

της οπλοκατοχής, καθώς σε μια φυλετική κοινωνία με υψηλό ποσοστό 

αναλφαβητισμού, οι κάτοικοί της θεωρούν ότι η δυνατότητα να οπλοφορούν αυξάνει 

το βαθμό ασφάλειάς τους. Ο πραγματισμός που διακρίνει τον «αφγανικό τρόπο» δεν 

πρέπει να υποτιμηθεί ή να περιθωριοποιηθεί ως αναχρονιστικός από τις δυτικές 

δυνάμεις. 
148

 Έτσι, προτείνεται η δημιουργία συνθηκών για ένα πολιτικό περιβάλλον 

που θα επιτρέπει σε επίσημες και ανεπίσημες παραδοσιακές μορφές εξουσίας να 

συνυπάρχουν μεταξύ τους και να αλληλοσυμπληρώνονται αντί να συγκρούονται.  

 Αναμφισβήτητα, ο τομέας στον οποίο έχουν προκύψει τα περισσότερα 

προβλήματα και έχει την ανάγκη πολλών διορθωτικών ενεργειών στην πορεία, είναι 

αυτός της ασφάλειας και της αστυνόμευσης. Το ιδανικό είναι να βρεθεί μια 

ισορροπία ανάμεσα στην απόκρουση των στασιαστών και στην προστασία των 

πολιτών. Όπως είδαμε παραπάνω, στο βωμό της καταπολέμησης των στασιαστών και 
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άμαχοι έχουν θυσιαστεί αλλά και σώματα που ενώ ως πρωταρχική τους αρμοδιότητα 

έχουν την προστασία του πολίτη, έχουν απασχοληθεί σε επιχειρήσεις στρατιωτικού 

χαρακτήρα. Είναι προφανές πως πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια να χτιστούν 

επαρκή σώματα Αφγανών στρατιωτών και κυρίως Αφγανών αστυνομικών. 

Καθίσταται απαραίτητη η ενθάρρυνση κι ενίσχυση του επαγγελματισμού στις τάξεις 

του ANA και της ANP και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω σωστής εκπαίδευσης και 

οργάνωσης(για τα οποία είναι υπεύθυνες οι συμμαχικές αποστολές) και μέσω 

αλληλεγγύης ανάμεσα σε ντόπιες και ξένες δυνάμεις. Η ανάπτυξη επαγγελματικών 

σωμάτων ασφαλείας που θα μπορούν να τελούν υπό τον πλήρη τοπικό έλεγχο 

αποτελεί την ιδανικότερη στρατηγική απεμπλοκής των ξένων δυνάμεων από το 

θέατρο επιχειρήσεων του Αφγανιστάν.
149

  

 Συντονισμένος αγώνας απαιτείται και για την πάταξη του εμπορίου ηρωίνης 

και της καλλιέργειας οπίου. Η ενδυνάμωση της DEA(Drug Enforcement Agency) 

συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και η δημιουργία νέων φορέων με 

αρμοδιότητα να καταπολεμήσουν αυτήν την κατηγορία εγκληματικότητας. Φυσικά, 

παράδειγμα για τη συνέχεια θα πρέπει να καταστεί η λειτουργία σωμάτων όπως η 

ANCOP και αντίστοιχα ως παραδείγματα προς αποφυγή βάσει των λεγόμενων 

“lessons learned”, λειτουργούν περιπτώσεις σαν την ANAP. 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ανάπτυξη και η ευημερία του 

Αφγανιστάν στο μέλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες των κρατικών 

φορέων εξουσίας. Μέρος αυτών των ενεργειών είναι προς την κατεύθυνση της 

συνεργασίας με τις διεθνείς δυνάμεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες 

ανοικοδόμησης του κράτους. Αντίστοιχα, οι κινήσεις της διεθνούς κοινότητας 

γίνονται προς την κατεύθυνση της βοήθειας προς το αφγανικό κράτος, με ορίζοντα 

μία ομαλή αποχώρηση που θα συνοδεύεται από επιτυχία της διεθνούς αποστολής. 
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ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

 

 Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο Αφγανιστάν τα τελευταία χρόνια 

