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Den 10. februar 2022 — Goddag Harley; goddag Andrey.
Jeg har en lidt anderledes opfattelse: Jeg mener, at uanset
hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af sanktionerne
rettet mod Afghanistan og for indefrysningen af afghanske
aktiver i USA og i Europa efter Talebans magtovertagelse i
august, også bærer ansvaret for følgende: Ifølge den tyske
UNICEF-chef, Christian Schneider, er 1 million børn under fem
år akut underernærede i Afghanistan, og deres tilstand er af
en sådan beskaffenhed, at de i Tyskland ville skulle behandles
på en intensivafdeling, hvilket betyder, at de under de
nuværende omstændigheder sandsynligvis vil dø. Ifølge FN
befinder 8,7 millioner mennesker sig i en fremskreden tilstand
af sult; 24,4 millioner eller 55 % af befolkningen befinder
sig i en nødsituation, hvilket betyder, at de mangler alle de
basale livsfornødenheder, mens 98 % ikke har nok at spise.
Flere og flere familier sælger nogle af deres børn i håb om,
at de andre vil overleve, og folk sælger deres organer.
Også massemedierne i USA og Europa har efter en kortvarig

medieomtale i august og begyndelsen af september, næsten intet
rapporteret om denne værste humanitære krisesituation på
kloden. Lederne af de NATO-lande, som trak sig så hastigt
tilbage fra Afghanistan i august, vidste naturligvis, at 80 %
af landets budget kom fra bistand fra donorlandene, og at
kombinationen af annulleringen af disse midler, indefrysning
af afghansk kapital og sanktionerne ville kvæle Afghanistans
økonomi fra den ene dag til den anden.
Efter seks måneders tragedie og utallige forgæves appeller,
bortset fra et par små indrømmelser for nylig, må man spørge
sig selv, hvad hensigten med denne politik er? Argumentet om
at Taleban først skal anerkende kvindernes rettigheder osv.
synes at være absurd, når disse kvinder og deres børn er døde.
Er det hensigten at sabotere Talebans evne til at opretholde
en fungerende stat i et sådant omfang, at oppositionen,
herunder ISIS, al-Qaeda, narkotikasmuglere, krigsherrer osv.
får herredømmet?
Konsekvensen ville være en ny og blodig borgerkrig, et
helvede, hvor civilbefolkningen – mellem sult, frostgrader,
COVID, epidemier, osv. som polio, mæslinger, dengue-feber og
diarré – vil blive knust, og millioner af flygtninge vil
forsøge at søge sikkerhed i nabolandene og i Europa. Det ville
være en fortsættelse af det britiske imperiums store spil af
Bernard Lewis og Zbigniew Brzezinski, som har til formål at
sikre den geopolitiske destabilisering af Rusland og Kina, og
at forhindre den økonomiske integration af Eurasien gennem
Bælte- og Vej-Initiativet ved hjælp af de gamle virkemidler
som terrorisme, opiumskrige og etniske konflikter. Hvis denne
politik “lykkes”, vil den blot være endnu et element i den
store afsluttende akt i menneskehedens tragedie, som udspiller
sig på verdenshistoriens scene, mellem Vestens modstandere og
Rusland og Kina, og som nu har nået et punkt, der beskrives af
{Bulletin of the Atomic Scientists} som 100 sekunder før
midnat på dommedags-uret.
Der findes et modtræk til at redde Afghanistan, som jeg har

