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POVZETEK
Afganistan se je v svoji zgodovini večkrat znašel v igri velesil, ki so se na območju države
borile za svoje interese. Sprva so na območju Afganistana potekala soočenja med
Britanskim in Ruskim imperijem. To stanje napetosti so zgodovinarji poimenovali Velika
igra. Le šestdeset let pozneje je Afganistan spet postal pomemben akter v novem stanju
napetosti – v hladni vojni med ZDA in Sovjetsko zvezo. V zadnjih dvajsetih letih so v
Afganistanu kot velesila najbolj prisotne ZDA. Območje Afganistana je velesilam zanimivo
zaradi strateške lege in naravnih virov. Ključen dogodek v zgodovini države je bila vojna s
Sovjetsko zvezo, saj je bil to zaključni spor v hladni vojni. Sovjetske nasprotnike, mudžahide
so z orožjem in komunikacijsko tehnologijo podprli Američani. Poraz sovjetske vojske je
pripeljal do spremenjenih družbenih razmer v Sovjetski vojski in do njenega razpada.
Ena izmed posledic konca hladne vojne je lažja dostopnost novih materialov za proučevanje
mednarodnih odnosov velesil. Kar nekaj novih informacij je postalo dostopnih iz arhivov
Sovjetske zveze. Ti materiali so močno vplivali na diskurz o hladni vojni družboslovcev in
zgodovinarjev.
Ključne besede: Afganistan, ZDA, Sovjetska zveza, hladna vojna, velika igra, talibani,
mudžahidi.

v

SUMMARY
ENGLISH TITLE: AFGHANISTAN AS A HISTORIC FIELD OF HIDDEN BATTLE
BETWEEN SOVIET UNION AND UNITED STATES OF AMERICA
In its history Afghanistan has often been a part in international superpowers game for
securing their interests. First the British and Russian empire had their diplomatic and
political confrontations in the region of Afghanistan. Historians named these
confrontations Great Game. Only sixty years later Afghanistan happened to be an
important factor in the new state of international tension named Cold War between USA
and Soviet Union. In the last twenty years only major superpower that has been present in
Afghanistan is USA. The region of Afghanistan is interesting from international viewpoint
because of its strategic position and rich natural resources. The key moment in the history
of the country is the war with Soviet Union, because that was a final battle in the Cold War.
Soviet’s enemies, the Mujahedeen, were supported by USA with weapons and
communication technology. The defeat of Soviet Union let to changed social circumstances
in the country which led to the fall of Soviet Union.
One of the consequences of the end of the Cold War is easier accessibility to the new
materials to study international relations of superpowers. Quite a bit of new information is
now available from archives of the Soviet Union. Those materials changed the way social
scientists and historians discuss the Cold War.
Key words: Afghanistan, USA, Soviet union, Cold War, Great Game, Talibans, Mujaheeden.
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1

UVOD

Afganistan, majhna država v srednji Aziji, je že desetletja pomemben in pogosto omenjan
dejavnik na politični sceni. Že od nekdaj je bil center različnih svetovnih kultur,
gospodarstev in vojaških spopadov. Prav slednji so žalostna stalnica v državi in stvar, po
kateri jo najbolje pozna preostali svet. Rek, da se zgodovina rada ponavlja, še kako velja za
to državo, saj se je že večkrat zgodilo, da je bila prizorišče spopadov in boja za prevlado
različnih velesil. Tovrstni spopadi so se začeli v prvi polovici devetnajstega stoletja, ko so
britanske sile napadle ozemlje Afganistana. Prva vojna med Afganistanom in Britanijo je
trajala od leta 1838 do leta 1842. Rezultirala je v porazu britansko-indijske vojske in ubojem
tedanjega afganistanskega vodje, podprtega s strani Britancev (Heathcote, 1980, str. 24).
Druga vojna med tema dvema silama je potekala med leti 1878 in 1889. Končala se je s
podpisom sporazuma, ki je dajal Britaniji nadzor nad afganistanskimi zunanjimi zadevami.
Konec vojne pa ni pomenil začetka miru, saj je sledilo obdobje številnih nemirov in
sprememb v državi. Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja pa so na ozemlje Afganistana
vkorakale sovjetske čete.
Tuji politologi so sovjetsko invazijo videli kot odločilen dogodek v hladni vojni (Gibbs, 2000,
str. 233). Jimmy Carter jo je označil kot največjo grožnjo miru po drugi svetovni vojni
(Welsh, 1980). Čeprav se z njim ne utegnemo popolnoma strinjati, je treba priznati, da je
bila invazija pomembna prelomnica v zgodovini, saj je predstavljala največjo sovjetsko
vojaško akcijo po drugi svetovni vojni. Podpora njihovih nasprotnikov v Afganistanu pa je
bila ena izmed ključnih paravojaških operacij Združenih držav Amerike (Gibbs, 2000, str.
233).
Pomemben vpogled v ozadje hladne vojne lahko najdemo z iskanjem razlogov Sovjetske
zveze za vojaške intervencije na območju Afganistana. Ruski imperialisti so zgodovinsko
gledano sicer vedno imeli ambicije po meji, ki naj bi segala čimbolj južno, vendar so imeli
dovolj notranjih napetosti z nadziranjem več milijonov muslimanske populacije v svoji
državi. Več ambicij je vsaj na videz Sovjetska zveza imela v državah, kot sta Somalija in
Jemen. Zamenjala je Veliko Britanijo kot najbolj vplivno silo na območju Indije in zaradi teh
razlogov ji invazija na Afganistan očitno ni bila potrebna. Njegovega območja so se izogibali
vse do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je zadeva na videz popolnoma
spreobrnila z začetkom vojne (Wahab & Youngerman, 2010, str. 168).
Številne vojne so v Afganistanu terjale nešteto človeških žrtev. Natančno število žrtev je
težko oceniti. Lacina in Gleditsch (2005, str. 154) ocenjujeta, da je v času afganistanske
civilne vojne med leti 1978 in 2002 življenje izgubilo 562.992 ljudi, kar dva milijona
prebivalcev Afganistana pa je moralo zapustiti svoje domove in se zateči v druge države v
9

iskanju varnosti. Po 11. septembru se je stanje v državi drastično spremenilo, saj je sledila
invazija zahodnih sil, ki so jo vodile ZDA. Rek, da se zgodovina rada ponavlja, za Afganistan
še kako drži. Predvsem je zato tako zelo pomembno raziskati pretekle vojaške spopade na
tem območju. V diplomskem delu bom največjo pozornost posvetila sovjetski invaziji in
posledice, ki jih je pustila v državi.
Za vojno pravijo, da je samo nadaljevanje politike, le z uporabo drugih sredstev (Nećak,
1999, str. 5). To še posebej velja za hladno vojno, ki se je dogajala po drugi svetovni vojni.
Z različno močjo in v različnih oblikah je trajala vse do leta 1989. Čeprav nikoli ni prišlo do
oboroženega vojaškega spopada med Sovjetsko zvezo in ZDA, so po svetu potekale vojne,
v katerih sta bili obe državi udeleženi, včasih celo na nasprotujočih si straneh. Tak primer
je bila kitajska revolucija leta 1949, ko je bila razglašena komunistična Ljudska republika
Kitajska (Nećak, 1999, str. 12). Takrat so potekali spopadi med ameriškim varovancem
Čankajškom in ljubljencem Sovjetske zveze Mao Cetungom. Revija Time je razglasitev
označila kot »rdečo plimo, ki grozi, da bo zajela cel svet« (Lightbody, 2005, str. 23). Drug
primer tovrstnega spora je bilo korejsko vprašanje in poznejša razdelitev države na dva
dela. Šlo je za mednarodni konflikt, v katerem so sodelovale praktično vse svetovne velesile
(Nećak, 1999, str. 12). Truman je takrat izrazil strah, da bo prišlo do tretje svetovne vojne,
Stalin pa se je od celotne zadeve distanciral (Lightbody, 2005, str. 23). Klasičen primer
konflikta iz hladne vojne je tudi bližnjevzhodna kriza, ki traja še dandanes (Nećak, 1999, str.
12). Njen začetek je bil leta 1948, ko je bila ustanovljena izraelska država.
Zadnji pomemben obračun v zaključnih fazah hladne vojne je invazija na Afganistan s strani
Sovjetske zveze leta 1978. Čeprav so številni politologi mnenja, da je hladna vojna tisti
dejavnik, ki je najbolj oslabil Sovjetsko zvezo in pripeljal do njenega padca, je poraz v
Afganistanu močno prispeval k propadu sovjetskega imperija in posledično h koncu hladne
vojne (Reuveny & Prakash, 1999, str. 707).
Sakwa (2008, str. 266) trdi, da hladna vojna kljub svojemu koncu na neki način še vedno živi
dalje, saj je v odnosu med nuklearnimi velesilami še vedno moč čutiti določeno stopnjo
sumničavosti. Nekdanja bipolarnost mednarodne politike naj bi prenehala obstajati, ker je
rivalstvo med ZDA in Rusijo veliko manjše, kot je bilo nekoč. Rusija je trenutno namreč zgolj
ena izmed držav, ki ima potencial biti svetovna velesila (Sakwa, 2008, str. 266). Gratituis
(2006, str. 14) pravi, da obstaja na področju velesil multipolarnost. Kot države, ki rastejo v
svojem statusu velesile, navaja Kitajsko, Indijo, Brazilijo in Južnoafriško republiko. Njihova
rast je mirna in ne predstavlja grožnje varnosti na svetu. Največjo rast in največji potencial,
da bo enkrat postala osrednja velesila, ima Kitajska. Dokaz za to multipolarnost je po mojem
mnenju trenutna situacija s Severno Korejo. Kršenje človekovih pravic in splošno stanje v
državi kličeta po intervenciji mednarodnih velesil za vzpostavitev novega reda v državi,
10

vendar zadeva ni lahko izvedljiva. Neposredna bližina Kitajske in posledice, ki bi jih imelo
interveniranje (kot na primer begunska kriza in uporaba jedrskega orožja) onemogočata
vmešavanje brez problemov. To je po moje eden izmed dokazov o rastočem vplivu Kitajske
na področju mednarodnih sil in močan argument, da obstaja multipolarnost na področju
svetovnih velesil.
V različnih obdobjih zgodovine je torej obstajalo različno število političnih velesil, vendar je
primer Afganistana in Sovjetske zveze dokaz, da je vpliv majhnih držav na mednarodne
konflikte in razvoj zgodovine še kako pomemben.
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2

METODOLOŠKI OKVIR

2.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen diplomskega dela je ugotoviti vzroke, zakaj je Afganistan zgodovinsko gledano tako
zanimivo območje, kjer se krešejo interesi številnih držav. Tu posebej izpostavljam
zgodovinsko vlogo Sovjetske zveze in Združenih držav v upravljanju konflikta v Afganistanu
v času hladne vojne in pozneje. V primerjalnem kontekstu se sprašujem, ali je ta vzorec
»posrednega« soočanja velesil na konfliktnih žariščih povsod podoben, čeprav se je vedno
vsaj ena od obeh aktivneje vključevala v konkreten spopad.
Raziskovalni cilj diplomskega dela je ugotavljanje povezanosti vojne med Afganistanom in
Sovjetsko zvezo s širšim potekom hladne vojne. Skušala bom opredeliti vzroke začetka
vojne med Sovjetsko zvezo in Afganistanom ter jih postaviti v širši zgodovinski kontekst.
Raziskala bom, kakšni so bili geopolitični interesi Sovjetske zveze, ki so pomenili motivacijo
za poseganje v območje Afganistana in razloge, zakaj so se ZDA vmešale v vojno teh dveh
držav. Definirala bom, kakšne so bile posledice vojne, in opredelila, ali se te posledice čutijo
tudi danes v še bolj kompleksnem mednarodnem okolju, ki ga lahko definiramo kot
multipolarno in več bipolarno ali monopolarno. Posebej se zdi zanimivo opredeliti neke
vrste tezo, ki prikazuje Afganistan kot območje »permanentne« vojne. Ne nazadnje pa bom
tudi primerjala obdobje hladne vojne s položajem in interesi velesil v Afganistanu v
sedanjem kontekstu, posebej izstopajoči vlogi Velike Britanije in ZDA.

2.2 METODOLOGIJA
V teoretskem delu bom s historično metodo analizirala primarne in sekundarne vire ter na
ta način opredelila ključna zgodovinska obdobja Afganistana, kot je nastanek države, vojne
z Britanijo, vojna s Sovjetsko zvezo, državljanska vojna in nazadnje intervencija ZDA. Tako
bom ugotovila, kaj je državo oblikovalo in pripeljalo do sedanjega stanja. S primerjalno
metodo nedavno deklasificiranih dokumentov tajnih služb Sovjetske zveze in ZDA bom
raziskala motive obeh držav za poseganje v območje države na različne načine. Statistično
metodo bom uporabila za opredelitev konkretnih posledic vojaških posegov in dejanj
hladne vojne, ki so prizadele regijo Afganistana. Z metodo sinteze bom skušala poenotiti
dokaj raznovrsten teoretski okvir, nanašajoč se na teorije mednarodnih odnosov in zunanje
politike.

2.3 HIPOTEZE
Nenehne vojne, bojevanje in žrtve, ki jih je terjalo stanje v Afganistanu, so kompleksen
problem, ki ga je težko raziskati zaradi kompleksne kulture in zgodovine države. Diplomsko
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delo bo osredotočeno predvsem na novejšo zgodovino s poudarkom na obdobju hladne
vojne. Zavrgla ali potrdila bom glavno spodaj navedeno hipotezo:
•
Hg: Intervencija Sovjetske zveze v Afganistanu je pomembno vplivala na razplet in
izid hladne vojne in povzročila njen konec.
Poleg zgoraj navedene splošne hipoteze bom s podhipotezami raziskovala tudi bolj
specifične pojave:
•
H1: Sovjetska zveza je kot največja vzhodna velesila v svojem času poudarjala pomen
ideologije. Zato je bil poglavitni razlog Sovjetske zveze za vmešavanje na območje
Afganistana širjenje sovjetskega socializma na območje centralne Azije. Razlog za
vmešavanje ZDA na območje Afganistana je bil nasprotno vzpostavitev miru v regiji.«
•
H2: Neposredno vpletanje ZDA v konflikt med Sovjetsko zvezo in Afganistanom je bil
vzrok za oslabitev sovjetske vojske. Posledica oslabitve vojske pa je bila razpad Sovjetske
zveze, razpad vzhodnega bloka, nastanek več majhnih držav in posledičen konec hladne
vojne.
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3


TEMELJNI POJMI
Hladna vojna

Je stanje sovražnih, tekmovalnih, napetih in konfliktnih odnosov med ZDA in Sovjetsko
zvezo v obdobju po drugi svetovni vojni (Larres & Lane, 2001, str. 1). Trajala je različno
intenzivno, vse dokler sta oba bloka obstajala – do leta 1989 (Nećak, 1999, str. 5).


Mudžahidi

Je izraz za afganistanske upornike, ki so se borili za poraz komunistične vlade v Afganistanu
(Runion, 2007, str. 105). Pri njihovem delovanju so jim pomoč priskrbeli ZDA, Velika
Britanija, Kitajska, Pakistan, Savdska Arabija, Iran, Egipt in Jordanija. Pomoč jim je bila
priskrbljena ne samo z namenom zrušitve komunizma v Afganistanu, temveč na splošno
širjenja agresije v okviru hladne vojne v Perzijskem zalivu. Njihova prednost je bila
poznavanje lokalnega terena, potovanje v majhnih skupinah, ki je priskrbelo element
presenečenja in njihovo visoko raven motiviranosti (Bahmanyar, 2004, str. 38).


Talibani

Je ime za skupino študentov, ki so bili pristaši šeriatskega zakona in reda (Collins, 2011, str.
36). Vodil jih je Mullah Mohammad Omar Akhund. Večinoma so izhajali iz paštunskega
klana iz regije Kandahar (Runion, 2010, str. 120). Njihov cilj je bil, da bi vsilili strogo
upoštevanje islamskega zakona. S tem namenom so ustanovili politično – versko skupino.
Trenirani in oboroženi so bili v Pakistanu.


Velika igra

Je izraz, ki ga uporabljajo zgodovinarji za politična in diplomatska soočenja, ki so trajala
večino devetnajstega stoletja med Britanskim in Ruskim imperijem (Ewans, 2004, str. 1).
Soočenja so potekala v Afganistanu in na sosednjih ozemljih v Srednji in Južni Aziji.


Durandova mejna črta

Je meja med Afganistanom in nekdanjo Britansko Indijo. Podpisana je bila leta 1893 med
nekdanjim kraljem Afganistana Abdulom Rahmnanom Khanom in Britanci. Meja je bila za
afganistanski narod nesprejemljiva, saj je ločevala Paštune med seboj in onemogočala prost
dostop do morja (Peter & Blood, 2001).
14



Paštuni

So pleme, ki mu pripada večina prebivalstva – med 40 in 42 odstotkov. Ocenjeno je, da bi
lahko bilo med Paštuni kar 400 različnih klanov. Paštuni večinoma živijo v vzhodnih in južnih
delih države. Približno 12 milijonov jih je v Afganistanu, dvakrat več pa jih je v Pakistanu
(Collins, 2011, str. 7).