τροποποίησαν το επιχειρησιακό πλάνο των διεθνών δυνάμεων που εμπλέκονται στην 

περιοχή. Μέρος των στόχων έχει επιτευχθεί και υπάρχουν δεδομένα που καθιστούν 

επιτακτική την αποχώρηση κάποιων αποστολών. Στο μέτωπο του πολέμου κατά της 

τρομοκρατίας, ο εντοπισμός και η θανάτωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο 

Abbottabad του Πακιστάν
150

, άλλαξε κατά πολύ τα δεδομένα σε ό, τι έχει να κάνει με 

τη διεθνή παρουσία στο Αφγανιστάν. Αφενός εκπληρώθηκε μία πρωταρχική επιδίωξη 

των Αμερικανών αφετέρου συνέβαλλε στο να κοπούν σημαντικά οι δεσμοί ανάμεσα 

στην Αλ-Κάιντα και τους Ταλιμπάν.
151

 Οικονομικοί και πολιτικοί λόγοι, καθώς και οι 

πιέσεις της κοινής γνώμης των συμμαχικών χωρών, επισπεύδουν τις ενέργειες για μια 

οργανωμένη στρατηγική εξόδου από το θέατρο επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν. 

 Ο Καρζάι με το ΝΑΤΟ έχουν συμφωνήσει σε ένα πλάνο σταδιακής 

αποχώρησης των δυνάμεων του τελευταίου μέχρι το 2014, με σκοπό να αφεθεί στις 

αφγανικές δυνάμεις το έργο της απώθησης των Ταλιμπάν.
152

 Παρ’ όλα αυτά, η ξένη 

παρουσία στη χώρα οφείλει να κληροδοτήσει ένα σταθερό, βιώσιμο και αυτάρκες 

πολιτικό σύστημα σε αυτήν. Παράλληλα, η πλευρά των Αμερικανών και των 

συμμάχων τους συμμετέχει στις προσπάθειες για συμφιλίωση των αντιμαχόμενων 

πλευρών στο Αφγανιστάν και λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις που 

επιχειρούνται με τους Ταλιμπάν.
153

 Συνεπώς, το ΝΑΤΟ- την ίδια στιγμή που, όπως 

έχει αναφερθεί, βρίσκεται σε φάση αναμόρφωσης του στρατηγικού του πλάνου και 

της λειτουργίας του στρατιωτικού του τμήματος- ανασυγκροτείται ενόψει της 

επικείμενης απεμπλοκής του από το Αφγανιστάν. 

 Η νατοϊκή παρουσία πλέον συνδυάζει τρία κύματα δράσης: ένα στρατιωτικό 

που επικεντρώνεται στην ασφάλεια των Αφγανών, ένα πολιτικό που συμβάλλει στην 
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ανοικοδόμηση και τη διακυβέρνηση και ένα διπλωματικό που επικεντρώνεται στην 

περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή.
154

 Από το 2001 όπου βάσει της Συμφωνίας 

της Βόννης ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν υπολειπόταν σε σχέση με αυτόν της 

OEF-A και του φόρουμ των χωρών της G8, μέχρι σήμερα, η νατοϊκή αποστολή έχει 

αναλάβει σαφώς περισσότερες αρμοδιότητες στην περιοχή. Η προώθηση του Afghan 

Compact από την αφγανική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2006 συνέπεσε με το 

αναθεωρημένο επιχειρησιακό πλάνο της διευρυμένης ISAF. Από τον Απρίλιο του 

2008 και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, η ISAF είχε πλέον σαφές 

πλάνο ανάπτυξης και δράσης στο Αφγανιστάν.
155

  

