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Izvleček
Sovjetsko-afganistanska vojna (1979-1989)
Sovjetsko-afganistanska vojna je trajala od decembra 1979, ko je sovjetska 40. armada prišla
na afganistansko ozemlje, do februarja 1989, ko je Afganistan zapustil še zadnji sovjetski vojak.
Decembra 1979 je prišlo do državnega udara in na oblast je prišel Babrak Karmal. Upor
mudžahidov proti oblasti in državni ureditvi se je iz leta v leto večal in postajal vse bolj
organiziran. Najhujši boji so potekali v dolini Panšir ter provincah Kandahar, Paktija, Herat idr.
Medtem ko so afganistansko vladno vojsko podpirali Sovjeti, so mudžahidi sredstva in opremo
dobivali predvsem iz Združenih držav Amerike. Državljanska vojna se je po odhodu Sovjetov
nadaljevala še naprej.
Ključne besede: Afganistan, Sovjetska zveza, vojna, invazija, džihad, mudžahidi

Abstract
Soviet-Afghan War (1979-1989)
The Soviet-Afghan War lasted from December 1979, when the Soviet 40th Army arrived to the
Afghanistan territory, up untily February 1989, when the last of the Soviets left Afghanistan.
In December 1979 a coup was staged and Babrak Karmal took over the rule. The rebellion of
the Mujahideen against the government and state regulation had increased and became more
irganized throughout the years. The worst battles took place in the Panchir Valley, and the
provinces of Kandahar, Paktia, Herat, etc. While the Afghan government was supported by the
Soviets, the Mujahideen had received funds and equipment mainly from the United States. After
the departure of the Soviets, the Civil War continued.
Key words: Afghanistan, Soviet Union, War, Invasion, Jihad, Mujahideen
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1. UVOD
Diplomska naloga predstavlja sovjetsko-afganistansko vojno, ki je trajala od prihoda sovjetske
40. armade na afganistansko ozemlje, decembra 1979, do odhoda zadnjega sovjetskega vojaka,
1989.
Namen diplomske naloge je predstaviti potek sovjetske invazije, ključne dogodke in udeležence
v vojni ter posledice, ki jih je pustila za seboj. Najprej so predstavljeni splošni podatki države
Afganistan, sledi predstavitev dogodkov, ki so pripeljali do sovjetskega vdora in priprave na
samo invazijo. Glavni del zajema potek sovjetsko-afganistanske vojne v štirih fazah in njene
posledice. Sledi še kratek oris dogajanja v državi po odhodu Sovjetov, saj se je kasneje
državljanska vojna še razplamtela. Zadnje poglavje obsega kratko kronologijo vojne.
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2. AFGANISTAN IN NJEGOVI PREBIVALCI

Afganistan leži v gorati notranjosti jugozahodne Azije. Obsega 652.225 kvadratnih kilometrov
površine. Po sredini države se od Pamirja na severovzhodu proti jugozahodu države vleče skoraj
1000 kilometrov dolgo gorovje Hindukuš. Afganistansko glavno mesto je Kabul s približno
tremi milijoni prebivalcev. Najgosteje so poseljene doline med Kabulom in Kandaharjem na
jugovzhodu.1
Podatki o številu prebivalcev so različni in se gibljejo med 24 in 29 milijonov. Dejansko stanje
je težko natančno določiti zaradi vojskovanja in številnih migracij. Prebivalstvo Afganistana se
je sicer v zadnjih letih bistveno povečalo tudi zaradi vračanja beguncev, predvsem iz Irana in
Pakistana.2
Glede na jezik lahko prebivalce delimo v iransko govorečo skupino (Baluči, Paštuni, Tadžiki),
turško govorečo skupino (Turkmenci in Uzbeki) ter druge. Gorovja osrednjega in
severovzhodnega dela Afganistana ločujejo večinsko paštunsko poseljeno ozemlje na jugu od
nepaštunskih narodov na severu Afganistana. 3
V Afganistanu in Pakistanu naj bi živelo okoli 40 do 50 milijonov Paštunov, od tega jih je v
Afganistanu 12 do 13 milijonov. Predstavljajo torej največjo etnično skupnost v Afganistanu
(med 40 % in 50 %). Največja turško govoreča naroda v Afganistanu so Uzbeki in Turkmenci
(okrog 10 % prebivalstva). Tadžiki predstavljajo približno 30 % afganistanskih prebivalcev in
so eni najstarejših prebivalcev te države. Balučijcev naj bi bilo leta 1979 v Afganistanu okrog
200.000. Pogosto prebivajo skupaj z Brahujci. Ostale etnične skupine so še Hazari, Ajmaki ter
druge manjše skupine.4
Okrog 85 % prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, v industriji dela le približno 600.000 ljudi.
Večina prebivalstva je stalno naseljena, čeprav je tudi nomadov precej – okrog 3 milijone.

1

Natek, Karel, Marjeta Natek. Države sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, 214.