kaldt “Operation Ibn Sina”. Ibn Sina, som levede for ca. 1.000
år siden, var en af de største læger i verdenshistorien, hvis
{Canon of Medicine} forblev en delvis reference indtil det 18.
århundrede. Ibn Sina blev født i det nuværende Usbekistan;
hans far stammede fra Balkh i Afghanistan. I tider med coronapandemien er det yderst vigtigt at huske, at det var ham, der
bl.a. erkendte karantænens enorme betydning for bekæmpelsen af
epidemier. Ud over at være et fremragende renæssancemenneske
kan han udgøre en symbolsk figur for redningen af Afghanistan.
Operation Ibn Sina kan skabe en forandring til det bedre på to
måder. For det første kan den blive et synonym for
internationalt samarbejde om at opbygge et moderne
sundhedsvæsen og tilvejebringelse af mad til det afghanske
folk. Hvis alle nabolande, såvel som USA og de europæiske
nationer, der kæmpede i Afghanistan i 20 år som en del af
NATO, og som derfor har en himmelråbende moralsk forpligtelse,
hjælper befolkningen ud af denne ufortjente akutte nød og
samarbejder om et lynprogram for bistandshjælp, kan det værste
stadig afværges.
Ud over det humanitære aspekt vil Operation Ibn Sina også have
en militærstrategisk dimension. Hvis Rusland, Kina, USA og
Indien, de fire nationer med den største militære og
økonomiske betydning eller befolkningsstørrelse, kunne
samarbejde, kunne det udvikle sig til en tillidsskabende
foranstaltning til løsning af de store strategiske konflikter.
Afghanistan er i modsætning til Ukraine eller Taiwan, der har
strategisk betydning, ikke en af Ruslands og Kinas
kerneinteresser. Det ligger mange tusinde kilometer væk fra
USA, mens Indien på den anden side har en central interesse i
stabiliteten i egne geografiske omgivelser. Samarbejdet mellem
disse fire magter, foruden mobiliseringen af andre
eksisterende formater, såsom “Troika-plus”, SCO og OIC
[Organisationen for islamisk Samarbejde], med det formål at
redde Afghanistan, kan være et skridt i retning af det nye
paradigme i internationale relationer, uden hvilket det ikke

vil være muligt at sikre menneskehedens fortsatte overlevelse.
Der er intet sted på denne jord – og det omfatter det
strategisk eksplosive potentiale i de destabiliserende
operationer omkring Ukraine og Taiwan – hvor menneskehedens
moralske egnethed til at overleve, afprøves hårdere end i
Afghanistan. Det er ikke vores sikkerhed, som vi skal forsvare
i Hindu Kush, som den daværende tyske forsvarsminister Peter
Struck havde hævdet den 11. marts 2004 for at motivere
Tysklands deltagelse i krigen i Afghanistan, men det er vores
medmenneskelighed.
Militære strateger, opfordres til at tage højde for et måske
ukendt domæne for strategisk tænkning: Befolkningens moralske
habitus – både deres egen befolkning og deres modstanders. Da
den Franske Revolution mislykkedes på grund af den jakobinske
terror, konstaterede Friedrich Schiller, at “et stort øjeblik
havde fundet et lille folk”, at selv om den objektive mulighed
var til stede, var den subjektive moralske kapacitet
utilstrækkelig. Han skrev derefter {De æstetiske Breve} i den
overbevisning, at fra nu af ville enhver forbedring på det
politiske område, udelukkende være mulig gennem en forædling
af den enkeltes karakter. Han mente, at “uddannelsen af evnen
for ‘{Empfindungsvermögen}’, empati, er tidens mest
presserende behov”, fordi det “vækker forbedringen af
forståelsen”.
Ud fra dette perspektiv er overvindelsen af den “fordærvede
ligegyldighed” hos dele af befolkningen, som gør dem lige så
ufølsomme over for andre folks lidelser som for virkningerne
af deres geopolitisk motiverede dæmonisering af den formodede
fjende, en strategisk faktor af højeste betydning. “Operation
Ibn Sina” bør derfor blive det flag, under hvilket alle
kræfter, der ønsker at redde det afghanske folk, samles, af
barmhjertighed, agapē, som ønsker at skabe et nyt paradigme i
de strategiske relationer, som middel til endelig at overvinde
truslen om krig, og som ønsker at forsvare vores arts
menneskelighed.