 Την ίδια στιγμή, η στρατηγική του Security Sector Reform που όριζε 

διαφορετικό κράτος ως κύριο δωρητή ανάλογα με τον τομέα απορρόφησης της 

βοήθειας, δε διακρινόταν από την ίδια αποτελεσματικότητα και στους πέντε πυλώνες 

της.
156

 Οι επιτυχίες της αναμόρφωσης του Υπουργείου Άμυνας του Αφγανιστάν και 

του ANA έρχονταν σε αντιδιαστολή με την προβληματική εικόνα του τομέα της 

δικαιοσύνης και την εξάπλωση της καλλιέργειας και εμπορίου ναρκωτικών- μόνο 

στην περιφέρεια της Helmand, η καλλιέργεια οπίου είχε αυξηθεί κατά 162% το 

2006.
157

 Η απουσία επιθυμητού αποτελέσματος οφείλεται εν μέρει στο γεγονός πως η 

προσέγγιση της χώρας που αποτελεί τον κύριο δωρητή(Lead Nation) υπονομεύει τον 

ηγετικό ρόλο που θα έπρεπε να διατηρεί η ίδια η αφγανική κυβέρνηση σ’ αυτήν την 

πολιτική διαδικασία. Παράδειγμα αποτελεί ο τομέας του αφοπλισμού των παράνομα 

οπλισμένων ομάδων, ο οποίος καθοδηγούταν από τον ΟΗΕ και την Ιαπωνία(ως Lead 

Nation). Η αφγανική κυβέρνηση ήταν σε θέση να στηρίζει το πρόγραμμα εφόσον 

λάμβανε τους απαραίτητους πόρους από τη διεθνή κοινότητα, όμως η απόσυρση των 

κονδυλίων εκ μέρους της Συμμαχίας έφερε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στη 

δύσκολη θέση να πρέπει να εφαρμόσει μία πολιτική που δεν είχε τη δυνατότητα να 

στηρίξει οικονομικά. Ως συνέπεια, η κυβέρνηση έχει περιορισμένη δυνατότητα να 
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εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα DIAG, φοβούμενη και τον κίνδυνο 

αποσταθεροποίησης ορισμένων περιφερειών της χώρας των οποίων ήδη δε διατηρεί 

τον έλεγχο.
158

 Το ίδιο ισχύει και στον παραπλήσιο και απαιτητικό τομέα του DDR. 

Συγκεκριμένα, δεδομένου του ότι στρατός και αστυνομία στο Αφγανιστάν αριθμούν 

πλέον πάνω 300 χιλιάδες προσωπικό, ενώ οι μαχητές των Ταλιμπάν υπολογίζονται 

από το ΝΑΤΟ περί τους 25-35 χιλιάδες, κρίνεται πως γρήγορα θα καταστεί αναγκαίος 

ο μερικός αφοπλισμός και των αφγανικών σωμάτων ασφαλείας, προκειμένου η 

δύναμή τους να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του κράτους να τη διατηρήσει.
159

 Η 

αναθεώρηση της προσέγγισης της διεθνούς κοινότητας στο θέμα του SSR και η 

τοποθέτηση της αφγανικής κυβέρνησης σε θέση από όπου θα διαχειρίζεται βάσει των 

αναγκών της τους διαθέσιμους διεθνείς πόρους, με τους χορηγούς σε ρόλο επιτηρητή, 

θα θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη στρατηγική εξόδου της διεθνούς δύναμης από το 

Αφγανιστάν.
160

 Η ISAF και η UNAMA έχουν ήδη κινηθεί προς την παραπάνω 

κατεύθυνση, στηρίζοντας το αφγανικό ONSC(Office of the National Security 

Council) και την πρωτοβουλία του τελευταίου να ιδρύσει μια πολιτική ομάδα δράσης 

για αυτόν το σκοπό, την PAG(Policy Action Group). Το Σύμφωνο του Αφγανιστάν το 

2006, οδήγησε στην ίδρυση ενός συμβουλίου, του JCMB(Joint Co-ordination and 

Monitoring Board) στο οποίο προεδρεύουν από κοινού η GIRoA(Government of the 

Islamic Republic of Afghanistan) και η UNAMA με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό 

ανάμεσα σε κρατικές και συμμαχικές δυνάμεις σε θέματα SSR.
161

 

 Παράλληλα, εφόσον η αστυνόμευση της περιφέρειας της χώρας είναι ακόμα 

πιο δύσκολη υπόθεση, χρειάζεται ενίσχυση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των 