2

Afganistan – pregled stanja. Ljubljana: SLOGA – Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno

pomoč, 2011. http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/03/Afganistan-pregled-stanja.pdf
(Dostop: november 2018).
3

Ferfila, Bogomil. Afganistan: V vojni že 40 let. Ljubljana: Demat, 20117, 73.

4

Prav tam, 73–83.
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Izobraženih je le malo ljudi, več kot 80 % pa je nepismenih. Največja verska skupnost je
muslimanska, od tega je 90 % Sunitov in 10 % Šiitov.5

3. ZGODOVINSKO OZADJE
Afganistansko območje je bilo za Rusijo in Veliko Britanijo že od nekdaj v njihovi interesni
sferi. Ob izbruhu prve svetovne vojne je kralj Habibullah razglasil nevtralnost Afganistana,
Rusija in Velika Britanija pa sta se leta 1917 dogovorili o delitvi interesnih sfer v Afganistanu.
Takrat je Rusija dobila trgovske privilegije v severnem Afganistanu.6 Prestol je nato zasedel
Habibullahov sin Amanullah, ki si je za cilj zastavil doseči popolno osamosvojitev Afganistana,
kar je povzročilo tretjo angleško-afganistansko vojno. Sovjetski viri pripisujejo Rdeči armadi
in sovjetski diplomatski podpori Afganistana pomembno vlogo v porazu Velike Britanije.
Afganistan je leta 1919 s pogodbo Rawalpindi dobil polno suverenost, v zameno pa je moral
priznati Durandovo linijo, hkrati pa je izgubil finančno podporo Velike Britanije. Amanullah si
je močno prizadeval izvesti globoke družbene reforme (najel je egiptovske in turške učitelje,
oblikoval šole po francoskem in nemškem modelu, želel izboljšati položaj žensk, uvedel
pravico, da si dekleta lahko same izberejo moža, napadel je celo zakrivanje ženskih obrazov,
reformiral je vojsko po turškem in nemškem vzoru, od Rusije, Nemčije in Velike Britanije je
kupoval letala …). Vse to je vznejevoljilo verske voditelje, ki so reforme hitro razglasili za
nasprotne duhu islama in Korana. Prišlo je do upora Kost, ki ga je Amanullah zadušil s silo.
Želel si je zgraditi novi Afganistan po vzoru Zahoda, a so njegovo reforme ponovno vznemirile
konservativne kroge.7 Leta 1933 se je na kraljevi prestol povzel Zahir Šah. Vlado so učinkovito
vodili njegovi strici, predvsem Muhammad Hashim Khan, ki je kot predsednik vlade
obvladoval celotno notranje in zunanje dogajanje v Afganistanu. 8
Po umiku Velike Britanije iz indijske podceline leta 1947 ni imela nobena druga država moči
in volje za uravnoteženje vse večjega vpliva Sovjetske zveze v Afganistanu. Ozemlje, ki je bilo
nekoč Britanska Indija, je bilo sedaj razdeljeno med Pakistanom in Indijo, ki pa sta imeli
drugačni politiki do Afganistana in Sovjetske zveze, hkrati pa sta si bili med seboj tudi sovražni.

5

The Russian General Staff. The Soviet-Afghan War: How a superpower fought and lost. Kansas: University

Press of Kansas, 2002, 6.
6

Ferfila, Afganistan, 35.

7

Prav tam, 47–50.

8

Ewans, Martin. Conflict in Afghanistan: Studies in asymmetric warfare. London/New York: Routledge, 2005,

99.
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Odnosi Afganistana s Pakistanom (s katerim ima tudi najdaljšo mejo) so bili večino časa
problematični, Indija pa je imela z Afganistanom dobre odnose, a je bila geografsko ločena od
nje. Edina država, ki bi lahko postala protiutež sovjetskemu vplivu so bile Združene države
Amerike, ki pa v letih med 1945 in 1955 niso želele sprožiti nezadovoljstva Sovjetov v
Afganistanu. Ameriška diplomacija je prišla v Kabul šele leta 1942, in čeprav se je njihova
prisotnost nenehno povečevala tako po vplivu kot tudi po številu njihovih odposlancev, je
odročnost Afganistana in vrsta neustreznih ameriških politik Združenim državam Amerike
preprečila, da bi lahko ustavili sovjetsko invazijo v letu 1979.9
Leta 1953 je vlado prevzel general Mohamed Daud, ki je ostal ministrski predsednik do leta
1964. Državi je zagotovil sovjetsko gospodarsko in vojaško pomoč. Po njegovi odstavitvi je
bila v Afganistanu sprejeta nova ustava in vzpostavljena parlamentarna demokracija. 10 Sledilo
je obdobje, ki je omogočalo širjenje in nastajanje različnih političnih organizacij. Žarišče tega
dogajanja je bila univerza v Kabulu, ki je postala središče nastajanja ekstremističnih desnih in
levih skupin. 11 Med levičarskimi in islamističnimi strankami lahko potegnemo kar nekaj
vzporednic. Obe skupini sta si bili podobni po starosti in družbenem poreklu, organizirani so
bili v tajnih celicah, prepričani so bili, da bodo z nasilnim prevratom hitro rešili vse nakopičene
probleme države. Marksisti so bliskoviti prelom s preteklostjo imenovali revolucija, islamisti
pa džihad.12
V zgodnjih 70. letih se je Afganistan soočal z veliko lakoto, poleg tega pa so potekali tudi
spopadi med Organizacijo muslimanske mladine in marksisti. Islamski radikalisti so začeli
napadati ženske, ki so nosila zahodnjaška oblačila ter ženskam, ki niso nosile pajčolanov, metali
kislino v obraz.13 V takšnih razmerah je z vojaškim prevratom na oblast ponovno prišel Daud
in monarhija je bila leta 1973 odpravljena. Leta 1977 je Daud z ustavo uzakonil enostrankarski
sistem. Ker mu ni uspelo obvladati notranjih razmer v državi, je bil leto kasneje skupaj s svojo
družino in ožjimi sodelavci ubit. 14