15

4

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN ZGODOVINA AFGANISTANA

Razburkano zgodovino Afganistana nam pomaga razložiti njegova naravna lega (Wahab &
Youngerman, 2007, str. 1). Država leži na območju Srednje Azije, njena velikost je relativno
skromna, relief pa je pretežno gorat in oddaljen od dinamičnih centrov moderne civilizacije.
Nekoč je pozicija Afganistana na križišču poti med Vzhodno Azijo, Južno Azijo in Srednjim
vzhodom pomenila tudi stičišče kultur. V modernejših časih pa je bil predvsem končni cilj
dveh imperijev – ruskega in britanskega. Sčasoma so se tako Rusi kot Britanci odločili, da
pustijo Afganistan prepuščen samemu sebi brez tujega nadzora. To je pomenilo, da v državi
ni bila vsa potrebna infrastruktura nikoli primerno zgrajena, kar se kaže v teh kritičnih časih.
Kar 150 let je bil Afganistan pozabljen od preostalega sveta (Wahab & Youngerman, 2007,
str. 1). Njegova kultura, ekonomija in politika niso nikoli doživele vpliva tujih držav.
Afganistanci so se morali zanašati na lastno iznajdljivost, da so sploh lahko živeli od
nerodovitne zemlje. Imeli so izredno nizko stopnjo pismenosti in nizko pričakovano
življenjsko dobo vse do 21. stoletja. Cest, ki bi povezovale strme doline Afganistana, je bilo
malo, kar je pomenilo, da je bilo državo praktično nemogoče voditi iz prestolnice Kabul
(Wahab & Youngerman, 2007, str. 1).

4.1 GEOGRAFSKE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI AFGANISTANA
Poleg medsebojne odročnosti krajev so za Afganistan značilne tudi težke vremenske
razmere, pogojene z goratimi območji, kar je ena izmed geografskih ovir Afganistana
(Ewans, 2002, str. 3). Zime so zaradi celinskega podnebja mrzle, poleti pa država trpi suše.
Oddaljenost krajev in njihova odročnost je povzročila tudi raznolikost govornega jezika.
Jezikov, ki ga govori populacija, je veliko, večina populacije pa uporablja jezika Pashtu in
Dari. Slednji je dialekt perzijskega jezika (Ewans, 2002, str. 3).
World Health Organization (WHO, 2017) je leta 2015 ocenil, da ima Afganistan 32.527.000
prebivalcev. Njihova pričakovana življenjska doba je nižja od povprečne – 59 let za moške
in 62 za ženske.
Značilnost geografskih razmer se v Afganistanu odraža tudi v njegovih prebivalcih. Goratost
je povzročila izoliranost posameznih skupnosti, kar pomeni, da je zvestoba posameznikov
močnejša do družin in plemen kot do države in naroda (Smith, 1969, str. 5). Pomanjkanje
enotnosti, samostojnosti in zavedanja o skupnem narodu pomeni, da se vse sodelovanje in
konsenz izvede na plemenski ravni. Vodje in vplivne družine uporabljajo sistem jirga
(plemenska skupščina), ki služi kot sredstvo zaščite in doseganja harmonije v okviru
plemenskega življenja (Newell, 1972, str. 25). Za afganistanska plemena je država
odgovorna le za zaščito njenih meja, kar prinaša stabilnost in varnost pred tujci (Roy, 1990,
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str. 14). Plemensko življenje zahteva popolno podrejenost ljudi, ki jih narekujejo etična
pravila, ki nosijo ime Pashtunwali (Newell, 1972, str. 11). Za plemensko skupnost je
pomemben še posebej v času, ko moderni zakon niso prisotni, da bi vzpostavili red.
Nenapisana pravila se prenašajo iz roda v rod, saj nepismenost ljudi onemogoča njihovo
oblikovanje v konkretno legislativo.
Od prvega dne, ko je bila vzpostavljena moderna država Afganistan, je bilo jasno, da
centralna vlada ne more nadzirati celotne populacije, medtem ko ljudje upoštevajo sistem
nenapisanih pravil. Poleg moči plemen je islam tisti, ki najbolj povezuje Afganistance (Roy,
1990, str. 12). Prvi stik, ki so ga imeli s svojo vero, se je zgodil v sedmem stoletju z invazijo
Arabcev, ki so iz regije izgnali zaratustrstvo (Smith, 1969, str. 45). V neorganiziranem
družbenem življenju Afganistana so imeli pomembno vlogo verski vodje, saj so bili primarni
vir izobrazbe. Od nekdaj so nudili moralne smernice tako v urbanem in ruralnem območju
(Newell, 1972, str. 23). Rezultat tako močnega vpliva verskih vodij, skupaj s pomanjkanjem
sistematične izobrazbe je, da so ljudje skeptični do znanosti in dejstev, ki jih znanost ponuja.
Ekonomija Afganistana ni nikoli uporabila industrijskih in tehnoloških sredstev za svoj razvoj
in se zaradi tega večinoma naslanja na agrikulturne aktivnosti. Večina prebivalstva se
ukvarja z vzrejo živine in drugimi z njo povezanimi dejavnostmi (Newell, 1972, str. 25).
Nekakšna ironija pa je afganistansko bogastvo naravnih virov, kot so zemeljski plin, premog,
barit in železo, ki jih je mogoče najti na območju države (Nyrop & Seekins, 1986, str. 22).

4.2 ZGODOVINSKI PREGLED NASTANKA IN RAZVOJA DRŽAVE
Do najbolj zgodnje zabeležene invazije na Afganistan je prišlo v šestem stoletju pred našim
štetjem, ko je na tem območju prevzel oblast perzijski kralj Darej I. V poznejših stoletjih so
območje nadzirali Saki, Parti in Kušani (Misra, 2004, str. 13). V modernem času so Britanci
zasedli območje Afganistana trikrat kot protiutež ruskemu napredovanju skozi Srednjo
Azijo. Rivalstvo Rusije in Velike Britanije v tem času so zgodovinarji poimenovali »Velika
Igra«. Kljub vsemu trudu pa Britanci niso dosegli svoje želje, da bi zgradili novo Indijo na
območju Afganistana.

4.2.1

NASTANEK DRŽAVE

Afganistanska država je nastala z dogovorom afganistanskih plemen z monarhijo iz
plemena Durrani (Ewans, 2002, str. 32), ki je bila takrat ena izmed najbolj vplivnih
paštunskih družin. Vodil jo je Ahmad Shah Durrani, ki je postal tudi uradni ustanovitelj
Afganistana leta 1747. Od tega obdobja dalje so bili vsi afganistanski kralji izbrani iz plemen
pod vplivom Paštunov. Slednji so do konca osemnajstega stoletja zasedli območja zahodno
in severno od mesta Kandahar (Smith, 1969, str. 45). Afganistan je pod vodstvom Ahmada
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Shaha Durranija imel največje območje in najširše meje leta 1790, ko je segal od Srednje
Azije do Delhija ter od Kašmirja do Arabskega morja (Nyrop & Seekins, 1986, str. 22). Široke
meje Afganistana pa niso mogle dolgo trajati zaradi notranjih nemirov in neprestanih
konfliktov s sosednjimi državami. Šibka organizacija države, pomanjkanje poslušnosti
centralni državi in plemenska pripadnost populacije je povzročila, da je imel afganistanski
imperij kratko življenjsko dobo.
Afganistan je globalno postal pomemben v devetnajstem stoletju, ko so Francozi in Rusi
dobili ambicije po zgledu britanskega vpliva v južni Aziji. Uspešne francoske operacije v
Egiptu in Siriji so vzpodbudile Napoleona, da vdre globoko v Azijo. Njegov cilj je bil, da
perzijske vojske premagajo Ruse, vendar se je leta 1807 zgodilo ravno obratno. Po porazu
so s pogodbo iz Gulistana Rusi pridobili znaten delež teritorija (Dupree, 1980, str. 363).
Odgovor Britancev na te aktivnosti je bila ponudba pogodbe Afganistancem leta 1809
(Ewans, 2002, str. 41). Bistvo te pogodbe je bil dogovor o skupni obrambi s takratnim
Amirjem Afganistana. Vključevala je tudi zavarovanje trgovske poti do Indije, ki je bila takrat
vitalnega pomena za ekonomske dobičke Britanije. Britanci so se počutili ogrožene s strani
Rusov, zaradi njihovega intenzivnega ozemeljskega napredovanja v smeri proti Indiji.
Zamislili so si sistem varovalnih pasov na mestih, kjer bi lahko Rusi izvedli napade. Ob
začetku 19. stoletja sta bila ruski in britanski imperij ločena le 2000 milj in ravno ta bližina
je povzročala napetost, ki bi lahko prinesla katastrofalne rezultate (Hopkirk, 2001, str. 5).

4.2.2

ANGLO-AFGANISTANSKE VOJNE

Okoli leta 1820 so Britanci že zasedali večino Indije, vendar je vseeno obstajal strah pred
reakcijo s strani Rusov (Newell, 1972, str. 41). Indijski princi bi namreč lahko uporabili rusko
prisotnost, da se uprejo britanski nadvladi, kar bi lahko pripeljalo do nemirov v južni Aziji.
Po ruski zmagi nad Iranom leta 1828 je prišlo do prve resne poteze, ko so podprli iranskega
šaha, da vzpostavi vojaško operacijo proti Heratu, ki so bila vrata do zahodnega
Afganistana. Herat je sicer zgodovinsko gledano vedno pripadal Iranu. Rusi so uspešno
prepričali Perzijce, da vodijo napad na Herat, vendar so se jih Afganistanci ubranili. Čeprav
je bil napad neuspešen, Perzijci niso obupali in so še naprej izvajali obleganje območja, vse
dokler niso Britanci opozorili iranskega šaha, da je ena izmed posledic takih dejanj vojna z
Britanijo (Heathcote, 1980, str. 23). Perzijci so na grožnjo reagirali z umikom, čeprav bi
Rusija z veseljem izkoristila priložnost, da lahko Britaniji škodi s podporo njihovega
nasprotnika.
Leta 1838 je prišel iz Sankt Peterburga odposlanec Viktievič z namenom, da bi promoviral
dobre odnose med Rusijo in Afganistanom. Britanci so to potezo šteli kot grozečo (Ewans,
2002, str. 57). Vztrajali so pri odpoklicu odposlanca, v zameno pa bi končali z obleganjem
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Herata (Dupree, 1980, str. 371). Na koncu so se odločili za podporo Shaha Shuja,
nekdanjega kralja Afganistana, ter Ranjita Singha, sikhovskega kralja, da bi skupaj napadli
Afganistan (Ewans, 2002, str. 58). Na ta način je želela Britanija vzpostaviti prijaznejši režim
in okrepiti svoje zahodne utrdbe.
Prva vojna med Afganistanom in Britanijo je trajala od leta 1838 do leta 1842. Rezultirala je
v porazu britansko-indijske vojske in ubojem Amirja Shaha Shuja, ki so ga podpirali Britanci
(Heathcote, 1980, str. 24). Britanci so protinapad izvedli tako, da so požgali Kabul in
namestili Dost Mohammada Khana na afganistanski prestol. Slednji je bil aktiven pri tem,
da je skušal doseči enotnost Afganistana s pomočjo plemenskih vodij (Smith, 1969, str. 48).
Odgovor Rusov je bil napad na Hivski kanat, nekdanjo turško državo v Srednji Aziji. Ta
poteza pa je zopet povzročala strah Rusov, da bodo Britanci posegali v vse muslimansko
območje, ki so ga ta čas zasedali. Prebivalci Hivskega kanata bi lahko začeli z uporom, kar
bi povzročilo domino efekt v drugih regijah.
Med Rusi in Britanci je bilo ogromno dogovarjanja, da so se leta 1844 dogovorili za
zmanjšanje napetosti. Istega leta so Rusi pridobili bazo v Khivi, kar je bil korak proti južni
Aziji (Heathcote, 1980, str. 84). Po drugi strani so se britanske in afganistanske sile širile
brez konfliktov, druga mimo druge. Britanci so zasedli velika območja severne Indije, Dost
Mohammad pa je pod afganistansko kontrolo znova dobil Mazar-i Sharif, Kunduz, Khulum,
Qataghan, Qandahar in Badakhshan (Heathcote, 1980, str. 84).
Med leti 1844 in 1878 je bil Afganistan relativno mirna država v primerjavi s preostalo
Srednjo Azijo, napetosti med Britanijo in Rusijo pa so se nadaljevale. Aneksija različnih
območij je pripomogla k močni prednosti Rusije pred Britanijo na območju Srednje Azije
(Ewans, 2002, str. 81). Reakcija Londona je bila prošnja naslednika Dost Mohammada –
Sher Alija, da bi sprejel britansko misijo v Heratu (Dupree, 1980, str. 406). Rusi pa so preko
generala Stoilatova v Kabul leta 1878 poslali predlog za podpis pogodbe, ki bi nudila
medsebojno varnost obeh držav ter ponudbo grajenja cest in telegrafskih kablov. Pogoj
ponudbe je bila namestitev ruske vojske na afganistanskem teritoriju (Ewans, 2002, str. 85).
Dupree (1980, str. 408) poudarja, da Rusi pravzaprav niti niso zaprosili za dovoljenje, ko so
misijo namestitve vojakov že začeli izvajati in Sher Ali jih niti ni mogel ustaviti. Kljub temu
dejanju slednji ni niti želel sprejeti britanske misije, kar je bil v bistvu razlog za naslednjo
vojno med Anglijo in Afganistanom med leti 1878 in 1880. Dejanja Sher Alija so pokazala,
da je bil v bistvu podprt s strani Sankt Peterburga, saj bi bilo drugače nesmiselno tvegati
vojno z Britanijo. Pomembna prelomnica, ki je spremenila britansko zunanjo politiko, se je
zgodila leta 1874, ko so konservativci premagali liberalce na volitvah v Veliki Britaniji, kar je
povzročilo večjo agresivnost v njenem odnosu do Afganistana (Gregorian, 2014, str. 108).
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Glede na to, da je bilo britansko prizadevanje, da bi s pomočjo diplomacije dosegli svoje
cilje, zaman, so uporabili vojaško silo in decembra 1878 s 35.000 vojaki napadli Afganistan
preko mest Khyber, Bolan in Kurram (Anwar, 1989, str. 13). To je bil začetek druge angloafganistanske vojne. Rusi Afganistanu niso želeli poslati vojaške pomoči zaradi tega, ker bi
jih oviralo gorovje Hindukuš, ampak so v resnici imeli dovolj svojih težav zaradi Berlinskega
kongresa. V tistem trenutku jim dodatna napetost z Britanci v Aziji ne bi prišla prav (Ewans,
2002, str. 81).
Druga anglo-afganistanska vojna se je končala 26. maja leta 1897 s pogodbo v Gandamaku
(Magnus, Naby & Rather, 2002, str. 35). Pogodba je narekovala, da bodo Britanci imeli
popoln nadzor nad zunanjo politiko Afganistana v zameno, da bodo britanska sredstva v
obliki vojske, denarja in orožja na voljo Mohammedu Yaqub Khanu, sinu Sher-a Ali Khana
proti različnim grožnjam. Britanske okupacijske sile naj bi se umaknile, takoj ko bi se
razmere v državi ustalile. Medtem pa naj bi lokalna vlada delovala brez vmešavanja s strani
Velike Britanije (Heathcote, 1980, str. 35).
Napetost med lokalnim prebivalstvom in Britanci pa je bila več kot očitna. Svoje vrelišče je
dosegla, ko je bil Sir Louis Cavagnari, svetovalec emirju ubit skupaj s svojim spremstvom 75
mož (Wahab & Youngerman, 2007, str. 93).
Po tem dogodku so postali konflikti med Britanci in Afganistanci del vsakdana (Anwar, 1989,
str. 14). Iz tega razloga je iz strani Velike Britanije obstajala želja, da bi zamenjali Sher Alija
z nekom bolj primernim, da bi jim med drugim omogočil miren umik vojske iz države
(Wahab & Youngerman, 2007, str. 94). In februarja 1880 je s severa prišla primerna oseba
– Abdur Rahman, nečak Sher Alija. Čeprav je nosil rusko uniformo in imel obljubljene ruske
čete, so Britanci v njem videli sebi najboljšo opcijo.
Abdur Rahman je Afganistan vodil enaindvajset let (Wahab & Youngerman, 2007, str. 95).
Njegovo vodenje je državo postavilo na trdne temelje, saj mu je uspelo uspešno krmariti
med obema močnima imperialističnima silama v regiji. Dosegel je tudi notranji mir v državi,
a s krutim načinom, ki ni toleriral nikakršnega nasprotovanja, kaj šele uporov. Njegovi
nasprotniki so bili kaznovani z mučenjem in včasih celo množičnimi poboji, s čimer si je
prislužil vzdevek »Železni Emir«. Njegova trdna in železna volja se je pokazala v napadu na
Hazajarat, ki je terjal več tisoč žrtev (Riphenburg, 2007, str. 10). Po njegovi smrti ga je
nasledil eden izmed njegovih sinov, Habibullah.
Tretja anglo-afganistanska vojna je izbruhnila maja leta 1919 (Rasanayagam, 2005, str. 19).
Takrat je Afganistan vodil Amanullah, sin Habibullaha. Afganistanci so to vojno šteli kot
vojno za neodvisnost. Kljub vključenosti številnih klanov na afganistanski strani so bili
zmagovalci Britanci z novo vojaško tehnologijo. Bombardirali so Kabul in Jalalabad, kar je
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začelo mirovna pogajanja. Pogodba o miru je bila podpisana avgusta leta 1919, večinoma s
strani Britancev. Veliko vprašanj je ostalo neodgovorjenih, Afganistancem pa je pogodba
kljub temu dovoljevala nadzor nad lastnimi zunanjimi državnimi zadevami.
Ammanullah je istega leta razglasil neodvisnost Afganistana. Sovjetska Rusija je bila prva
država, ki je sprejela deklaracijo, medtem ko so jo Britanci zavrnili (Rubin, 1988, str. 1196).
Britance je izčrpala prva svetovna vojna in so s pogodbo v Rawalpindiju leta 1919 priznali
popolno neodvisnost Afganistana (Arnold, 1985, str. 5). To je bila velika zmaga in uradno
priznanje države kot samostojne.