PRT’s, της EUPOL, καθώς και αύξηση των βοηθητικών ομάδων των 

OMLT’s(Operational Mentor and Liaison Teams), καθώς στις συγκεκριμένες ζώνες ο 

αφγανικός στρατός οφείλει να είναι ετοιμοπόλεμος. Ωστόσο, η δράση τους δε θα 

πρέπει να υπονομεύει τη σταθεροποιητική λειτουργία της εντολής του ΝΑΤΟ αλλά 

αντίθετα πρέπει να έρχεται σε συμφωνία με τις επιδιώξεις των σχεδιαστών της 

πολιτικής που προέρχονται απ’ τους κόλπους του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Ένα 

παράδειγμα αντίθετης προς την εντολή του ΝΑΤΟ δράσης αυτών των οργάνων είναι 
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όταν οι PRT’s δημιουργούν στόχους για τους πολεμιστές των Ταλιμπάν και 

δυσκολεύουν τις συνθήκες για διαπραγματεύσεις ή για τη δράση κάποιων ΜΚΟ.  

 Επιπλέον, οι νατοϊκές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν και τον 

επικοινωνιακό πόλεμο που δέχονται από τους Ταλιμπάν. Παρά το γεγονός ότι το 

2010 περίπου το 70% των θανάτων άμαχου πληθυσμού προκλήθηκε από επιθέσεις 

των Ταλιμπάν, οι αντάρτες δίνουν έμφαση στα θύματα που ήταν αποτέλεσμα 

επιχειρήσεων που διεξήχθησαν από συμμαχικές δυνάμεις, με σκοπό να πλήξουν το 

κύρος και την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, παρουσιάζουν θανάτους 

στρατιωτών κατά τη διεξαγωγή νατοϊκών βομβαρδισμών ως απώλειες πολιτών.
162

 

Πολλές φορές μάλιστα, έχουν χρησιμοποιήσει διακριτικά ή στολές της αφγανικής 

αστυνομίας ή της ISAF προκειμένου οι επιθέσεις τους να εκληφθούν ως πράξεις των 

κυβερνητικών ή των ξένων δυνάμεων. Μέσω μιας οργανωμένης επικοινωνιακής 

στρατηγικής προσπαθούν να πείσουν τους Αφγανούς πολίτες πως το ΝΑΤΟ χάνει τη 

μάχη και πως αυτός είναι ο λόγος της επικείμενης αποχώρησής του η οποία θα 

καταστήσει τους Ταλιμπάν μοναδική ισχυρή δύναμη στη χώρα. Στην 

πραγματικότητα, η προθεσμία του 2014 έχει γίνει μέρος της στρατηγικής των ΗΠΑ, 

των συμμάχων, της αφγανικής κυβέρνησης αλλά και άλλων περιφερειακών φορέων. 

Βασίζεται σε εκτιμήσεις των επιχειρησιακών δεδομένων και δεν είναι αποτέλεσμα 

επικράτησης των Ταλιμπάν έναντι των Αφγανών και ξένων αντιπάλων τους. 

Συνεπώς, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ οφείλουν να μεταδώσουν την πραγματική σημασία 

της αποχώρησής τους σε όσους Αφγανούς πολίτες την εκλαμβάνουν ως δείγμα 

αδυναμίας ή ήττας.
163

 Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να κατέχει 

σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης Καρζάι με τους Ταλιμπάν.  
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ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 Η κυβέρνηση της Καμπούλ με τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας, 

επιχειρεί να εντάξει τους Ταλιμπάν στον κυβερνητικό σχεδιασμό σε μια προσπάθεια 

να επιτύχει την ανακωχή. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου έχουν δημιουργηθεί 

προγράμματα για τον αφοπλισμό και την επανένταξη των ανταρτών στο αφγανικό 

κράτος. Το πρόγραμμα Takhim Sulha(PTS) προσέφερε αμνηστία και ασφαλή 

επιστροφή στο Αφγανιστάν για τους Ταλιμπάν που βρίσκονταν στο έδαφος του 

Πακιστάν. Το PTS απευθυνόταν κυρίως στους αποκαλούμενους «πρώτης γενιάς» 

Ταλιμπάν οι οποίοι διαφέρουν από τη μερίδα των πιο σκληροπυρηνικών Ταλιμπάν 

που διατηρούν στενότερους δεσμούς με την Αλ-Κάιντα.
164

 Παράλληλα, μετά το 

Συνέδριο της Καμπούλ εφαρμόστηκε ένα ακόμη πρόγραμμα στα πλαίσια της 

συμφιλίωσης, το APRP(Afghanistan Peace and Reintegration Program) το οποίο ήταν 

«ανοιχτό σε όσους Αφγανούς της ένοπλης αντίστασης ήθελαν να αποκηρύξουν τη 

βία, να διακόψουν τους δεσμούς τους με διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα και 

ασπαζόμενοι το Σύνταγμα να συνδράμουν στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού 

Αφγανιστάν». Στόχος του APRP είναι η προώθηση της ειρήνης μέσω πολιτικών 

διαδικασιών. Η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή του περνάει μέσα από την 

κατανόηση και υπερπήδηση εμποδίων όπως το έλλειμμα εμπιστοσύνης και τα 

διαφορετικά κίνητρα(ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά ή και προσωπικά) 

που ωθούν τον καθένα να πολεμήσει.
165

  

 Ένας παράγοντας που συνετέλεσε στην αλλαγή πορείας των 

διαπραγματεύσεων ήταν ο θάνατος του Οσάμα Μπιν Λάντεν, καθώς δημιούργησε 

νέα δεδομένα για τη μελλοντική στάση των Ταλιμπάν. Αφενός εντείνει την ανησυχία 

τους για την ασφάλειά τους αφετέρου διακόπτει τους όποιους δεσμούς τους με τα 

υψηλόβαθμα στελέχη της Αλ-Κάιντα.
166

 Από τη στιγμή που η απομάκρυνση των 

Ταλιμπάν από την Αλ-Κάιντα αποτελεί προϋπόθεση για την επανένταξη των 

ανταρτών στο αφγανικό κράτος, η εξέλιξη αυτή ευνοεί τις ειρηνευτικές διαδικασίες. 

Στην παρούσα φάση όμως, οι θέσεις των Ταλιμπάν έρχονται σε σύγκρουση με τις 
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αντίστοιχες της Καμπούλ σε βαθμό που καθιστούν την επίτευξη συμφωνίας 

δυσπρόσιτο στόχο. Οι Ταλιμπάν διεξάγουν έναν «ιερό πόλεμο»(jihad) με σκοπό να 

εγκαθιδρύσουν έναν αυστηρά θρησκευτικό τρόπο διακυβέρνησης βασιζόμενο σε μία 

ακραία ερμηνεία του Ισλάμ. Σύμφωνα με αυτούς, η συμμετοχή τους σε 

διαπραγματεύσεις για κάτι λιγότερο από αυτή τους την επιδίωξη, θέτει σε 

αμφισβήτηση την καθαρότητα του μηνύματός τους. Από την άλλη πλευρά, η τωρινή 

κυβέρνηση επιθυμεί τη διατήρησή της στην εξουσία και την εδραίωσή της ως 

αντιπροσωπευτική του αφγανικού λαού, ούσα έτοιμη να αποδεχτεί συμμετοχή των 

ανταρτών στον κυβερνητικό σχεδιασμό μόνο σε περίπτωση που οι τελευταίοι 

αφοπλιστούν και συνταχθούν μαζί της.
167

 Ένα διαπραγματευτικό χαρτί των 

Αμερικανών στην προσπάθειά τους να επισπεύσουν τις διαδικασίες συμφωνίας είναι 

το αφγανικό σύνταγμα, το οποίο απαγορεύει σε έναν πρόεδρο της χώρας να 

υπηρετήσει πάνω από δύο συνεχόμενες θητείες. Αυτό σημαίνει πως ο Πρόεδρος 

Καρζάι είναι υποχρεωμένος βάσει Συντάγματος να αποχωρήσει από τα καθήκοντά 

του το 2014, την ίδια χρονιά που έχει οριστεί ως έτος της αποχώρησης των νατοϊκών 

στρατευμάτων.
168

 Διαμηνύοντας πως δε θα δεχθούν καταπάτηση του Συντάγματος, οι 

ΗΠΑ και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα μπορούν να ασκήσουν πίεση στον Καρζάι- ο 

οποίος δε δείχνει να έχει την πρόθεση να αποχωρήσει- ώστε να κινήσει τις 

διαδικασίες διαδοχής του, κίνηση που θα προετοιμάσει το έδαφος για ανάμιξη νέων 

προσώπων και ιδεών στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και κατά συνέπεια θα αμβλύνει 