4.2.3

OBDOBJE MED LETOMA 1929 IN 1979

Od zgodnjih dvajsetih let prejšnjega stoletja naprej je bilo v Afganistanu moč čutiti željo po
modernizaciji (Ruttig, 2013, str. 3). Kralj Amanullah, ki je vladal od leta 1919 do leta 1929,
se je zgledoval po reformah v Turčiji, Iranu ter po vzponu Japonske in začel z modernizacijo
vojske, vlade, gospodarstva in medijev, s čimer je želel spremeniti socialne razmere v državi.
Na svoji strani je imel majhno skupino intelektualcev ter tujih vojaških svetovalcev, ki so
mu pomagali vzpodbuditi domačo proizvodnjo orožja. Ženske je spodbujal, naj ne nosijo
več naglavnih pokrival, uradne uslužbence pa pozval, naj se pri oblačenju zgledujejo po
evropskih standardih. Pomembne reforme je uvedel tudi na področju šolstva, saj se je med
drugim boril za izobrazbo obeh spolov in prej v tem pogledu zanemarjenih skupin
prebivalstva, kot so kmetje in nomadi (Runion, 2017, str. 91). Čeprav naj bi bile
Amanullahove reforme neuspešne, Ruttig (2013, str. 3) trdi, da so prinesle dolgoročne
pozitivne vplive na Afganistan. Najmočnejši vpliv je bil na šolski sistem, ki se je širil še v
poznejših letih.
V obdobju kralja Amanullaha je Afganistan res bil samostojna država, vendar so še vedno
obstajali mednarodni pritiski s strani Velike Britanije in carske Rusije. Amanullah se je
odločil obrniti se k Rusom (Wahab & Youngerman, 2007, str. 108). Vladimir Lenin se je
znašel v izolirani situaciji zaradi hladne vojne in hladnih mednarodnih odnosov, kar ga je
najbrž spodbudilo, da je septembra 1919 v Kabul poslal odposlanca. Ta se je z Afganistanci
dogovarjal o teritorialnih vprašanjih in ponudil pomoč proti Britancem. V zameno pa je
Rusija želela pomoč pri zatrtju uporov muslimanov, ki so se dogajali v starih carskih
kolonijah (Wahab & Youngerman, 2007, str. 108).
Poleg težkega položaja v mednarodnem okolju je kralj Amanullah imel težave tudi doma
(Ruttig, 2013, str. 3). Leta 1929 je doživel upor klana Paštunov, ki je bil podprt s strani Velike
Britanije – dejanje, ki naj bi maščevalo njegovo razglasitev svobode deset let poprej. Brez
drugih opcij je Amanullah moral zapustiti domovino in oditi v Italijo, kjer je živel do svoje
smrti leta 1960 (Runion, 2017, str. 92).
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Vladavino Amanullaha je nasledil Habibullah Drugi, žaljivo oklican kot Bacha-ye Saquao, kar
pomeni »sin nosilca vode« (Ruttig, 2013, str. 3). Njegovo vladanje je trajalo samo devet
mesecev.
Pomemben voditelj Afganistana je bil kralj Nadir Šah, ki je začel s svojo vladavino leta 1929
(Runion, 2017, str. 93). Tako kot njegov bratranec Amanullah si je želel modernizirati
Afganistan, vendar na bolj postopen način. Njegovi najpomembnejši vplivi na infrastrukturo
države so bili na gradnjo cest in komunikacijskih omrežij. Obnavljal je mednarodne in
gospodarske odnose Afganistana. Za doseganje svojih ciljev je posegal tudi po bolj
nemoralnih sredstvih, kot sta podkupovanje ali pa nasilje (Wahab & Youngerman, 2007, str.
114). Kljub pozitivnim reformam je bil ubit leta 1933. Ustrelil ga je kabulski študent Abdul
Khaliq Hazara, ki ni bil zadovoljen z novo zakonodajo in vladavino kralja Nadirja. Za svoje
dejanje je bil mučen in obešen skupaj s svojo družino. Po smrti Nadirja je prestol zasedel
njegov sin Zadir (Runion, 2017, str. 93).
Mohammad Zadir Šah je bil zadnji in najmlajši kralj, ki je vladal Afganistanu (Runion, 2017,
str. 93–94). Njegova vladavina je bila najdaljša od vseh, ki so poprej vladali Afganistanu, saj
je trajala od leta 1933 pa vse do leta 1973. Kljub dolgi vladavini je moral večino svoje moči
prepustiti svojim sorodnikom. Prvi, ki je bil pomemben v njegovi vladavini, je bil stric
Hashim Khan (Wahab & Youngerman, 2007, str. 117). Skupaj sta dosegla, da se je leta 1934
Afganistan pridružil Društvu narodov (Runion, 2017, str. 94). Naknadno je postal uradno
priznan s strani ZDA. Ustanovljena je bila nova vlada z namenom krepitve vojske,
gospodarstva ter sistema komunikacij in transporta. Ti cilji pa nikakor niso mogli biti
doseženi brez tuje pomoči. Po dolgi zgodovini Velike igre se Hashim ni želel obrniti k
Sovjetski zvezi in Britaniji. Namesto tega se je obrnil k Nemčiji. Tako je leta 1935 v
Afganistanu obstajala množica nemških tovarn in poslovnih projektov (Runion, 2017, str.
94).
Ta poteza se je izkazala za dvorezen meč na začetku druge svetovne vojne (Runion, 2017,
str. 94). Afganistan je sicer hitro razglasil nevtralnost, vendar je nemška prisotnost v državi
pripeljala Britance in Ruse do tega, da so od Afganistana zahtevali, da iz države izžene vse
osebe, ki nimajo diplomatskega razloga za svoje bivanje v Afganistanu. Kljub nezadovoljstvu
nad to zahtevo je kralj Zahir dal parlamentu ukaz, da jo upošteva (Runion, 2017, str. 93).
Ne glede na prej razglašeno neodvisnost Afganistana so še vedno obstajala določena
spogledovanja z nacističnim režimom in dogovori z Nemci, a so temu naredili konec Nemci,
ko so napadli Sovjetsko zvezo – takrat je bil Afganistan dokončno obdan z zavezniškimi
silami (Wahab & Youngerman, 2007, str. 119).
Po koncu druge svetovne vojne je Durandova linija zopet postala problem, s katerim se je
moral soočiti Afganistan (Runion, 2017, str. 95). Že leta 1893 je bil tedanji kralj nezadovoljen
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z določitvijo te meje s strani Britancev, saj se je pogosto pritoževal, da je bil v ta dogovor
prisiljen. Meja je bila tistega leta postavljena brez upoštevanja demografskih in
topografskih značilnosti območja (Wahab & Youngerman, 2007, str. 99). Pretrgala je
številne poti med vasmi, največji problem pa je bil v tem, da je odrezala veliko paštunsko
populacijo od afganistanskih bratov in jim odvzela upanje po enotnosti.
Sčasoma je vprašanje te meje postal velik problem med Pakistanom in Afganistanom ter
paštunskim klanom, ki se je znašel sredi tega težavnega položaja (Runion, 2017, str. 95).
Nadalje je zadevo zapletla britanska politika na tem območju, ki je prisilila muslimansko
populacijo, da izbira, ali bodo živeli med hindujci v Indiji ali muslimani v Pakistanu. Paštuni
so na volitvah izvolili drugo opcijo. Afganistan je njihovo odločitev sprejel na diplomatski
način, Pakistanci pa so leta 1949 bombardirali paštunsko vas na tem območju. Afganistan
je na to dejanje odgovoril tako, da je dogovor o Durandski liniji iz leta 1893 razglasil za
neveljavnega. Posledično so trpeli odnosi med Afganistanom in Pakistanom – Pakistanci so
namreč Afganistancem prenehali dostavljati dobrine. To je Afganistan leta 1950 prisililo v
povezavo s Sovjetsko zvezo, da so lahko z njimi izmenjavali blago – dogovor, ki se je izkazal
za izjemno pomembnega zaradi posledičnega tehnološkega napredka Afganistana (Runion,
2017, str. 95).
Ravno problemi s Pakistanom in sodelovanje s Sovjetsko zvezo sta dva dejavnika, ki sta
najbolj zaznamovala obdobje vse do vojne s Sovjeti (Collins, 2011, str. 19). ZDA so z
Afganistanom sodelovale v manjši meri, tako da so pošiljale pomoč, ko je bila potrebna.
Sovjetska zveza je bila Afganistanu veliko večji zaveznik. Afganistan je bila nevtralna država
na obrobju Sovjetske zveze. Podrejen je bil Moskvi zaradi potrebe po ekonomski in vojaški
pomoči, ki je bila tudi znatno priskrbljena, še posebej v zgodnjih sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja (Collins, 2011, str. 20).
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5

PREDSTAVITEV OBDOBJA HLADNE VOJNE

Za vojno pravijo, da je samo nadaljevanje politike, vendar z drugimi sredstvi (Nećak, 1999,
str. 5). Še posebej to velja za obdobje hladne vojne po drugi svetovni vojni. Larres (Larres
& Lane, 2001, str. 1) opredeljuje hladno vojno kot stanje napetosti, sovražnosti,
tekmovalnosti in konflikta, ki je bilo značilno za odnose Zahoda in še posebej ZDA s
Sovjetsko zvezo v obdobju po drugi svetovni vojni. Z različno močjo in v različnih oblikah je
trajala ves čas, ko sta obstajala oba bloka – do leta 1989 (Nećak, 1999, str. 5). Hladna vojna
ni bila načrtovana in zanjo strani nista bili pripravljeni. Bila je posledica različnih interesov
zahodnih sil in Sovjetske zveze, potem ko sta obe strani premagali skupnega sovražnika –
nacistično Nemčijo (Larres & Lane, 2001, str. 1).
Nekateri zgodovinarji uvrščajo začetek hladne vojne že v leto 1917 (Nećak, 1999, str. 5).
Takrat so v Rusiji zmagali boljševiki, proti katerim so zahodne sile že izvajale različne
intervencije. Drugi so mnenja, da so se elementi hladne vojne začeli jeseni leta 1944.
Politizacija vojne v tistem času je bila že tako močna, da je vplivala na občutno poslabšanje
odnosov med Sovjetsko zvezo in zahodnimi silami. Tretja skupina zgodovinarjev enači
začetek hladne vojne z ustanovitvijo Trumanove doktrine leta 1947. To je bila prva
antikomunistična doktrina s strani Zahoda (Nećak, 1999, str. 5).
Hladna vojna je bila kar petinštirideset let center svetovne politike (Leffler & Painter, 2005,
str. 1). Glede njenega vzroka si zgodovinarji zaradi ideoloških in filozofskih vzrokov niso
čisto enotni. Nekateri pravijo, da je bil njen začetek v Vzhodni Evropi, nekateri mislijo, da
se je zadeva začela v Nemčiji, spet drugi pa omenjajo bodisi Bližnji ali Daljni vzhod (Larres
& Lane, 2001, str. 1). Njen konec in odkritje tajnih dokumentov pa so prispevali k lažjemu
interpretiranju dogodkov, ki so jo povzročili (Leffler & Painter, 2005, str. 1). Razlogov za
njen začetek naj bi bilo več (Nećak, 1999, str. 7). Konec druge svetovne vojne je prinesel
uničenje skupnega sovražnika in začela so se kazati nasprotja med zahodnim in vzhodnim
blokom. Ta so se razkrila že na potsdamski konferenci. Glavni problem so bila nestrinjanja
glede mejnih vprašanj in očitki glede politik velesil. Zahod je Vzhodu očital izvajanje
protizahodne politike v Romuniji in Bolgariji, Vzhod pa Veliki Britaniji zatiranje osvobodilnih
gibanj v svetu ter vpletenost v grško državljansko vojno (Nećak, 1999, str. 7).
Ne le, da sta strani bili razdeljeni ideološko, ločeni sta bili tudi fizično. Churchill je to mejo
označil kot železno zaveso – črto, ki je potekala vse od Baltika pa do Trsta. Meje
socialističnih držav so dejansko spominjale na železno zaveso zaradi nameščenih bunkerjev
in stolpov za straženje, pregrad na cesti in minskih polj (Nećak, 1999, str. 8).
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Razmeroma enaka vojaška moč obeh sil je prispevala k zavedanju o grožnji, ki je obstajala
za obe strani v času hladne vojne (Nećak, 1999, str. 8). Obe strani bi lahko druga drugo
uničili in to ne samo enkrat – sredstev je bilo za večkratno uničenje. To ju je prisililo k iskanju
različnih poti sodelovanja in v politiko popuščanja napetosti (detente). Sili sta skušali
odpravljati probleme v medsebojnem odnosi in poudarjati tiste stvari, ki ju združujejo,
namesto tistih, ki ju ločujejo (Nećak, 1999, str. 8).
Obdobje hladne vojne je bilo zaznamovano z velikimi spremembami v mednarodnih
odnosih (Nećak, 1999, str. 8). Izvajali so se procesi ukinjanja kolonializma, predvsem v Afriki
proti zahodnim silam, kar kaže na planetarno razširjenost hladne vojne.

5.1 GLAVNI KONFLIKTI V OBDOBJU HLADNE VOJNE
Sovjetska zveza je nemudoma po drugi svetovni vojni začela s poskusom vplivanja na
države, ki so bile v njenem interesnem območju. Spodbudila jih je v sovjetski tip komunizma
(Nećak, 1999, str. 9). Te države so na spodbudo Sovjetske zveze nastale v naslednjih letih:


Jugoslavija, leta 1945



Albanija, leta 1946



Bolgarija, leta 1946



Romunija, leta 1947



Češkoslovaška, leta 1948



Madžarska, leta 1949



Poljska, leta 1952

ZDA so po drugi strani v tem času, leta 1947, izdelale protikomunistično politiko –
Trumanovo doktrino. Tedanji predsednik Truman je program predstavil obema domovoma
kongresa. Zahteval je sredstva za podporo Grčiji in Turčiji, da bi se lahko obe državi branili
proti komunistični revoluciji. Izrazil je mnenje, da bi morale države pod pritiskom biti
podprte, da se lahko uprejo grožnji komunizma. Na ta način je indirektno grozil Sovjetski
zvezi (Nećak, 1999, str. 20). Deset let pozneje je to doktrino nadgradil tudi Eisenhower.
Izvajala se je pomoč v vojaški obliki proti komunističnim napadom (Nećak, 1999, str. 9).
Pomembno orožje zahodnih sil v hladni vojni je bil tudi Marshallov načrt (Nećak, 1999, str.
9). George C. Marshall je bil ameriški zunanji minister od leta 1947 do 1949. Načrt je bil
oznanjen leta 1947 (Lightbody, 2005, str. 19). Obljubljal je znatno finančno pomoč
namenjeno obnovi Evrope po vojni. Ponujena je bila tudi Sovjetski zvezi in drugim delom
Vzhodne Evrope, vendar jo je Molotov zavrnil zaradi mnenja, da skuša Amerika kupiti svojo
pot in z dolarji vsiliti svojo voljo (Lightbody, 2005, str. 21). Marshallov načrt je najbolj
25

prispeval k razvoju zahodnega dela Nemčije, kar je prispevalo k njenemu gospodarskemu
razcvetu (Nećak, 1999, str. 9).
Sovjetska zveza je kot protinapad takšnim doktrinam ustanovila Informacijski biro
komunističnih in delavskih strank leta 1947 (Nećak, 1999, str. 9). Skrbel je za enotnost in
podpiranje sovjetskega načina vstopa v socializem. Vsako odstopanje od sovjetskega
modela ni bilo podprto – dokaz za to je bil Stalinov obračun z Jugoslavijo (informbirojevski
spor).
Cilj ZDA je bil predvsem politična, gospodarska in vojaška osamitev Sovjetske zveze (Nećak,
1999, str. 11). Razvile so široko mrežo vojaških zvez, vse s ciljem bojevanja proti
komunizmu. Podpisanih je bilo več pogodb, ki so utrjevaje to vojaško mrežo. Nekatere
izmed teh so bile: Rio pakt, Bruseljska pogodba, Severnoatlantska zveza (NATO), Pacifiški
pakt (ANZUS), Organizacija držav v jugovzhodni Aziji (SEATO) in Bagdadski pakt (CENTO)
(Nećak, 1999, str. 11–12). Poleg teh vojaško-političnih povezav je bilo popisanih še več kot
40 pogodb o vzajemni varnosti.