τις αντιδράσεις των Ταλιμπάν και άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικών και 

πολιτικών ομάδων.
169

  

 Σημαντικός παράγοντας που κρίνει διαχρονικά τις εξελίξεις εντός του 

Αφγανιστάν είναι τα συμφέροντα των γειτονικών χωρών και των περιφερειακών 

δυνάμεων, δεδομένου του ότι το Αφγανιστάν είναι μία αδύναμη χώρα που 

περιβάλλεται από σαφώς ισχυρότερους γείτονες. Ενδεχόμενη ενίσχυση του 

αφγανικού κράτους θα αποθαρρύνει τις αποσταθεροποιητικές για αυτό δράσεις των 

γειτονικών χωρών- στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος κυρίως για τη βοήθεια 

του Πακιστάν προς τις ομάδες των ανταρτών. Μία θετική περιφερειακή προσέγγιση 

εκ μέρους δυνάμεων όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ αλλά και το ΝΑΤΟ, θα 

                                                           
167

 Ibid., σ.σ. 5-6 
168

 Βλ. Barfield T., «Afghanistan’s Ethnic Puzzle: Decentralizing Power Before the U.S. Withdrawal», 

Foreign Affairs, Vol.90, No.5, September/October 2011, σ. 61 
169

 Ibid. 



 
59 

ενισχύσει τη σταθερότητα της περιοχής.
170

 Το Πακιστάν αποτελεί μία ιδιόμορφη 

περίπτωση αν ληφθεί υπόψη το γεγονός πως η συνοχή και ο έλεγχος της κυβέρνησης 

της Ισλαμαμπάντ επί των εδαφικών ζωνών της χώρας υστερεί ακόμη και σε σχέση με 

την αντίστοιχη της Καμπούλ.
171

 Οι εξελίξεις κατέδειξαν τη σημασία που πρέπει να 

δώσουν οι ΗΠΑ στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν αλλά και γενικότερα 

στο νότιο γείτονα του Αφγανιστάν. Μια αποδοτική τακτική σε επιχειρησιακό επίπεδο 

είναι η επονομαζόμενη τακτική «clear and hold» που εφάρμοσαν οι Αμερικανοί και 

στο Αφγανιστάν, δηλαδή η κατοχή και εδραίωσή τους σε περιοχές όπου ο ντόπιος 

πληθυσμός ήταν είτε με το μέρος της κυβέρνησης είτε ουδέτερος, ώστε να διεξάγουν 

με ασφάλεια επιχειρήσεις στρατιωτικού και αστυνομικού χαρακτήρα κι έτσι να 

διασφαλίζουν τον έλεγχο αυτών των περιοχών. Οι συνθήκες επιβάλλουν μια ανάλογη 

τακτική και εντός του Πακιστάν πλέον, σε συνδυασμό πάντα, με τις διμερείς επαφές 

των δύο χωρών(ΗΠΑ- Πακιστάν) σε διπλωματικό επίπεδο.
172

  

 Εκτός από τις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ με το Πακιστάν, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η στάση του στρατηγικού αντιπάλου του Πακιστάν, της Ινδίας. Η 

εμπλοκή της Ινδίας στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα μέσω της λειτουργίας των προξενείων 

της στην Jalalabad και την Kandahar, δημιουργεί ανησυχία και διαμορφώνει μέρος 

των ενεργειών της πακιστανικής κυβέρνησης.
173

 Ωστόσο, ο ρόλος της Ινδίας 

σχετίζεται περισσότερο με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την εκπαίδευση, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες υποδομές στο Αφγανιστάν.
174

 Ενδεχόμενη 

μείωση της δραστηριότητας της Ινδίας στην περιοχή μέσω προτροπής των 

Αμερικανών, πιθανό να είχε κατευναστικό χαρακτήρα για τη δυσαρέσκεια των 

Πακιστανών.
175

  

 Μία ακόμη περιφερειακή δύναμη που παρακολουθεί στενά και εμπλέκεται 

στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, είναι το Ιράν. Η προσέγγισή του προσανατολίζεται 

κυρίως προς τη βοήθεια στην κυβέρνηση Καρζάι και σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης 

περιοχών του Αφγανιστάν- κυρίως στο δυτικό μέρος της χώρας- αλλά και στην 
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υποστήριξη μελών της Βόρειας Συμμαχίας(πολιτικών αντιπάλων του Καρζάι). 

Παράλληλα, εικάζεται πως το Ιράν παρέχει παρασκηνιακά στήριξη και σε ομάδες 

Ταλιμπάν προκειμένου να καταστήσει δυσκολότερο το έργο των Αμερικανικών 

στρατευμάτων στην περιοχή.
176

 Συνεπώς, καθίσταται απαραίτητο για τις ΗΠΑ και τις 

συμμαχικές δυνάμεις να έρθουν σε διάλογο με την Τεχεράνη προκειμένου να μη 

θεωρείται η παρουσία των συμμαχικών στρατευμάτων απειλή για το Ιράν. 

 Τέλος, δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, μπορεί ενίοτε να έχουν όφελος από 

τα προβλήματα που τίθενται στην αμερικανική στρατηγική στην περιοχή, ωστόσο, 

δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να διαιωνίζεται η αστάθεια εντός ενός γειτονικού 

κράτους.
177

 Κατά συνέπεια, η συμβολή τους στην επίλυση της κρίσης έχει ως στόχο 

τη σταθερότητα στο Αφγανιστάν. 

 Καθίσταται, έτσι, σαφές πως για την επιτυχή κατάληξη των 

διαπραγματεύσεων εργάζονται πολλοί φορείς, προκειμένου σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να επιτευχθεί η συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχόμενων στρατοπέδων στο 

Αφγανιστάν και η χώρα να οδηγηθεί σε μακρόχρονη σταθερότητα και ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ανάμεσα σε άλλες εμπόλεμες και ασταθείς περιοχές την τελευταία δεκαετία, 

το Αφγανιστάν έχει κερδίσει από πολλούς τον τίτλο της επικρατέστερης περίπτωσης 

«σύγχρονου Βιετνάμ» για τις ΗΠΑ και μιας διπλωματικής και επιχειρησιακής δίνης 

στην οποία έχει εμπλακεί η διεθνής κοινότητα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που 

κάνουν την επίτευξη των στόχων δυσκολότερη και τη σωστή στρατηγική εξόδου 

πολυπλοκότερη, στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Η χώρα ταλανίζεται από εμφύλιες 

συρράξεις, οι οποίες έχουν εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, η οικονομική της 

ανάπτυξη κινείται με ρυθμούς αρκετά χαμηλούς (κάτι που κάνει ακόμα επιτακτική 

την ξένη βοήθεια) και η εμπιστοσύνη των Αφγανών πολιτών δεν έχει κερδηθεί ούτε 

απ’ την τοπική κυβέρνηση ούτε απ’ τις ξένες αποστολές. Αν συνυπολογίσουμε το 

γεγονός πως μια πολυμερής peace-building αποστολή οφείλει να επιτυγχάνει μια πιο 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε σχέση με ένα πιο βραχυπρόθεσμο(εξ ορισμού) 

πλάνο peacekeeping, γίνεται αντιληπτό πως πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμα για να 

αποχωρήσουν οι ξένες αποστολές ομαλά και με μια-σχετική έστω- επιτυχία.  

 Πολλοί αναλυτές- άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στις εξελίξεις- έχουν 

επισημάνει μια σειρά από λάθη και παραλείψεις σε οργανωτικό και επιχειρησιακό 

επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται: η υπέρμετρη σημασία που δόθηκε στο να 

αιχμαλωτιστεί ή να εξοντωθεί ο εχθρός εις βάρος της μέριμνας για την ασφάλεια των 

πολιτών, η διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων ως κανόνας, η υπερβολικά 

μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων σε συγκεκριμένες μόνο περιοχές, η 

έμφαση των ειδικών δυνάμεων(special forces) στις επιδρομές, η εκπαίδευση τοπικών 

δυνάμεων ασφαλείας στα αμερικανικά πρότυπα(που δεν ανταποκρίνονταν στις 

συγκεκριμένες συνθήκες), το γεγονός ότι αγνοήθηκαν ή υποβιβάστηκαν κάποιες 

κυβερνητικές διεργασίες ακόμα κι αν ήταν νόμιμες και ο κακός έλεγχος των 

συνόρων(χερσαίων και εναέριων). 