5.2 VOJAŠKI SPOPADI V HLADNI VOJNI
Hladna vojna je znana po tem, da se vojaški spopadi med nasprotujočima se stranema niso
izvajali neposredno. Vzhodni in zahodni blok sta spopade vodila v drugih državah na
nasprotnih straneh. Nekaj znanih spopadov je bilo na naslednjih frontah:


Leta 1949 je bila razglašena komunistična Ljudska republika Kitajska (Nećak, 1999,
str. 12). Takrat so potekali spopadi med ameriškim varovancem Čankajškom in
ljubljencem Sovjetske zveze Mao Cetungom. Revija Time je njeno razglasitev
označila kot »rdečo plimo, ki grozi, da bo zajela cel svet« (Lightbody, 2005, str. 23).



V korejskem vprašanju in poznejši razdelitvi države na dva dela so sodelovale vse
svetovne velesile (Nećak, 1999, str. 12). Truman se je takrat bal, da bo prišlo do
tretje svetovne vojne, vendar se je Stalin od celotne zadeve distanciral (Lightbody,
2005, str. 23).



Bližnjevzhodna kriza, ki izhaja iz hladne vojne, traja še dandanes (Nećak, 1999, str.
12). Njen začetek je bil leta 1948, ko je bila ustanovljena izraelska država.



Leta 1956 je bila sueška kriza, ko je Naser podržavil sueški prekop (Nećak, 1999, str.
12).

Cordovez in Harrison (1995, str. 10) trdita, da je hladno vojno povzročilo rivalstvo med
velesilami, ne pa velesile same. V Moskvi in Washingtonu so imeli občutek, da sami vlečejo
vse niti, vendar se je pogosto zgodilo, da so delovali po željah drugih, manjših igralcev.
Najbolj očiten primer manipulacije Sovjetske zveze se je zgodil med sovjeti in
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afganistanskimi komunisti (Gibbs, 2000, str. 234). Ko je komunistična partija Afganistana
prevzela oblast in so ji grozili islamski gverilci, ji je Sovjetska zveza ponudila pomoč v obliki
vojske in svetovalcev, kar je nato leta 1979 pripeljalo do invazije.
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6

VOJNA MED SOVJETSKO ZVEZO IN AFGANISTANOM

Sovjetska zunanja politika je bila že od boljševiških časov močno zaznamovana s strahom
pred tem, da bi bila država vojaško obkoljena. V času invazije na Afganistan je imela veliko
težav s sosednjo Kitajsko, saj se državi nista mogli sporazumeti glede meja. Poleg tega je
med njima obstajalo ideološko rivalstvo. Odnos med ZDA in Kitajsko pa je bil po drugi strani
po obisku Nixona v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vedno boljši. Ti razlogi so
povzročili zavedanje v Sovjetski zvezi, da je ima sovražne sosede na vzhodni strani, kar je
vplivalo na odločitev za invazijo na Afganistan. Zaradi padca šaha v Iranu in posledičnih
težav povezanih s tem je obstajal strah, da bodo Američani poiskali alternativno mesto za
vojaško infrastrukturo, ki je bila do tedaj postavljena v Iranu. Brežnjev je po invaziji na
Afganistan komentiral, da je obstajala grožnja, da bo Afganistan izgubil svojo neodvisnost
in postal imperialistično vojaško mostišče na jugu Sovjetske zveze. Najbolj očiten razlog pa
je nedvomno bilo ameriško podpiranje islamističnih skupin v Pakistanu in drugih savdskih
zaveznikov, kar je neposredno ogrožalo Sovjetsko zvezo (Rasanayagam, 2005, str. 83).
Predsednik Afganistana Mohammed Daoud je v času svoje vladavine (1973–1978) (Collins,
2011, str. 25) spoznal, da je v državi narasla leva ideologija, kar je želel zatreti. Spodbujal je
odnose z ZDA, medtem ko so se odnosi z Moskvo hladili. Ko je bil eden izmed levičarjev v
Afganistanu skrivnostno ubit, so se začele demonstracije. Daoud je nasprotnikom v državi
odredil hišni pripor. Majhna skupina levičarskih vojaškiih oficirjev je z logistično pomočjo
sovjetskih svetovalcev napadla palačo, v kateri je živel Daoud in ga skupaj z njegovo družino
ubila. Ta revolucija je povzročila rojstvo Demokratske republike Afganistan (Collins, 2011,
str. 25). Opažam, da so v zgodovini Afganistana vselej igrale veliko vlogo majhne skupine
upornikov. Čeprav se to dogaja tudi v drugih državah, menim, da pogostost takih dogodkov
prispeva k unikatni vlogi Afganistana v mednarodnem okolju.
Ljudsko demokratsko stranko Afganistana sta sestavljala dva nasprotujoča si tabora
(Collins, 2011, str. 25). Stranka si je želela doseči ljudem nepriljubljene cilje, saj se niso
skladali z islamsko ideologijo. Stranka je na svojem zborovanju v Kabulu razkrila nove barve
zastave, ki je bila zamenjana iz tradicionalistično islamske zelene v socialistično rdečo
(Tanner, 2002, str. 231). Poleg tega so bili razkriti tudi cilji stranke – enake pravice in
izobrazba za ženske, reforme na področju gospodarstva in razdelitve ozemlja. Ruska stran
je bila nad spremembami navdušena, vendar je neprestano pozivala stranko k previdnosti,
da si ne bi odtujila ljudstva. Sovjetska zveza je na tej točki po mojem mnenju naredila
ključno napako. Ni treba pogledati daleč v zgodovino, da bi bilo jasno, da Afganistan menja
svoje barve s pretirano lahkoto, pri tem pa se stanje v državi nikoli ne spremeni.
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Odnosi med Afganistanom in ZDA v tistem času niso bili slabi, vendar pa niso prinašali neke
prevelike produktivnosti (Collins, 2011, str. 26). Američane je sicer skrbel sovjetski vpliv v
Afganistanu, vendar so bili tedaj veliko bolj obremenjeni z razvojem odnosov v sosednjem
Iranu. Februarja leta 1979 so se odnosi med ZDA in Afganistanom poslabšali zaradi
ugrabitve ameriškega ambasadorja v Kabulu. To so storile afganistanske sile po spodbudi
sovjetskega KGB-ja (Tanner, 2002, str. 232), kar je povzročilo konec pomoči ZDA in
zmanjšanje diplomatskih odnosov (Collins, 2011, str. 26). Kot vselej do sedaj je imel
Afganistan eno svetovno velesilo za svojo zaveznico.
Afganistanska vpoklicana vojska je bila v tem času nestabilna in praktično nesposobna, da
bi se lahko pošteno spopadla z mudžahidi (svetimi bojevniki). Napetosti med sovjetskimi
svetovalci in afganistanskimi poveljniki so naraščale. Marca 1979 je izbruhnil upor v mestu
Herat, med katerim je bilo ubitih 50 sovjetskih oficirjev in ljudi povezanih z njimi (Collins,
2011, str. 25). Umori so bili kruti in krvavi – Rusi so bili med drugim obglavljeni, razrezani in
njihova telesa so bila odrta. Glavna oseba, ki je stala za tem napadom, je bil tedanji vojaški
kapetan Ismail Khan (Collins, 2011, str. 27), ki je sčasoma poslal vodja upornikov. Uporniki
so kar tri dni imeli v rokah mesto in ko je bil upor končno zatrt, je bilo smrtnih žrtev kar pet
tisoč (Tanner, 2002, str. 232).
Rusi so bili nad tem dogajanjem zaskrbljeni, vendar so po dolgi debati zavrnili uporabo
sovjetske vojske. Namesto tega so povečali število sovjetskih svetovalcev v Afganistanu.
Obstaja splošno mnenje, da naj bi sovjeti rade volje ponudili tovrstno pomoč, vendar v
resnici ni bilo tako. Zadržanost pri ponujanju pomoči se je najbolj pokazala marca 1979, po
uporu v Heratu (Gibbs, 2000, str. 234). Afganistanski voditelji so po uporu zaprosili za
pomoč Sovjetsko zvezo in politbiro se je zbral, da bi razpravljal o tovrstni intervenciji. Po
razpadu Sovjetske zveze je prišel na dan zapisnik njihovega srečanja. Ruski predsednik
Andropov je izrazil dvome o smiselnosti pošiljanja pomoči, zaradi nerazvite ekonomije
države, prevladujoče islamske vere in nepismenosti populacije (Cordovez & Harrison, 1995,
str. 36–37). Minister za zunanje zadeve Gromiko se je strinjal in dodal, da je afganistanska
vojska nezanesljiva. Po njegovem mnenju naj bi komunistična stranka Afganistana naredila
ogromno napak in zato ni imela zadostne podpore prebivalstva. Ravno ta zapisnik je
najtrdnejši dokaz, da Sovjetska zveza ni bila motivirana za širjenje ideologije. Če bi to res
imela za cilj, bi bilo verjetno veliko več idealistično obarvanega govora. Stvar je bila veliko
bolj praktične narave.
Po tem srečanju je očitno, da je Sovjetska zveza imela zelo slabo mnenje o afganistanskih
komunistih (Gibbs, 2000, str. 235). Njihovo pomanjkanje vodilnih sposobnosti in
priljubljenosti je bilo stoodstotno prepoznano s strani Sovjetske zveze. Poleg tega ni nikjer
mogoče razbrati, da bi sovjeti videli Afganistan kot nekakšno strateško nagrado, ki bi jim
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omogočala širjenje komunizma v regijah Perzijskega zaliva in Indijskega oceana (Gibbs,
2000, str. 235). Sem trdnega mnenja, da na tej točki sovjetski vodje preprosto niso videli
prihodnosti v Afganistanu, čeprav so jo mogoče bolj zgodaj lahko.
Zavedali so se, da ni pametno pošiljati vojske v Afganistan, saj bi to le podžgalo razmere.
Njihova vojska je usposobljena za konvencionalno vojskovanje v evropskih ravninah, ne pa
za afganistanska gorovja (Collins, 2011, str. 27). Septembra 1979 je predsednik Taraki
obiskal Moskvo. S strani sovjetskega vodstva mu je bilo povedano, da je njegov največji
problem radikalni premier Hafizullah Amin. Kmalu potem ko je bila objavljena fotografija
Tarakija z Brežnjevom, je bil Taraki ubit po Aminovem ukazu. Ta je prevzel pozicije
obrambnega ministra, premierja, predsednika in generalnega sekretarja državne stranke
(Collins, 2011, str. 27–28).
Sovjetska zveza je vedno bolj izgubljala moč v Afganistanu. Poleg osramotitve, ki jo je Amin
storil nad sovjetskim vodstvom, je obstajal strah red širjenjem islamskega radikalizma v
regiji. Amin je kmalu po svojem prevzemu oblasti prosil Američane za pomoč – tudi preko
intervjuja v časopisu Los Angeles Times (Gibbs, 2000, str. 236). Vodstvu Afganistana je bila
po mojem mnenju vedno rešitev iz raznoraznih kriz menjava podpore s strani velesil, in
Aminova prošnja ZDA za pomoč je dokaz za to.
Čeprav ZDA nikoli ne bi ponudile pomoči afganistanskim komunistom, se je Sovjetska zveza
ustrašila, da bo v državi zavladal sentiment naklonjenosti Američanom in nasprotovanju
Sovjetski zvezi (Gibbs, 2000, str. 236). To jih je tudi motiviralo za invazijo in odstavitev
Amina. Sovjetsko zvezo je bilo že v preteklosti namreč strah, da bi si delila južno mejo s
simpatizerji ZDA. Andropovu drugače Amin nikoli ni bil pri srcu, saj ga je sumil, da je prikriti
agent CIA (Tanner, 2002, str. 233). Amin naj bi se izobraževal na Univerzi Columbia, poleg
tega pa mu je od vseh tujih jezikov bila najbolj blizu angleščina.
Sovjetski vodja Leonid Brežnjev se je skupaj z manj kot pol ducata članov politbiroja odločil,
da se mora stanje v Afganistanu stabilizirati in nato popraviti. Ukazali so napad nanj (Collins,
2011, str. 28). Dejanska odločitev za invazijo je bila sprejeta tajno in s strani zelo majhne
skupine članov politbiroja in v nasprotovanju nekaterih oseb na višjih položajih Sovjetske
zveze (Savranskaya, 2001).
Centralni komite je izdelal po tej odločitvi memorandum, ki je navajal razloge za invazijo.
Amina je obtožil umora, vzpostavitve osebnega diktatorstva, blatenja Sovjetske zveze in
kvarjenja odnosov z ZDA. Namen vojaške operacije je bila odstavitev Amina in njegovih
zaveznikov, namestitev Babraka Karmala kot predsednika in gradnja varnostnih sil v
Afganistanu (Collins, 2011, str. 28).
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Problem pri vsem tem je bilo napeto mednarodno ozračje. Šah v Iranu je padel in ameriški
diplomati so bili zajeti kot talci v Teheranu. Egipt in Izrael sta podpisala sporazum v Camp
Davidu, kar je dalo Američanom vpliv, ki so ga nekdaj imeli Sovjeti. Islamski radikalci so
zavzeli mošejo v Meki, vendar jim ni uspelo podreti tamkajšnje monarhije. Skupina
Pakistancev je verjela govoricam, da so za tem napadom stale ZDA in so požgali ameriško
ambasado v Islamabadu. Vrhunec mednarodne napetosti pa je bila decembrska sovjetska
invazija na Afganistan. Prvič se je zgodilo, da je Sovjetska zveza uporabila lastna sredstva,
da je napadla narod zunaj varšavskega pakta. To je bila drastična kršitev pričakovanj v
hladni vojni, ki je imela za posledico vojno prek posrednikov (Collins, 2011, str. 29). Ves ta
kaos je po mojem mnenju omogočil, da je Sovjetska zveza sploh lahko napadla Afganistan.
Sovjetski napad Afganistana, njihova prva invazija na tuje območje v več kot dvajsetih letih,
je potekal gladko (Tanner, 2002, str. 235). Invazija je bila izpeljana hitro in silovito. Da bi
nevtralizirali elemente afganistanske vojske, ki niso bili zaupanja vredni, so uporabili tudi
nekaj metod prevare, kot je na primer lažno radijsko poročanje. Amina so ubili infiltrirani
komandosi. Padalci so zasegli baze v Kabulu in njegovi okolici (Collins, 2011, str. 29). Na
splošno je šlo za impresiven prikaz takrat moderne vojaške moči. Elitne zračne enote so bile
postavljene na vsa ključna mesta v državi v roku le nekaj ur. Vsa večja mesta so bila pod
kontrolo. V prvem tednu invazije je bilo več kot 750 tankov in 2100 drugih vojaških vozil
razporejenih po državi in v roku enega meseca je bilo prisotnih skoraj 80.000 sovjetskih mož
(Tanner, 2002, str. 238).
Problem Sovjetov je bil ta, da je bila Rdeča armada oborožena pretežko, kar je po mnenju
Tannerja (2002, str. 238) mogoče pripisati njihovemu optimizmu, saj naj bi bila njihova
misija oslabiti afganistanski režim, ne pa premagati Afganistance na njihovem neznanem
terenu. Tanner še dodaja, da se Sovjetom ni ničesar uspelo naučiti iz ameriške izkušnje v
Vietnamu.
Dodatni problem Sovjetov je bilo podcenjevanje vloge islama v Afganistanu. Afganistanci
so v njih videli krivoverce, ne pa napredne sile. Sčasoma pa so se začeli tega problema
zavedati (Galster, 1991). Sprva je Sovjetska zveza želela zgolj stražiti civiliste in mesta, a kaj
kmalu so se začeli boriti. Največja težava Sovjetske vojske pa je bila njihova neizurjenost in
nepripravljenost za boj proti gverilcem. Vodstvo Sovjetske zveze je kmalu doumelo, kako
zelo nepripravljeni so in kako zelo nemogočo nalogo so si zastavili. Za Afganistan namreč ni
bilo vojaške rešitve. Že leta 1980 se je v Politbiroju začela razprava, da bi se vojaške sile
umaknile iz Afganistana, vendar ni bilo nič narejeno v tej smeri. Boj Sovjetske zveze proti
islamu je vzpodbudila rast islamskega fundamentalizma, ki zagovarja dosledno sledenje
Koranu (Savranskaya, 2001).
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Predsedniku Karmalu pa ni uspel cilj, da bi poenotil vlado. Afganistanska vojska je trpela
zaradi dezerterstva, tisti, ki so ostali, pa so se slabo odrezali proti upornikom. Sovjetska
vojska tudi ni bila učinkovita na afganistanskem terenu (Collins, 2011, str. 29-30). To po
mojem mnenju ni nikakršno presenečenje. Osnovne značilnosti Afganistana nakazujejo, da
so si Sovjeti zastavili prevelik zalogaj. Pozneje so Sovjeti izvajali operacije tako, da so z večjih
območij izničevali prisotnost mudžahidov. Redko so nadzorovali podeželska območja in
nikoli jim niso sistematično vladali. Njihove misije niso ščitile populacije in ni jih skrbelo
število civilnih žrtev in kolateralna škoda. Iz teh razlogov je število afganistanskih beguncev
vedno bolj naraščalo, kar je vzbujalo mednarodno nezadovoljstvo (Collins, 2011, str. 30).
Dodatni problem Sovjetov v Afganistanu je bilo počasno učenje sovjetske vojske. Njihovi
zračni napadi so postali učinkoviti šele po petih letih. Njihov drugi problem je bila
mednarodna izoliranost in znatna podpora, ki so jo uživali njihovi uporniki. Dejstvo je bilo,
da je bila invazija grozno dejanje in celo vzhodnoevropski in kubanski komunisti niso rade
volje priskočili na pomoč. Kitajska in Združene države pa so že tako ali tako od samega
začetka kritizirale sovjetska dejanja. Washington je postavil embargo žita in bojkotiral
olimpijske igre v Moskvi. Pakistan, Savdska Arabija in ZDA so podpirale mudžahide v
Pakistanu. Še posebej so bili podprti v drugi Reaganovi administraciji, saj jim je bilo
preskrbljeno orožje, ki je močno poškodovalo sovjetsko vojno letalstvo (Collins, 2011, str.
30).
Leto 1986 je bila prelomnica v vojni, saj so mudžahidi, oboroženi z raketami, minometi in
moderno komunikacijsko tehnologijo začeli zmagovati v marsikaterem spopadu s sovjetsko
vojsko (Harrison, 1988, str. 72). Vedno več je bilo vojnih veteranov (imenovanih Afgantsy),
ki so se zagrenjeni in kritični do vodij vračali domov (Reuveny & Prakash, 1999, str. 697).
Veterani so bili večinoma pripadniki neruskih držav.
Z nastopom Andropova na oblast je začelo prevladovati prepričanje, da vojna z
Afganistanom ni smiselna (Cordovez & Harrison, 1995, str. 91). Po pričevanju njegovih
najbolj tesnih sodelavcev, naj bi bil pripravljen umakniti sovjetske čete iz Afganistana s
pomočjo Združenih narodov kljub nasprotovanju drugih komunističnih vodij.
Obstajala pa je skupina, ki je imela velik vpliv v CIA in drugih operacijskih oddelkih, ki se ni
strinjala z umikom sovjetskih čet (Cordovez & Harrison, 1995, str. 91). Med njimi je bil
William Casey, takratni direktor CIA. Edward C. Meyer, tedanji načelnik Generalštaba
kopenske vojske ZDA, je izjavil, da Casey sicer javno izjavlja, da si želi umik Sovjetov, vendar
je v resnici njegova želja, da bi se vojna čim dlje nadaljevala, da bi bilo ruskih žrtev čim več
(Cordovez & Harrison, 1995, str. 90).
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Po drugi strani Magnus, Naby in Rather (2002, str. 59) trdijo, da je Sovjetska zveza želela
izkoristiti tedanjo šibkost Pakistana in umik ZDA iz vpletenosti v zunanje zadeve. Mikala naj
bi jih tudi nafta in pridobitev Afganistana kot centralne strateške pozicije. Na ta način bi
imeli bazo za napredovanje na območja Srednjega vzhoda in Južne Azije (Magnus, Naby &
Rather, 2002, str. 122). Pri tem avtorji zanemarjajo dokaze obveščevalne agencije ZDA
(National Intelligence Estimate), ki kaže, da je povečana zainteresiranost Sovjetske zveze v
preteklosti bila reakcija na delovanje Zahoda, ne pa zaradi želje po širitvi (Gibbs, 2000, str.
122).
Po mnenju Tannerja (2002, str. 243) je sovjetska invazija uspela storiti nekaj izjemno
redkega v zgodovini Afganistana. Spodbudila je politično gibanje, ki je preseglo plemensko,
etnično, geografsko in ekonomsko pripadnost. To gibanje pa je bil upor proti Sovjetski zvezi.