 Η διαφθορά στους κόλπους της αφγανικής κυβέρνησης και η τάση του Χαμίντ 

Καρζάι να περιθωριοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενέτεινε τη 

δυσαρέσκεια πολιτικών και κοινωνικών ομάδων και οδήγησε μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού να υποστηρίξει την εξέγερση των Ταλιμπάν, είτε για να μειώσει την 
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αίσθηση ανασφάλειάς του είτε για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη. Παρόμοιες 

συνθήκες διαφθοράς εντοπίζονταν και εντός των αφγανικών σωμάτων ασφαλείας, 

καθώς η ανάληψη πολλών πόστων εντός του ANA ή της ANP γινόταν βάσει των 

συμφερόντων αξιωματούχων της κυβέρνησης που επιθυμούσαν να προωθήσουν 

πρόσωπα της ίδιας με αυτούς εθνοτικής ομάδας. Επιπλέον, πολλοί αστυνομικοί 

ενεπλάκησαν σε εγκληματικές ενέργειες εις βάρος πολιτών
178

, ενώ έχουν αναφερθεί 

περιστατικά όπου Αφγανοί αστυνομικοί έχουν στρέψει τα όπλα τους εναντίον μελών 

του προσωπικού της ISAF και μάλιστα περίπου 25 μέλη της νατοϊκής αποστολής 

έχουν βρει το θάνατο εξαιτίας τέτοιων ενεργειών μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
179

 Τα 

παραπάνω δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως υπάρχουν αρκετές ακόμα 

αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν στο κράτος του Αφγανιστάν από την ηγεσία 

του. Η κυβέρνηση χρειάζεται την εμπιστοσύνη των Αφγανών, αλλιώς ενώ θα έχει 

κερδίσει τον πόλεμο, θα χάσει τη μάχη εντός των συνόρων. 

 Παράλληλα όμως, η πρόοδος που έχει συντελεστεί σε πολλούς τομείς 

οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες και την επιτυχία συνεργασίας ανάμεσα στην 

αφγανική κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα. Πρωτοβουλίες όπως η αναδιάρθρωση 

και η αύξηση της λειτουργικότητας του αφγανικού στρατού, η εκπόνηση 

προγραμμάτων για την ομαλή επανένταξη των πρώην ανταρτών στη χώρα και η 

συγκρότηση επιτροπών και οργάνων που έχουν βοηθήσει σημαντικά σε τομείς της 

ανοικοδόμησης του κράτους, αποτελούν δείγματα πως η διεθνής βοήθεια προς το 

Αφγανιστάν μετά το 2001 και την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν απέδωσε σε 

σημαντικό βαθμό. 

 Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο χρονικός ορίζοντας της αποχώρησης της ξένης 

δύναμης από το έδαφος του Αφγανιστάν το 2014 έχει τη δυνατότητα να διακριθεί 

παράλληλα από εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από αφγανική ηγεσία και 

διεθνή κοινότητα στο πέρας των τελευταίων ετών. Η συνέχεια θα δείξει κατά πόσο η 

ξένη παρουσία στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία πέρασε από διάφορα 

στάδια και μορφές, βοήθησε στο να αποκατασταθούν αφενός ορισμένες από τις 

διεθνείς ισορροπίες αφετέρου να απομακρυνθεί οριστικά το Αφγανιστάν απ’ τον 

κίνδυνο να χαρακτηριστεί «failed state» τα επόμενα κρίσιμα χρόνια. Όλα αυτά 
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βέβαια, χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η ξένη παρουσία θα συνεχιστεί-ακόμα 

και σταδιακά μειωμένη- βάσει προγράμματος, οπότε οφείλουμε πάντα να είμαστε 

επιφυλακτικοί για το τι μέλλει γενέσθαι, κυρίως απ’ τη στιγμή που η χώρα 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και η εμφύλια διαμάχη εξακολουθεί να μαίνεται.  
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