6.1 RAZPAD SOVJETSKE ZVEZE
V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so postale težave, ki so pestile Sovjetsko
zvezo, več kot očitne. Država je bila pred novimi ekonomskimi izzivi, ki jih je povzročila
modernizacija, pa tudi na političnem področju je imela nemalo preglavic. Zadnje poskuse
rešitve države je vodil zadnji vodja Sovjetske zveze Mihail Sergejevič Gorbačov (Sakwa,
2005, str. 410). Do razpad Sovjetske zveze je prišlo decembra 1991. Sovjetska zveza se je
postopoma razdelila na več manjših držav.
Obstaja več teorij, ki razlagajo, zakaj je Sovjetska zveza razpadla. Najpogosteje se kot razlog
navaja neučinkovito načrtovanje in problemi povezani z vodenjem ogromne birokracije
(Reuveny & Prakash, 1999, str. 694–695). Razlike med Sovjetsko zvezo in kapitalističnim
Zahodom so bile vedno večje. Da bi se razlike premostile, so bile potrebne sistemske
reforme. Ko so se uvedle, pa so ušle izpod nadzora, kar pa je vodilo v razpad Sovjetske
zveze.
Eni so razpad pripisali superiornosti demokracije v primerjavi s totalitarizmom ter
kapitalizmom in svobodnemu trgu nad komunizmom (Fukushima v: Reuveny & Prakash,
1999, str. 695). Drugi teoretiki trdijo, da je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja sovjetska
ekonomija popolnoma prenehala rasti in da je to botrovalo njenemu razpadu. Ikle (1999,
str. 28) pravi, da je sovjetski sistem v škripcu komunizma uničil državno ekonomijo in
pospešil samouničenje sovjetskega imperija. Nekateri teoretiki pripisujejo razpad etničnim
napetostim v državi. Ko je »glasnost« začela dovoljevati določeno mero svobode, so
secesionistični glasovi postali močnejši (d'Encausse & Philip, 1994, str. 364). Ko je Moskva
skušala upoštevati njihove zahteve, so to videli kot šibkost, ki so jo izkoristili za zahtevanje
neodvisnosti. Nekateri teoretiki krivijo za razpad Gorbačova in njegovo ekipo, saj če ne bi
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bilo njegovih politik, bi ostal sovjetski sistem stabilen in do razpada naj sploh ne bi moglo
priti (Adomeit, 1994, str. 197–230).

6.1.1

VPLIV VOJNE Z AFGANISTANOM NA RAZPAD SOVJETSKE ZVEZE

Velike vojne imajo znaten vpliv na politiko v državi, ki je udeležena v vojni (Adomeit, 1994,
str. 197–230). Sprožajo dolgoročne družbene spremembe s prerazporejanjem politične
moči med skupinami.
Številni avtorji razlagajo, da imajo velike vojne moč, da bodisi okrepijo ali porušijo državo
(Reuveny & Prakash, 2000, str. 696) in vojna Sovjetske zveze je imela pomembno vlogo pri
razpadu sovjetskega imperija (Reuveny & Prakash, 2000, str. 707). Vojna je imela štiri
učinke pri prispevanju k razpadu: učinek zaznavanja, vojaški učinek, legitimacijski učinek in
učinek »Glasnosti« (Reuveny & Prakash, 2000, str. 698).
Učinek zaznavanja se kaže v tem, da so sovjetski vodje spremenili percepcijo učinkovitosti
vojske pri zatiranju secesionističnih gibanj (Reuveny & Prakash, 2000, str. 700). Vojna je
poudarila etnična nasprotja v vojski – še posebej nezadovoljni so bili tisti, ki so se morali
boriti proti svojim rojakom. Sovjetska vojska tudi ni bila prostovoljna vojska. Pojavljal se je
problem izogibanja vojaški obveznosti. Tako je bilo na primer kaznovanih na stotine
uzbekistanskih vojakov, ki so bili obsojeni zaradi izogibanja služenju v vojni med Sovjetsko
zvezo in Afganistanom (Nahaylo, 1987, str. 15).
Vojaški učinek je bil očiten, ko je vojna ustvarila razmere, ki so demilitarizirale sovjetsko
družbo (Reuveny & Prakash, 2000, str. 703–704). Ustvarila je propad med vojsko in
Komunistično partijo Sovjetske zveze ter med vojsko in državljani. Grozodejstva, ki so jih
sovjetski vojaki storili v Afganistanu, so spodkopala legitimnost vojske kot moralne
institucije, ki je varovala zatirane. Vojaki, ki so se vračali iz Afganistana, so poročali o krutosti
in porazu. Ustanavljali so nevladne organizacije, ki so izzvale legitimnost države. Odločeni
so bili, da se bodo borili proti tistim, ki so jih poslali v vojno, nato pa ignorirali njihov obstoj
in težave (Nahaylo, 1987, str. 16).
Vojna je tudi poudarila razlike med državami v sestavi Sovjetske zveze (Reuveny & Prakash,
2000, str. 705). Dala je platformo za združevanje neruskih republik, ki so našle skupno točko
v demonstracijah proti vojni. To je spodkopalo legitimnost Sovjetske zveze, zato je ta učinek
poimenovan legitimacijski učinek. Tovrstne demonstracije so se zgodile leta 1982 v
Tadžikistanu, leta 1985 pa v Armeniji in Astrahanu (Nahaylo, 1987, str. 15).
Učinek »Glasnosti« se je pokazal s tem, da je afganistanska vojna ponudila podpornikom
»Glasnosti« in »Perestrojke« ključno priložnost, da ponovno definirajo odnos med
državljani in državo (Reuveny & Prakash, 2000, str. 706).
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Savranskaya (2001) je tudi mnenja, da je vojna v Afganistanu močno vplivala na notranjo
politiko Sovjetske zveze in bila ključni faktor v spodbijanju legitimnosti komunističnega
režima. Civilna družba je marginalizirala veterane te vojne. Vojska je bila demoralizirana
zaradi tega, ker je bila šteta kot invazivna.
Čeprav je bil razpad Sovjetske zveze dogodek, na katerega je vplivalo ogromno faktorjev,
sem trdnega mnenja, da vojne z Afganistanom nikakor ne gre zanemarjati, saj je, če ne že
povzročila, vsaj izpostavila ogromno težav, s katerimi se je soočal sovjetski imperij v
njegovih zadnjih trenutkih obstajanja.
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7

REAKCIJA ZDA NA DELOVANJE SOVJETSKE ZVEZE

Od leta 1960 do leta 1970 so se odnosi med Sovjetsko zvezo in Afganistanom vedno bolj
poglabljali zaradi političnega in gospodarskega sodelovanja. Sovjetska zveza je bila
Afganistanu največji vir pomoči. ZDA so si prizadevale, da bi zmanjšale vpliv Sovjetske zveze
na Afganistan, niso mu pa popolnoma nasprotovale. Ameriško zunanje ministrstvo je leta
1976 v svojem letnem poročilu navedlo, da je Afganistan odvisen od Sovjetske zveze,
vendar pa ZDA ne smejo postati odgovorne za nudenje zaščite Afganistanu. V tistem
trenutku so imele ZDA v regiji premoč in ni obstajala bojazen, da bi izhajale sovjetske
grožnje z območja Afganistana (Galster, 1991).
Vendar so se razmere leta 1979 bistveno spremenile. Perzijskemu šahu je prevzela mesto
islamska vlada, ki jo je vodil verski voditelj Homeini. In ko je pozneje območje Afganistana
napadla Sovjetska zveza, je bilo 100.000 sovjetskih vojakov nevarno blizu Pakistanu in
ranljivemu Iranu. Delovanje Sovjetske zveze v Afganistanu ni bilo več šteto kot nedolžno
(Galster, 1991).
Reakcija nekdanjega predsednika Carterja na sovjetsko invazijo na Afganistan se dandanes
mogoče zdi pretirana, saj jo je v svojem nagovoru kongresu leta 1980 označil kot največjo
grožnjo miru vse od druge svetovne vojne (Carter, 1981, str. 194–200). Po mnenju Tannerja
(2002, str. 240) je bil Carter dosti bolj ogorčen nad sovjetsko invazijo kot povprečni
Američani. Globoko moralni Carter je invazijo vzel osebno, a kaj dosti glede nje ni mogel
storiti. Njegova reakcija je dosti bolj razumljiva v širšem kontekstu splošnega strahu, ki je
vladal v času hladne vojne in njegovih neuspehov na področju zunanje politike, ki jih je bilo
v času njegovega predsedovanja kar nekaj. Res je, da je igral ključno vlogo pri vzpostavitvi
mirovne pogodbe v Camp Davidu, vendar je bolj znan po tem, da je sprejel iranskega šaha
v ZDA, kar je povzročilo zavzetje ameriške ambasade v Iranu in zajetje ameriških talcev, ki
dolgo časa niso bili izpuščeni. Vsak dan, ko so bili zajeti, pa je metal senco na Carterjeve
sposobnosti v zadevah zunanje politike in mu spodkopaval priljubljenost pri Američanih.
Rešilna akcija talcev je bila izpeljana na način, ki je Carterja spravila v še večjo sramoto na
mednarodni politični sceni, saj je bilo takrat ubitih veliko državljanov ZDA. Medtem je
Sovjetska zveza doživljala velike pridobitve na območju tretjega sveta, še posebej v Afriki.
Strah pred večanjem moči Sovjetske zveze pa je doživel vrhunec v času napada na
Afganistan. Menim, da je kljub temu Carter reagiral na način, ki bi ga opisala kot
pretiranega.
Dumbrell (1995, str. 128) pravi, da je bil, ozirajoč se nazaj, Carterjeva reakcija vsekakor
pretirana, kljub temu da je invazija odstopala od politike detente. Poteza Sovjetske zveze
je po Carterjevem mnenju ogrožala devetdeset odstotkov virov nafte na svetu. Dandanes
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pa prevladuje mnenje, da Sovjetov ni motivirala želja po nafti, temveč bolj želja po zatrtju
islamskega fundamentalizma na območjih znotraj in zunaj države. Tudi senator Kennedy je
označil Carterjevo reakcijo kot pretirano, saj napad na Afganistan nikakor ni mogla biti
največja grožnja miru od druge svetovne vojne – spomnil je na berlinsko blokado, korejsko
vojno ter kubansko raketno krizo (Dumbrell, 1995, str. 128).
Tudi Skidmore (1996, str. 101) je mnenja, da je Carterjeva administracija reagirala preveč
burno na sovjetski napad na Afganistan. Številna dejanja postanejo razumljiva šele, če se
predpostavlja, da je Carter reagiral tako, kot je, z namenom reševanja svojega
predsedniškega stolčka. In res se je zgodilo, da je po svojem močnem nagovoru kongresu
Carter začel uživati večinsko javno podporo pri zunanjih zadevah (Skidmore, 1996, str. 102).
Glede zadev, ki se tičejo Sovjetske zveze, je bil Carter na začetku svojega predsedovanja
optimističen. Po invaziji na Afganistan pa se je njegovo mnenje o Sovjetski zvezi začelo bolj
ujemati z mnenjem nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA, Zbigniewa
Brzezinskega, ki je sovjetska dejanja jemal veliko bolj resno (Dumbrell, 1995, str. 128–129).
V svojih spominih je Brzezinski zatrdil, da je bil ravno on tisti, ki je prvi sporočil novico o
invaziji predsedniku Carterju (Brzezinski, 1983, str. 353). Pričevanja Brzezinskega so po
mojem mnenju rahlo vprašljiva, saj se sam oklicuje za največjega akterja s strani ZDA, kar
se tiče sovjetsko-afganistanskega konflikta.
Ali je Bela hiša pričakovala napad na Afganistan s strani Sovjetske zveze, ni popolnoma
znano. Carterjeva administracija je izdala uradno izjavo, da je spremljala dogodke v
Afganistanu od marca leta 1979, čeprav v svojih spominih Carter trdi, da se je spremljanje
začelo šele maja. Pozneje je Carter kljub temu zatrdil, da njegova administracija ni
pričakovala dejanj Sovjetske zveze in da je to radikalni odmik od njihovih politik in delovanja
(United States, 2001, str. 557–566). Menim, da je bil Carter že od samega začetka seznanjen
s celotno zadevo, saj je bil znan po svojem vpletanju v vsako podrobnost, ki je bila povezana
z njegovim predsednikovanjem. Težko mu verjamem, da ni opazil tako velike zadeve.
Brzezinski (1983, str. 356) se spominja, da je zgodaj leta 1979 začel opozarjati na dejanja
Sovjetske zveze. Njegova največja bojazen je bila potencialni dostop Sovjetov do Indijskega
ocena – kar bi bila strateška prednost pri potencialnem prevažanju nafte.
Javno pa Carterjeva administracija ni pokazala skrbi o dogodkih v Afganistanu. Februarja
leta 1979 so državi prenehali nuditi pomoč zaradi njihove socialistične vlade. To je bila edina
javna omemba Afganistana v letu pred invazijo in sama po sebi ni vzbujala nobene panike,
saj ni bila nikoli omenjena nikakršna nevarnost za ZDA (Carter, 1981, str. 239–244).
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Sredi leta 1979 je Brzezinski uvidel priložnost in prepričal Carterja naj pošlje pomoč
afganistanskim upornikom (Tanner, 2002, str. 233). Pošiljka je zajemala stare britanske
puške, vendar se je kljub skromnosti pošiljke v Kremlju vzbudila panika, da ZDA vstopajo v
konflikt.
Invazijo je Carter večkrat označil kot način Sovjetske zveze, da nadzoruje vire nafte po svetu
(Brzezinski, 1990, str. 92). Ko je razlagal pomembnost Afganistana, je povedal, da sta v
okolici države locirani dve tretjini naftnih virov. Poleg tega so Sovjeti pridobivali dostop do
Indijskega oceana in vodne poti, po kateri bi se lahko nafta izvažala (Carter, 1981, str. 194–
200). To je po mojem mnenju klasičen primer politike in politične retorike, ki je bila v
uporabi v obdobju hladne vojne.
Carterjeva retorika pa se nikakor ni osredotočala na nafto in politiko, ko je govoril o reakciji
ZDA na delovanje Sovjetske zveze. Bolj je omenjal humanitarne razloge, saj naj bi njihova
dejanja kršila človekove pravice – poboji afganistanskih vojakov in množični poboji, val
beguncev, taktike ustrahovanja in kemična orožja (Carter, 1981, str. 634–637).
Sprva je Carter želel proti Sovjetski zvezi ukrepati vojaško, a je kmalu opustil to idejo, saj
naj bi bilo po njegovem mnenju bolje reagirati s sredstvi moderacije, politike in diplomacije
(Carter, 1981, str. 2265–2566). Sovjeti so bili preprosto preveč blizu dogajanju, da bi jih
lahko ustavili z vojsko.
Ko so odkriti nekateri dokumenti in motivacije Sovjetske zveze, je lažje »obsojati«
Carterjevo reakcijo na invazijo na Afganistan. Dejstvo pa je, da je bil že v času njegovega
predsedovanja njegov pristop kritiziran s strani senatorjev in strokovnjakov. Njegovo
predsedovanje je bilo kratko in burno. Kriza v Afganistanu je minila brez vmešavanja
Američanov na direkten način. Podpiranje mudžahidov preko Pakistana pa je bila tipična
poteza v stilu hladne vojne, ko so se bitke bile indirektno. To posredovanje pa je bilo po
mojem mnenju dvorezen meč. Po eni strani so ZDA eliminirale nastavljeno vlado v
Afganistanu, po drugi strani pa so oborožile narod in potencialno omogočile razmere za
vladavino talibanov.
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STANJE V AFGANISTANU PO KONČANI VOJNI S SOVJETSKO
ZVEZO

Razpad Sovjetske zveze je pomenil konec vojne z Afganistanom. Vendar konec te vojne ni
pripeljal do miru v državi. Zgolj ustvarjen je bil politični vakuum in vprašanje časa je postalo,
kateri »plenilci« bodo zapolnili vodilna mesta.

8.1 DRŽAVLJANSKA VOJNA IN PRIHOD TALIBANOV: 1992–1996
Leta 1992 je s pomočjo Združenih narodov nastala začasna vlada, vendar je propadla zaradi
medsebojnih spopadov mudžahidov (Collins, 2011, 35). V okviru državljanske vojne so
potekali spopadi zaradi želje po Kabulu. Zaradi spopadov različnih mudžahidskih sil (Wahab
& Youngerman, 2007, str. 201) je bila od aprila 1992 do aprila 1993 večina Kabula
uničenega, ubitih pa je bilo 30 tisoč prebivalcev. V nekaterih mestih je bilo mirno, spet
drugje pa so vladali območni vojaški vodje, prepogosto pa so se dogajale kraje, ugrabitve,
posilstva ter številna druga nasilna dejanja (Collins, 2011, str. 36). Država in tudi glavno
mesto sta bila razdeljena na de facto avtonomne skupine, kar je pripomoglo k nazadovanju
ekonomskega življenja.
Glavna gospodarska dejavnost v državi je bila trgovina z opiati, ki je kriminalnim skupinam
prinašala velik dobiček (Wahab & Youngerman, 2007, str. 202). Zaradi naraščajoče
nestabilnosti ter razočaranja nad mudžahidi jih je Pakistan leta 1994 prenehal podpirati in
svojo naklonjenost posvetil talibanom; skupini študentov, ki so bili pristaši šeriatskega
zakona in reda, ki jo je vodil Mullah Mohammad Omar Akhund (krajše Mullah Omar)
(Collins, 2011, str. 36). Taliban je paštunska in perzijska beseda arabskega izvora, ki se
nanaša na učence islama navadno nižjega stanu, revnega in vaškega izvora (Wahab &
Youngerman, 2007, str. 211), ki so jih novačili v Pakistanu in južnem Afganistanu. V obdobju
od leta 1994 do 1995 so bili talibani opremljeni s tanki, topništvom ter celo z letalstvom, v
obdobju šestih mesecev pa so pridobili 20 tisoč ljudi, zmožnih boja, izmed katerih je bila
večina Pakistancev (Collins, 2011, str. 37), do konca leta 1995 pa je imel Omar pod
nadzorom 25 tisoč bojevnikov (Wahab & Youngerman, 2007, str. 215).
Talibani so sicer po mnenju Shamasa in Bhaswatina (2003, str. 90) igrali močno vlogo pri
boju proti sovjetski okupaciji, vendar sami po sebi niso imeli močne sposobnosti
organizacije in niso igrali pomembne vloge pod vladavino mudžahidov. Imeli so malo
izkušenj v vodenju vladne administracije, niti jim ta ni bila prioriteta. Primarno so se
osredotočali na boj proti korupciji in doseganju njihovega reda.
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Združeni talibani so leta 1994 zavzeli Kandahar, leta 1996 pa Kabul (Collins, 2011, str. 37),
ki je postal njihova prestolnica, vendar je Omar vladal iz Kandaharja. Talibani so se morda
na videz prikazali od nikoder, a od vojne utrujeno afganistansko ljudstvo je z veseljem
pozdravilo njihov prihod (Jalalzai, 2003, str. 290). Talibansko vladavino so prepoznali kot
legitimno le Pakistan, Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, ZDA in ZN pa so vseeno
nudili pomoč prebivalcem Afganistana (Collins, 2011, str. 38), tako da so čez zimo leta 1996
v Kabul po zraku poslali hrano (Wahab & Youngerman, 2007, str. 215). Stanje v državi, po
mojem mnenju, niti ni bilo takrat tako zelo čudno. Opažam, da je usoda Afganistana vedno
padla v roke manjši skupini upornikov, ki so potem ravnali po svoji lastni volji. Čeprav se
sliši morda preveč pesimistično, pa tudi odsotnost tujih velesil slabo vpliva na Afganistan,
čeprav so jim najpogosteje ravno one prinesle najhujše razdejanje.
Afganistan je pod vodstvom talibanov doživel eno izmed najhujših obdobij v svoji zgodovini.
Postavlja se vprašanje, koliko so Američani odgovorni za prevzem oblasti talibanov zaradi
podpiranja mudžahidov v Pakistanu v obdobju sovjetsko-afganistanskega konflikta. Vendar
zaradi desetletnega razmaka med podporo, ki so jo Američani nudili mudžahidom, in
nastankom talibanske skupine in njihovega zavzetja Afganistana korelacija po mojem
mnenju ni nujno prisotna. Glede na težave, ki jih imajo ZDA z Afganistanom, se odpira novo
vprašanje – ali so Američani izbrali pravo stran, ko so podprli mudžahide v Pakistanu? Glede
na to, da so se Sovjeti umaknili iz Afganistana in kmalu za tem doživeli razpad svoje države,
menim, da so najbrž ravnali prav.

8.2 VLADAVINA TALIBANOV
Talibani so po osvojitvi Kabula septembra 1996 imeli nadzor nad 70 odstotki Afganistana
(Wahab & Youngerman, 2007, str. 219) in so implementirali šeriatski zakon in red, vendar
pa jim vseeno ni bilo jasno, kako voditi vlado in ekonomijo, katerih stanje se je poleg
javnega zdravstva poslabšalo. Talibani so si želeli vrniti afganistansko družbo na tako
stopnjo, kot je obstajala pred sodobnostjo, ko je bila prisotna bolj čista oblika islama. To je
pripeljalo do utopične želje po vladanju, saj so si želeli zmagati nad sovražniki, ki so se
zavzemali za sodobnost ter neortodoksnost. Vpeljali so mnogo zatirajočih javnih političnih
uredb, ki so med drugim vključevale prepoved ženske izpostavljenosti ter glasbe, vpeljali
pa so obvezno molitev itd. (Collins, 2011, str. 39–40). Zmaga talibanov je pripeljala do
družbenega in etničnega zatiranja, ekonomske stagnacije in mednarodne izolacije (Wahab
& Youngerman, 2007, str. 220), prebivalcem Kabula ter severnjakom, več kot polovici
prebivalcem, pa se je ekstremna aplikacija islamskih zakonov zdela kruta, represivna,
neracionalna in nekoristna za vsakdanje življenje (Wahab & Youngerman, 2007, str. 224).
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Kljub vsem uredbam pa je bila najhujša talibanska poteza nekakšna 'posvojitev' teroristične
organizacije Al Kaide. Osama bin Laden je Afganistan prvič obiskal leta 1980, dve leti
pozneje pa je s pomočjo družinskega bogastva izdelal predore in zatočišča v goratih
območjih vzhodnega Afganistana (Tanner, 2002, str. 274). Leta 1996 se je Osama bin Laden
po izrinjenosti zaradi nestrinjanja z njegovimi revolucionarnimi aktivnostmi in radikalnimi
idejami iz Savdske Arabije in Sudana vrnil v Afganistan, kmalu potem, ko so talibani zavzeli
Kabul (Collins, 2011, str. 41). Bin Laden je v zameno za zavetišče in svobodo delovanja
Omarju pomagal pri pridobitvi sredstev, nudenju nasvetov, treniranju novincev (Collins,
2011, str. 42) ter mu nudil dostop do njegovega omrežja podpornikov po vsem svetu
(Wahab & Youngerman, 2007, str. 229). Afganistan je postal cilj številnih mednarodnih
teroristov, nudil je podporo tisočim mladim novincem islamskih revolucionarnih skupin po
vsem svetu (Wahab & Youngerman, 2007, str. 228). Bin Laden pa je februarja 1998 razglasil
vojno z ZDA z razlogom, ker so ZDA de facto razglasile vojno proti islamu (Collins, 2011, str.
42).
Bin Laden je izdal fatvo, ki je zavezovala vse muslimane, da je njihova dolžnost ubiti vse
Američane ter njihove zaveznike, dokler ne bo ameriška vojska izgnana z območja islamskih
držav. Leta 1998 je bombardiral ameriški ambasadi v Keniji in Tanzaniji. Do leta 2001 je bila
Al Kaida že teroristična skupina s svojo lastno državo, vse s podporo Omarja. Člani Al Kaide
so lahko prosto potovali po državi ter vstopali in izstopali iz nje brez potrebne vize ali
migracijskih procesov, s pomočjo afganistanske zračne linije Ariana Airlines pa so v državo
prinašali denar (Collins, 2011, str. 43–44).
V devetdesetih letih je bila glavni vir prihodka za Afganistan trgovina s opijem. Afganistan
je bil vir kar 70 odstotkov heroina na globalnem trgu. Sveti bojevniki so se poleg svete vojne
ukvarjali še z mamili. Ironijo so upravičili tako, da so trdili, da so bile droge tako ali tako
namenjene nevernikom (Tanner, 2002, str. 278).
Afganistan je bil v tistem trenutku, glede na njegovo zgodovino, dolgo časa brez tuje
vladavine v državi. Razmere so bile milo rečeno kaotične, kar po mojem nakazuje na že
patološko odvisnost Afganistana od tujih virov in bodisi politične ali ekonomske pomoči.
Država je sama po sebi zaradi svojih geopolitičnih lastnosti nagnjena k neenotni vladi,
številne vojne in z njimi povezana uničenja pa so onemogočila kakršno koli ekonomsko rast.

8.3 11. SEPTEMBER IN VOJNA PROTI TALIBANSKI VLADAVINI
Po terorističnem napadu Al Kaide 11. septembra 2001 so se ameriški zračni napadi na
Afganistan začeli 7. oktobra 2001. Pakistanskim uradnikom je bila ponujena možnost, da
podprejo ZDA ali vstopijo v vojno proti njej, pri čemer se je Pakistan odločil biti na ameriški
strani ter jim nuditi logistični prostor ter potrebno vojaško opremo (Collins, 2011 str. 46).
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Svet je reagiral na napad 11. septembra s simpatijo zaradi izgube nedolžnih življenj ter
strahom pred ameriškim odgovorom (Tanner, 2002, str. 293). Posledica napada je bilo
pričakovanje, da bodo ZDA popolnoma proti islamskim radikalcem in da se bodo prenehala
prijateljska sodelovanja z arabskimi državami. Bitka z imenom Operacija Anaconda je
razbila močno talibansko in Al Kaidino območje v dolini Shahi Kot, vendar pa niso ZDA
uničile niti sovražnika niti njegove volje. Talibanska terenska sila je bila uničena in režim
izpodrinjen, vendar so Bin Laden, večina vodstva Al Kaide, 1000 bojevnikov, Omar ter
nekateri sledilci zbežali v Pakistan in druge sosednje države. Združeni narodi so 5. decembra
sklicali konferenco v Bonnu, kamor niso povabili nobenega talibana, afganistanski vodje pa
so tako lahko ustvarili začasno vlado (Collins, str. 49), ki so ji Združeni narodi priznali
legitimnost (Collins, 2011 str. 49). Omar je dan pozneje lokalnim načelnikom predal svoje
preostale čete in s tem prekinil petletno vladavino talibanov (Wahab & Youngerman, 2007,
str. 235). Po mojem mnenju je zanimiva silna hitrost, s katero so Američani reagirali na
napad. Sicer je popolnoma razumljiva, saj je prvič prišlo do tujega napada na ameriški
zemlji. Vendar pa se po talibanskem pustošenju v Afganistanu reakcija zdi malo prepozna.

8.4 DRUGA VOJNA PROTI TALIBANOM IN POSKUSI ZA OBNOVO
AFGANISTANA
Afganistan je bil prvič v štiriindvajsetih letih brez oboroženih konfliktov (Wahab &
Youngerman, 2007, str. 236), vendar je bilo stanje v državi januarja 2002 žalostno.
Ekonomija in družba sta trpeli zaradi talibanske vladavine (Collins, 2011, str. 63), triletna
suša je uničila letino, kar je pripeljalo do tega, da se je več milijonov Afganistancev soočilo
z lakoto (Wahab & Youngerman, 2007, str. 223). Le 30 odstotkov državljanov je bilo
pismenih, 25 odstotkov otrok je umrlo pred petim letom starosti in le 9 odstotkov
prebivalcev je imelo dostop do zdravstva (Collins, 2011, str. 63). Talibani so ženskam
prepovedali opravljati delo zunaj svojega doma, ker pa so bile ženske večinoma zaposlene
v šolskem in zdravstvenem sektorju, sta trpeli pismenost in zdravstvena oskrba (Wahab &
Youngerman, 2007, str. 222).
Od leta 2002 do 2004 je afganistanska vlada s pomočjo koalicijskih partnerjev pomagala
državi napredovati na področjih varnosti, stabilizacije in ekonomske rekonstrukcije (Collins,
2011, str. 64). Afganistanska vlada je izdala sodobno ustavo, ki se je zgledovala po ustavi iz
leta 1964, vendar je bila ta zelo centralizirana in je nudila predsedniku Hamidu Karzaiu
precejšnjo moč. Pod vodstvom finančnega ministra Ashrafa Ghanija je afganistanska vlada
uveljavila enotno valuto, vzpostavila mobilno telefonijo, začela ekonomsko rekonstrukcijo
ter s pomočjo mednarodnih zaveznikov začela hitro rast zdravstva in šolstva (Collins, 2011,
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str. 66). Premožne svetovne države so prispevale milijarde dolarjev za pomoč pri vračanju
beguncev ter popravljanju uničene infrastrukture. Nevladne organizacije so prispevale
ekspertizo iz zdravstvenega, šolskega in drugih področij (Wahab & Youngerman, 2007, str.
237). Leta 2010 je bila zdravstvena nega povzdignjena s pičlih 9 odstotkov na 85 odstotkov
(Collins, 2011, str. 66). Čeprav je koalicija veliko pripomogla k ekonomski rasti, je bila
revščina vseeno vseprisotna, saj so uporniki storili veliko, da bi onemogočili napredek
(Collins, 2011, str. 71). Že mogoče, da je bil Afganistan v boljšem stanju kot prej v zgodovini,
vendar vseeno menim, da je situacija nesprejemljiva. Sprašujem se, ali je Afganistanu sploh
mogoče pomagati ali pa so temeljne značilnosti države, kot so njena vera in relief,
nepremagljive ovire na poti do uspeha.
V času od leta 2002 do 2005 so talibani obnovili svoje kadre s pomočjo Al Kaide, donacij
zalivskih držav ter denarja, pridobljenega z drogami (Collins, 2011, str. 72) – surov opij je bil
predelan v morfij in heroin, ki sta zalagala 90 odstotkov evropskega trga (Wahab &
Youngerman, 2007, str. 230). Quetta Shura Talibani pod vodstvom Mullaha Omarja, Hezbi-Islami Gulbuddini pod vodstvom Gulbuddina Hekmatyara in Haqqani Network pod
vodstvom Jalaluddina Haqqanija ter njegovega sina, Sirajuddina, so sodelovali skupaj s
ciljem, da bi spodkopali režim Karzaia ter utrudili koalicijo. Leta 2005 so talibani začeli
ofenzivo čez celotno državo. Od leta 2004 do 2009 so se varnostni incidenti povečali za
devetkrat, samomorilski napadi pa kar za štiridesetkrat (Collins, 2011, str. 72). Zopet se mi
zdi, da lahko tuje države vložijo ogromno truda v Afganistan, vendar prebivalstvo pomoči
ne bo sprejelo in ga znalo izkoristiti, zaradi verskega ekstremizma.

8.5 INTERVENCIJA ZDA
27. marca 2009 je ameriški predsednik Barack Obama izdal dokument, v katerem je opisan
protiteroristični načrt za uničenje Al Kaide ter talibanske gonilne sile v Afganistanu,
predlagana je povečana pomoč Pakistanu in Afganistanu, v dokumentu je tudi predlog za
ustvaritev bolj združenega strateškega pristopa obema državama (Collins, 2011, str. 81). Tri
mesece pozneje je v načrt dodal odrekanje varnosti Al Kaide v Afganistanu, preprečitev
talibanom, da bi zavzeli Afganistan ter okrepitev afganistanske vlade (Collins, 2011, str. 83).
Od septembra do novembra 2010 so koalicijske sile ubile ali ujele 368 uporniških voditeljev,
ubile 968 bojevniških upornikov ter ujele 2477 upornikov. Kljub temu uspehu pa je
talibanom uspelo zamenjati svoje padle vodje, saj so talibani nevarni, motivirani in
prilagodljivi sovražniki.
Ameriško vojno proti terorizmu na območju Afganistana označuje Williams (2011, str. 612)
kot ilegalno, saj naj ne bi več potekala proti Al Kaidi, temveč naj bi se obrnila proti
talibanskim trgovcem z drogo. Dodatno jo označuje, da po svoji naravi ni več
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samoobrambna, saj naj bi se glavni akterji Al Kaide že umaknili z območja, medtem ko se je
vojna nadaljevala. To najbolj dokazuje smrt Bin Ladna v Pakistanu. Tam naj bi živel že pet
let, ne pa v Afganistanu. Vojna tudi ni v skladu z določili Varnostnega sveta Združenih
narodov.
Intervenciji ZDA pa ne očitajo le ilegalnosti, temveč tudi neučinkovitost. Ko mineva več kot
petnajst let od začetka interveniranja, narod Afganistana še vedno živi v bedi. Postavlja se
vprašanje, kaj so ZDA naredile narobe, da je nastala taka situacija.
Sukhre (2011, str. 19) pravi, da je bil Washington močno zadržan pri vprašanju menjave
režima v Afganistanu. George W. Bush je pri svoji drugi kandidaturi trdil, da si ne želi graditi
nove države, temveč le ubiti oziroma zajeti člane Al Kaide in talibanov (Sukhre, 2011, str.
24). Sukhre trdi, da je misija v Afganistanu nenamerno dosegla velike razsežnosti in da so
politični vodje, ki so se v vojno vmešali, morali nekako opravičiti ceno vojne, ki je bila ne
samo finančna, temveč tudi v človeških žrtvah. Retorika opravičevanja dejanj pa je sama po
sebi še bolj poglobila vpletenost sil v območje Afganistana (Sukhre, 2001, str. 49). Po
njenem mnenju naj bi večanje sredstev in cene vojne samo večalo željo po uspehu, ne glede
na to, ali je cilj sploh uresničljiv. In to naj bi bilo po njeno tudi največja napaka interveniranja
ZDA – pretirane razsežnosti intervencije. Paris (2013, str. 540) kritizira njeno teorijo s tem,
da je bila mednarodna prisotnost v Afganistanu do leta 2009 razmeroma majhna.
Coburn (2011, str. 136) ponuja drugačno perspektivo na afganistansko družbo. Opaža, da
imajo uradniki in policija zelo malo veljave v družbi. Mednarodne organizacije pa so vanjo
vključene še manj in kot take ne zmorejo narediti nobene večje spremembe (Coburn, 2011,
str. 140).
Če bi se strinjali z njegovo analizo, bi lahko predvidevali, da je kakršnokoli zunanje
interveniranje obsojeno na propad. A s takim razmišljanjem se ne strinja Barfield (2010, str.
277), ki pravi, da je nepopolnost strategije mednarodnih sil kriva za slabo stanje v
Afganistanu po letu 2001. Takrat naj bi po njegovo še obstajal optimizem v zvezi s
prihodnostjo države, vendar so mednarodne sile na tem območju na začetku misije naredile
nekaj ključnih napak, ki so državo potisnile na napačno pot. Poudarja pomembnost
usklajevanja vlade in neformalnih vplivov v družbi, kot so klani in verski voditelji. Primeri,
ko je bila uporabljena vlada za zatiranje tovrstnih vplivov, so se vedno končali z upori
(Barfield, 2010, str. 173). Po mojem mnenju ima slednji avtor še najbolj prav, saj so ravno
te specifične lastnosti afganistanske družbe najbolj ključnega pomena za stanje politike v
državi. Tuje sile v Afganistanu niso sposobne (ali si ne želijo) razumeti teh elementov
družbe, ki jih ni bilo še nikoli mogoče izkoreniniti.
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Po dvakratni intervenciji ZDA in po zgolj dvajsetletni samostojnosti Afganistana se zopet
zdi, da Afganistan ne more obstajati brez tujega vmešavanja. Priljubljen je predvsem zaradi
njegove strateške lege. Vprašanje je, katera velesila bo naslednja uporabila Afganistan za
uresničevanje svojih interesov. Menim, da bo to vlogo sprejela Kitajska, ker že na splošno
kaže največji potencial rasti kot velesila. In res je bilo v letu 2017 moč opaziti kitajske
vojaške sile na območju Afganistana (Clover, 2017). Kitajska se boji širjenja islamskega
fundamentalizma, vendar to ni edini razlog za tamkajšnjo prisotnost čet, saj ima veliko
kitajskih podjetij koncesije za rudarjenje na afganistanskih tleh. Glede na rastoč vpliv in moč
Kitajske kot mednarodne velesile, menim, da se lahko zgodi, da bo v prihodnjih letih na
območju Afganistana igrala podobno vlogo kot nekdaj Velika Britanija, Rusko cesarstvo in
pozneje Sovjetska zveza in ne nazadnje ZDA.

45

9

ANALIZA ZNAČILNOSTI INTERVENCIJ SOVJETSKE ZVEZE IN
ZDA V AFGANISTANU

Vojne operacije Sovjetske zveze v Afganistanu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in
intervencija ZDA v zadnjih slabih dveh desetletjih imajo nekaj skupnih lastnosti pa tudi
veliko razlik. Čeprav v različnih oblikah in z različnimi motivi, sta obe velesili Afganistanu
nudili pomoč v različnih oblikah, ki bo primerjana v pričujočem poglavju. Obe sta utrpeli
tudi izgubo človeških in materialnih virov, ki je prikazana v naslednjih preglednicah.
Tabela 1: Pomoč ZDA Afganistanu po proračunskih letih, izražena v milijonih ameriških dolarjev
2002–
2004

2005–
2006

2007–
2008

Odstotki
2002–
2004

Odstotki
2005–
2006

Odstotki
2007–
2008

Varnost

1.484

4.296

10.194

34

51

64

Afganistanska
nacionalna vojska

1166

2369

6650

26

28

42

Afganistanska
nacionalna policija

184

1841

3487

4

22

22

Ostala varnost

134

86

57

3

1

0

Proti drogam

169

880

947

4

10

6

Prepoved

80

475

574

2

6

4

Izkoreninjenje

89

395

360

2

5

2

Ostalo proti drogam

0

10

13

0

0

0

Razvojna in
humanitarna pomoč

2772

3247

4808

63

39

30

Demokracija in vlada

425

303

655

10

4

4

Obnova

1275

1946

2636
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Preživetje

0

315
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0

4

3

Pravna država

44

51

191

1

1

1

Ostalo humanitarno

1029
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917

23

8

6

Skupaj

4425

8423

15949

100

100
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Vir: Collins (2011, str. 69)

Iz tabele pomoči ZDA Afganistanu od leta 2002 do 2008 je razvidno, da je bila pomoč
dodeljena na področjih varnosti, boja proti drogam ter razvojne in humanitarne pomoči.
Vrednost pomoči je iz leta v leto rasla; Afganistan je od leta 2002 do 2004 dobil 4.425
milijonov dolarjev pomoči, od 2007 do 2008 pa kar 15.949 milijonov dolarjev, vendar pa se
je porazdelitev sredstev spreminjala. Od 2002 do 2004 je bila večina sredstev (63
odstotkov) namenjena razvoju in humanitarni pomoči, varnosti pa je bilo namenjenih 34
odstotkov sredstev. Od 2007 do 2008 je bilo varnosti namenjenih 64 odstotkov ameriških
sredstev, razvoju in humanitarni pomoči pa 30 odstotkov.
Grafikon 1: Vojaška pomoč Sovjetske zveze Afganistanu od 1980 do 1989, v milijonih dolarjev

Vir: Minkov & Smolynec (2010c, str. 603)

Stroški vojaške pomoči so bili dokaj konstantni do odločitve za umik, takrat pa so začeli
naraščati. Od leta 1980 do 1986 so se podvojili, do 1987 pa početverili. Ob začetku umika
so stroški vojaške pomoči narasli na 28,2 milijona dolarjev, leta 1989 pa kar 66 milijonov
dolarjev.
Pomoč Sovjetske zveze se je izkazala za jalovo. Sovjeti so imeli zelo ambiciozne cilje za
reformiranje Afganistana (Minkov & Smolynec, 2010b, str. 405). Kljub ideološki obarvanosti
je sovjetski sistem bil zelo učinkovit za izboljšanje razmer na področju državnih institucij,
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univerzalne izobrazbe, etnične enakopravnosti in osamosvojitve žensk. Po implementaciji
teh sprememb se je resda okrepila šibka centralna vlada v Kabulu in splošna struktura
afganistanske družbe, vendar za dolgoročno vzdrževanje teh ciljev ni bila Sovjetska zveza
dovolj motivirana in ni nudila dovoljšnih sredstev v obliki vojske in denarja. Oviralo jih je
prepričanje v nadvlado njihovega ideološkega sistema, da bi lahko upoštevali slabo stanje
nerazvitega Afganistana. Poleg tega niso upoštevali močne prisotnosti islamske vere, ki je
preveč integrirana v afganistansko družbo, da bi se lahko prilagodila sekularni naravi
sovjetskega režima. Afganistan pa že tudi zgodovinsko ni dobro sprejemal prisotnost tuje
vojske v državi. Etnična razdrobljenost v afganistanski komunistični partiji je prispevala h
krhkosti sistema in odtujitvi številnih delov populacije. Še posebej škodljive so bile reforme
na področju kolektivizacije agrikulture, ki se niso skladale s tradicionalnimi afganistanskimi
vrednotami (Minkov & Smolynec, 2010b, str. 406).
Prisotnost čet in njihove metode boja proti uporništvu so imele za rezultat številne žrtve
civilistov in uničenje agrikulture. To je spodkopalo legitimnost sovjetskega režima.
Nastavljenim voditeljem Afganistana je sicer uspelo pridobiti podpornike med urbanimi
izobraženimi prebivalci, ne pa med podeželsko populacijo (Minkov & Smolynec, 2010b, str.
406). Po drugi strani se je trud za povečanje stopnje pismenosti in osamosvojitev žensk
izkazal za uspešnega. Na splošno pa je trud za graditev države in spodbujanje družbenega
razvoja povečal probleme v družbi in ustvaril pogoje za prihajajočo civilno vojno in vzpon
talibanov (Minkov & Smolynec, 2010b, str. 406).
Tabela 2: Stroški Sovjtske zveze zaradi vpletenosti v Afganistanu od leta 1980 do 1986, v milijonih
dolarjev
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Skupaj

Skupaj

4.983

5.548

6.278

6.621

7.591

8.347

8.735

28.192

Uničena oprema

340

389

480

573

709

764

675

3.930

Na zemlji

66

78

85

82

108

122

60

602

V zraku

273

311

395

490

601

642

615

3.328

Poškodovana
oprema

79

91

111

131

163

176

150

902

Na zemlji

19

22

24

24

31

35

15

171

V zraku

60

68

87

108

132

141

135

732

Vzdrževanje

995

1.036

1.039

1.102

1.164

1.332

1.400

8.068
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Na zemlji

917

944

949

999

1.027

1.192

1.190

7.219

V zraku

78

91

90

103

137

140

210

849

Nafta, olja in
mazila

111

121

122

130

138

163

210

996

Na zemlji

33

40

44

49

52

70

75

363

V zraku

78

81

78

81

86

94

135

632

Streliva

964

1.184

1.303

1.467

1.957

2.346

605

11.826

Na zemlji

629

679

729

779

829

878

475

4.998

V zraku

334

505

575

588

1.128

1.467

2.130

6.828

Organizacijska
oprema

384

411

512

512

534

556

565

3.473

Na zemlji

347

370

470

470

490

508

525

2.180

V zraku

37

40

42

42

45

47

40

294

Osebje

1.476

1.591

1.929

1.929

2.058

2.139

2.210

13.330

Na zemlji

1.280

1.384

1.710

1.710

1.826

1.903

1.940

11.753

V zraku

195

206

219

219

231

235

270

1.577

Izgradnja

233

233

186

93

93

93

105

1.036

Zdravstvo

47

50

62

62

65

68

70

424

Zunanja podpora

355

444

532

621

710

710

745

4.117

Vir: Central Intelligence Agency (1987, str. 14)

Stroški Sovjetske zveze zaradi vpletenosti v Afganistanu so iz leta v leto rasli ter se v šestih
letih skoraj podvojili. Največ denarja se je porabilo za vzdrževanje, streliva in osebje. CIA
sicer ocenjuje, da vojna ni dosti stala Sovjetske zveze (le 75 % zneska, ki so ga ZDA porabile
za vojno v Afganistanu) (Central Intelligence Agency, 1987, str. 1). Znesek ni narasel zaradi
tega, ker so postopoma večali število vojakov v Afganistanu in uporabljali konservativne
taktike, da bi zmanjšali materialne in človeške izgube. V korist se jim je štelo dejstvo, da do
Afganistana niso imeli dolge poti, zato so bili transportni stroški dokaj nizki.
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Grafikon 2: Stroški ZDA zaradi vpletenosti v afganistanskem konfliktu od 2001 do 2017 v
milijardah dolarjev
120
112,7 110,4

100

100

105,1

87,7

80

80,2
65,1

60

60,9

57,3

56,7

53,3

47,4

40

37,3

30,8

29,9

29,6

20
5,7

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vir: McCarthy (2017)

Stroški ZDA zaradi vpletenosti v afganistanskem konfliktu so iz leta v leto variirali. Leta 2002
so narasli na 65,1 milijarde dolarjev, do leta 2004 upadli, leta 2007 pa so spet naraščali ter
se leta 2010 povzpeli na kar 112,7 milijarde dolarjev. Od leta 2012 do 2013 so se razpolovili,
nekoliko spet narasli leta 2014, od takrat pa padajo. Leta 2017 so ameriški stroški
vpletenosti v afganistanskem konfliktu znašali 5,7 milijarde dolarjev.
Grafikon 3: Število smrti vojakov Rdeče armade in Afganistana od 1980 do 1989
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Vir: Minkov & Smolynec (2010a, str. 325)

Smrti vojakov Rdeče armade je bilo po številu manj od smrti afganistanskih vojakov. Ob
začetku leta 1980 je bilo ubitih kar 9100 afganistanskih vojakov in le 1700 sovjetskih. Število
umrlih afganistanskih vojakov je pozneje upadlo ter začelo naraščati ob odločitvi za umik,
ob začetku umika pa je drastično naraslo ter se do leta 1989 skoraj potrojilo glede na leto
1985, medtem ko je število smrti vojakov Rdeče armade upadalo.

Grafikon 4: Število umrlih ameriških vojakov v vojni z Afganistanom med leti 2001 in 2017
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Od leta 2001 je število smrti ameriških vojakov počasi naraščalo do leta 2007, leta 2008 je
znašalo 155 umrlih vojakov, leta 2009 317, leta 2010 pa kar 499. Do leta 2017 to število
konstantno pada.
Primerjava pomoči ZDA in Sovjetske zveze Afganistanu, njihovih stroškov in žrtev kaže na
kar nekaj razlik. Očitno je, da so ZDA bile veliko bolj radodarne pri priskrbi pomoči
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Afganistanu – priskrbele so namreč višje zneske za več različnih namenov. Pomoč, ki jo je
nudila Sovjetska zveza Afganistanu, je bila bolj v obliki vojske in svetovalcev in je bila
namenjena ohranitvi tamkajšnjega komunističnega režima. To nakazuje na različne motive
Sovjetov in Američanom. Avtorji, ki proučujejo primerjavo vojaškega posega Sovjetske
zveze in ZDA v Afganistanu, so si skoraj enotni, da obstaja več razlik kot podobnosti med
njima.
Glede motivov za začetek vojaških spopadov so teoretiki bolj na strani Američanov kot
Sovjetov. Collins (2011, str. 32) trdi, da za ZDA ni potrebno zasedanje države ali repliciranje
ameriške vladne strukture ter politične ideologije za to, da bi dosegla svoje dolgoročne cilje.
Afganistanu so priskočile na pomoč, potem ko so državo napadli domači teroristi in jo je
vodila nepriljubljena vlada, ki so jo podpirale le tri druge države. Ameriške sile med svojo
invazijo niso nikoli ubile nobenih zaveznikov ter jih zamenjale z »lutkami«. Sovjetska zveza
je izgnala na milijone Afganistancev, medtem ko so ZDA ustvarile take pogoje, da so se
lahko ti izgnanci spet vrnili v svojo državo (Collins, 2011, str. 33).
Shanker (2013) tudi označuje ameriško vpletenost kot pravično vojno, ki se je nujno morala
zgoditi, da bi bila premagana Al Kaida – poteza, ki jo podpira skoraj celotna mednarodna
skupnost, vključno z Rusijo. Sovjetska zveza je nasprotno izvajala ilegalno agresijo. Riedel
(2009, str. 2) prav tako navaja kot največjo razliko med intervencijama ZDA in Sovjetske
zveze v njunem cilju v Afganistanu. ZDA so želele premagati talibane in njihov napad je bila
samoobramba po napadu 11. septembra 2001. Od samega začetka niso želele dominirati
nad afganistanskim ljudstvom in ostati v območju, potem ko je bil nasprotnik premagan. To
je povedal tudi tedanji predsednik ZDA Barack Obama v svojem govoru leta 2009 (Obama,
2009). V tem pogledu se je Sovjetska zveza razlikovala, saj je želela v Afganistanu ustanoviti
komunistični režim podoben sovjetskemu, a je dosegla le upor ljudstva (Riedel, 2009, str.
2).
Tudi javnomnenjske raziskave v Afganistanu so pokazale, da večina prebivalstva ne podpira
talibanskega režima in želijo njegov padec. Talibani uživajo podporo večinoma le v delih,
kjer prebivajo Paštuni, preostalih 60 odstotkov prebivalstva, ki ne spada v to etnično
skupino, pa jim ne izkazuje podpore (Riedel, 2009, str. 2). To nakazuje na večjo upravičenost
intervencije ZDA proti talibanom.
Podobnost med vpletenostjo ZDA in Sovjetske zveze na območju Afganistana je bila njihova
začetna uspešnost v uresničevanju zastavljenih ciljev (Miknov & Smolynec, 2010a, str. 327).
Sovjetska zveza je hitro odstranila nezvestega vodjo države in tako dosegla spremembo, ki
jim je bila v cilju. ZDA so ukinile talibanski režim, ki je nudil oazo terorističnim skupinam.
Pakistan je v obeh primerih igral pomembno vlogo pri poteku dogodkov. V osemdesetih
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letih prejšnjega stoletja je tedanji predsednik Pakistana nudil podporo mudžahidom.
Ironično pa je Pakistan tudi sedaj zatočišče afganistanskih upornikov (Riedel, 2009, str. 3).
Pomemben vidik, ki ga je potrebno poudariti, je afganistanska odvisnost od zunanjih virov,
ki je že zgodovinsko gledano bila vedno prisotna in jo je vpletenost Sovjetske zveze v
območje države zgolj poglobila. Nobena država ni nudila Afganistanu tako velike pomoči
vse do leta 2002. Njihova strategija širjenja javnega sektorja pa se je izkazala za
neučinkovito. Ni uspela razbiti tradicionalne odvisnosti Afganistana od tujih virov pomoči.
Afganistan je bil preveč odvisen od sodelovanja s Sovjetsko zvezo. Poleg tega se
afganistanska ekonomija ni mogla več zanašati na agrikulturo (Minkov & Smolynec, 2010b,
str. 406).
Kultura zanašanja na tuje vire je postala v sovjetski eri integrirana v afganistanskih političnih
krogih. Povsem mogoče je celo, da današnja politična elita v Afganistanu manipulira
notranje državne zadeve, da lahko dobi več tuje pomoči. Nemogoče je predvideti, da bi se
lahko dosegel kakršenkoli napredek k stabilnosti Afganistana, ne da bi se odpravil problem
odvisnosti od tuje pomoči (Minkov & Smolynec, 2010c, str. 615).
Fiskalna struktura države je trenutno zelo nenavadna, saj ima Afganistan izredno visoke
izdatke, medtem ko so prihodki zelo nizki. Finančni primanjkljaj se popolnoma pokriva s
pomočjo tujih držav. V primeru, da ne bi bilo te pomoči, bi bil Afganistan spet pahnjen v
obdobje uničenja (Minkov & Smolynec, 2010c, str. 616).
Čeprav so ZDA in Sovjetska zveza imele različne motive za interveniranje na območju
Afganistana, so se na koncu srečale z enakimi problemi, ki so zgodovinsko, geografsko in
družbeno zasidrani v Afganistanu že od nekdaj. Shanker (2013) navaja skupne probleme,
kot so plemenski red, ortodoksija, korupcija in srednjeveški odnos do žensk. Obe državi sta
si želeli zapustiti za seboj Afganistan s spremenjenim režimom, ki naj bi bil moderen in
spoštljiv do žensk – ideje, ki preprosto niso sprejete v tamkajšnji družbi. Obe državi sta šele
sčasoma ugotovili, da bodo na novo vzpostavljeni režimi potrebovali nenehno prisotnost
tujih sil v Afganistanu, da bi lahko bila ohranjena varnost proti upornikom. Sovjeti leta 1979
in Američani leta 2001 so kaj kmalu ugotovili, da je nadzor Kabula in tamkajšnjih organov
države premalo, da bi se ohranila kontrola nad celotno populacijo Afganistana. Obe sili sta
se takrat soočili z zgodovinsko šibkostjo afganistanske države (Miknov & Smolynec, 2010,
str. 327). Tako ZDA kot Sovjetska zveza so imele težave v oddaljenih podeželskih območjih
(Miknov & Smolynec, 2010, str. 327). Obe sili sta se morali obrniti na tradicionalne
afganistanske institucije – jirge, da bi dosegli učinkovitost državnih institucij na lokalni ravni.
Notranji nemiri med etničnimi skupinami in plemeni so ovirali ustanovitev učinkovitih
državnih institucij tako za Sovjetsko zvezo kot za ZDA.
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Riedel (2009, str. 9) sicer ne vidi razloga, zakaj bi ZDA morale črpati lekcije iz izkušnje
Sovjetske zveze v Afganistanu, saj naj bi obstajalo več razlik kot podobnosti med vojnama
– še posebej v željah afganistanskega ljudstva, Shanker (2013) pa je mnenja, da bi Američani
pri umiku čet iz Afganistana lahko črpali kakšno lekcijo od Sovjetov. Smotrno bi bilo, da bi
po ameriškem umiku še vedno nekaj sil ostalo v državi, ki bi z afganistansko vlado
sodelovale v vojaškem urjenju, izboljšavi izobrazbe in v civilnih infrastrukturnih projektih in
ne pri gradnji novega režima. Uradniki iz Pentagona so podali mnenje, da bi bilo smiselno
pustiti v Afganistanu vsaj 10.000 vojakov. Podobno je Gorbačovu svetoval tedanji minister
in njegov zaupnik Ševardnadze, da naj vojsko umika počasi in naj na začetku pusti med
10.000 in 15.000 vojakov. Na koncu so jih pustili zgolj 300 (Shanker, 2013).
Dejstvo je, da ekonomija Afganistana in zgodovinska odvisnost od tujih virov ne dopuščata
popolnega umika tuje prisotnosti iz Afganistana. Trenutno stanje v državi nakazuje, da je v
državi še vedno ogromno problemov, ki bodo spet lahko v prihodnosti zahtevale
vmešavanje tujih sil in začetek novih mednarodnih sporov, ki so v odnosu z Afganistanom
stalnica.
Trenutno je politični sistem Afganistana razklan, vlada je prepletena s korupcijo in
nezmožnostjo, da bi uveljavila red, zakone ter pravni red po celotnem teritoriju.
Afganistanska vojska kot celota ni efektivna v boju proti talibanskim upornikom in
ekonomija ostaja odvisna od tuje pomoči, namesto da bi iskala svoje vire v državi (Tellis in
Eggers, 2017, str. 3).
Pojavlja se ponavljajoča se grožnja vsaj dvajsetih uporniških in terorističnih omrežij, ki
delujejo na območju Afganistana in Pakistana, in vključujejo talibane, mrežo Hakani, ISIS in
Al Kaida. Kljub stekanju teh skupin so afganistanske državne obrambne in varnostne sile
(ANDSF) prevzele nadzor nad vsemi večjimi centri prebivalstva. Talibanske zmožnosti in
operacije se razlikujejo med regijami (Department of Defense, 2017, str. 1). Vendar je
varnost v Afganistanu dramatično upadla v zadnjih dveh do treh letih. Po intenzivnih bojih
leta 2015 je vladni nadzor nad okrožji upadel na 70 %, konec leta 2016 pa približno 57 %.
Trenutno imajo talibani nadzor nad večjim delom teritorija kot leta 2001 (Safranchuk, 2017,
str. 1). Čeprav je ANDSF uspešna v urbanih okoljih, so talibani uspešni v nadzorovanju
nekaterih ruralnih območjih. Ponavljajoči se napadi talibanov šibijo zaupanje v to, da bi
afganistanska vlada lahko omogočala varnost (Department of Defense, 2017, str. 2), vendar
kljub temu niso zmožni strmoglaviti vlade (Katzman & Thomas, 2017).
Afganistanska vlada je žrtev kritik zaradi nezmožnosti preprečevanja uporniških delovanj in
zaradi notranjih delitev zaradi ustanovitev novih političnih opozicijskih koalicij. Dosegla je
napredek v preprečevanju korupcije in implementiranju proračunskih obveznosti ter
uvedla ukrepe, ki bi omogočili nove parlamentarne volitve, vendar datum za volitve še ni
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bil določen (Katzman in Thomas, 2017). Kljub napredku se vlada še vedno sooča z znatnimi
političnimi, ekonomskimi in varnostnimi preprekami. Veliko ključnih vladnih položajev je
praznih (General Assembly Security Counsel, 2017). Vlada v Afganistanu ostaja
samozainteresirana, plenilska ter nevarna za red v državi, ki je razpeta med naraščajočo
vojno in globokimi družbenimi in ekonomskimi težavami. Osnovna pomanjkljivost ni ta, da
afganistanski način vladanja ni podoben tistemu na Zahodu, ampak da je vlada v
Afganistanu postala tako plenilska, muhasta in lakomna, da prebivalci menijo, da je trenutni
sistem močno ilegitimen (Felbab-Brown, 2017, str. 4). Ponavljajoči se napadi talibanov
šibijo zaupanje v to, da bi afganistanska vlada lahko omogočala varnost (Department of
Defense, 2017, str. 2).
ZDA, države partnerice in afganistanska vlada skušajo izničiti nedavne dosežke talibanskih
upornikov. Od decembra 2014 se osredotočajo na treniranje in svetovanje ANDSF. Naloga
ZDA je uveljaviti samostojni Afganistan, podpirati ekonomski razvoj ter regionalno
izmenjavo (Katzman & Thomas, 2017). Trenutno je v Afganistanu 8.400 ameriških vojakov,
za razliko od leta 2016, ko jih je bilo v državi nameščenih 9.800. Kot nalogo imajo podpiranje
protiterorističnih operacij proti ostankom Al Kaide ter drugim terorističnim skupinam ter
usposabljanje, svetovanje in pomoč afganistanskim državnim obrambnim in varnostnim
silam (Department of Defense, 2017, str. 1).
Ekonomsko stanje ostaja krhko, z vztrajno nizko ekonomsko rastjo in visokimi
investicijskimi stopnjami (General Assembly Security Counsel, 2017), Afganistan pa bo
odvisen od zunanje podpore še mnogo let (Katzman & Thomas, 2017).
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Vprašanje Afganistana, srednje velike gorate države v Srednji Aziji, je z vidika mednarodnih
odnosov zelo zanimivo. Prva invazija na območje Afganistana se je zgodila v šestem stoletju
pred našim štetjem. Država je nastala leta 1947 z dogovorom afganistanskih plemen z
monarhijo iz plemena Durrani. Plemena so od nekdaj imela velik vpliv v Afganistanu. V
moderni zgodovini se je zgodilo kar trikrat, da so Britanci zasedali oziroma napadali
območje Afganistana – leta 1838, 1878 in 1919. Njihovi napadi so bili protiutež ruskemu
napredovanju skozi Srednjo Azijo. Rivalstvu Rusije in Velike Britanije so zgodovinarji nadeli
ime »Velika igra«.
Po kratko trajajoči zadnji vojni z Britanijo je Afganistan »miroval« šestdeset let brez tujih
invazij. Vmes je država doživljala svoje vzpone in padce, bodisi s progresivnimi ali
regresivnimi reformami. Vodstvo države se je vmes spogledovalo z Rusijo in celo z
nacistično Nemčijo, na koncu pa dobila socialistično vladavino. V hladni vojni je zopet
postala pomembna v igri velesil, ko jo je Sovjetska zveza napadla in začela vojno, ZDA pa
podprla njihove nasprotnike – mudžahide.
Konec hladne vojne ni prinesel miru v državi. Vpletenost Sovjetov v notranje zadeve države
je poglobil za Afganistan značilno odvisnost od tujih virov. V državi se je začela civilna vojna.
Napad 11. septembra 2001 pa je povzročil, da so Afganistan napadle ZDA. Trenutno se
Američani umikajo iz regije, vendar pa stanje v državi povzroča dvome o smiselnosti te
poteze.
Ena izmed posledic konca hladne vojne je bila lažja dostopnost novih materialov za
proučevanje mednarodnih odnosov velesil. Kar nekaj novih informacij je postalo dostopnih
iz arhivov Sovjetske zveze. Ti materiali so močno vplivali na diskurz o hladni vojni
družboslovcev in zgodovinarjev.
Prvo hipotezo lahko delno potrdim. Tedanji predsednik Carter je sicer res izjavil, da je
intervencija Sovjetske zveze v Afganistanu največja grožnja miru od druge svetovne vojne
(Carter, 1981, str. 194-200), a pričevanja Brzezinskega (1983, str. 356) kažejo na to, da so
ZDA že dolgo pred vojno sumile, da bo prišlo do napada. Mudžahide so Američani podpirali
že dolgo pred napadom. Pomembno je poudariti tudi gibanje v CIA, katerega želja je bila
čim daljša prisotnost Sovjetske zveze v Afganistanu s ciljem, da se Sovjetska zveza oslabi in
da postane manjša grožnja ZDA (Cordovez & Harrison, 1995, str. 91).
Vojna Sovjetske zveze in Afganistana je res bila ključen dogodek v zadnjih fazah hladne
vojne. Ta del hipoteze lahko potrdim, saj bi si bilo ob njenem začetku težko predstavljati,
da bo Sovjetska zveza prenehala obstajati le nekaj več kot deset let pozneje (Reuveny &
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Prakash, 2000, str. 693). Vojna z Afganistanom je močno vplivala na razpad Sovjetske zveze
s štirimi učinki: učinkom zaznavanja, vojaškim učinkom, legitimacijskim učinkom in učinkom
»Glasnosti« (Reuveny & Prakash, 2000, str. 698).
Hipotezo H1, ki proučuje trditev, da so Sovjetska zveza in ZDA imele različne vzroke za
poseganje na območje Afganistana – Sovjetska zveza je bila motivirana s širjenjem
ideologije, ZDA pa so se naknadno vmešale z željo po miru – lahko ovržem. Gaddis sicer
trdi, da novi dokumenti kažejo, da je sovjetske voditelje najbolj motivirala ideologija pri
notranjih pa tudi zunanjih zadevah (Gaddis v: Gibbs, 2000, str. 243). Po njegovo naj bi bile
ZDA motivirane s tem, da zatrejo širitev komunizma v drugih državah. Novi materiali, še
posebej na novo izdani transkripti Politbiroja Sovjetske zveze pa kažejo na zadržanost pri
interveniranju v Afganistanu in v drugih državah Srednje Azije (Cordovez & Harrison, 1995,
str. 36–37). Sovjetska zveza se je v Afganistan vmešala z željo po tem, da ne bi imela
sovražnikov na južni meji. Vsaj del ameriških voditeljev pa je imel željo po nadaljevanju
sovjetsko-afganistanskega spora z namenom slabitve Sovjetske zveze, kar pomeni, da ZDA
niso bile stoodstotno motivirane za širjenje miru (Cordovez & Harrison, 1995, str. 91).
Hipotezo H2, ki proučuje vpletenost ZDA v konflikt in z njo povezano oslabitev Sovjetske
zveze pa lahko potrdim. ZDA so se v konflikt vmešale tako, da so podpirale mudžahide. Bili
so oboroženi z ameriško vojaško tehnologijo, ki jim je pomagala, da so zmagovali v spopadih
s Sovjetsko zvezo (Harrison, 1988, str. 72). Porazi sovjetske vojske pa so na prej omenjene
štiri načine vplivali na razpad Sovjetske zveze.
Morda najpomembnejša ugotovitev diplomske naloge je značilnost afganistanske družbe,
da se zanaša na neformalne oblike vodenja. Glavno besedo v družbi imajo plemena,
plemenski vodje z močnim poudarkom vere. Tuje intervencije v državi niso dosegle kaj
dosti, saj večinoma niso mogle ali želele upoštevati temeljnih značilnosti afganistanske
družbe, ki v svoji moči presega institucijo države.
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