9

Amstutz, J. Bruce. The First Five Years of Soviet Occupation. Washington: National Defense University, 1986,

19–22.
10

Oxfordova enciklopedija zgodovine: Od 19. stoletja do danes, s.v. »Afganistan«.

11

Ewans, Conflict in Afghanistan, 100–101.

12

Ferfila, Afganistan, 64–65.

13

Ostojić, Mile. Velika igra. Zagreb: Alfa, 1987, 33–34.

14

Oxfordova enciklopedija zgodovine: Od 19. stoletja do danes, s.v. »Afganistan«.
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Leta 1978 je prišlo do novega državnega udara oz. puča in oblast je prevzela Afganistanska
ljudska demokratska stranka (PDPA), ki je s podporo ZSSR razglasila Demokratično republiko
Afganistan (DRA) in uvedla marksistične reforme. Tega leta je bil tudi podpisan sporazum, ki
je dovolil uporabo sovjetske vojske, če bi država zanjo zaprosila. Stranka je bila razdeljena na
dve glavni struji, obe marksistični – Kalk in Parčam. Že takoj po prevzemu oblasti so izbruhnili
spopadi in po nekajdnevnih notranjih bojih za oblast je predsednik države postal Nur Mohamed
Taraki, vodja Kalkov.15 Babrak Karmal, vodja struje Parčam, je bil skupaj s svojimi pristaši
izgnan iz dežele. 16 Taraki je v času svojega vladanja izvedel številne komunistične reforme –
sekularizacija države, uvedba enakopravnosti žensk, razdelitev zemlje … Po nekaj mesecih
vladanja so iz strani islamske opozicije, ki ni želela sprejeti reform, po vsej državi izbruhnili
upori in vstaje proti vladi. 17
Že leta 1968 so se pripadniki fundamentalizma združili v Organizacijo muslimanske mladine
(Union of Muslim Youth), katere poslanstvo je bil med drugim tudi boj proti komunizmu. Že
v času vladanja Dauda so fundamentalisti začeli odporniško gibanje v dolini Panšir (približno
100 km severno od Kabula) in v številnih drugih provincah v državi. A so jih takrat vojaške
vladne sile z lahkoto porazile in velik del upornikov je zapustil državo ter se naselil v Pakistanu,
kjer so imeli popolno svobodo delovanja. Maja 1978 so uporniki ustanovili prvo bazo v
Pakistanu za usposabljanje oboroženih tolp za boj v Afganistanu. Kasneje so bili podobni centri
ustanovljeni tudi v Iranu, Savdski Arabiji in Egiptu. V večini so tovrstne tolpe vodili lokalni in
verski voditelji, sestavljene pa so bile iz številnih afganistanskih beguncev in so do jeseni 1979
štele že nekaj sto tisoč pripadnikov. Organizirana islamska opozicija, kasneje znana kot
mudžahidi, je v Nuristanu, Hazarajatu in Badakšanu vzpostavila stalna oporišča. 18
Marca 1979 je ena izmed uporniških skupin napovedala džihad (sveto vojno) proti
brezbožnemu režimu v Kabulu. Takrat je prišlo tudi do upora v Heratu, kjer je bilo ubitih več
kot sto sovjetskih državljanov. 19 Hkrati se je vse bolj povečevala sovjetska prisotnost in
angažiranost v Afganistanu, posebno v obliki dostave orožja, pošiljali pa so tudi svoje vojaške
strokovnjake in svetovalce za pomoč pri organizaciji boja proti upornikom. V drugi polovici
leta 1979 se je situacija vse bolj zaostrovala. Mnogi nasprotniki vlade so bili likvidirani ali
15

Velika ilustrirana enciklopedija – Zgodovina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 444–445.

16

»Prevrat s pogledom na sever.« Delo, 29. december 1979, 3.

17

Velika ilustrirana enciklopedija – Zgodovina, 444–445.

18

The Russian General Staff, The Soviet-Afghan War, 9; Ferfila, Afganistan, 101.

19

Velika ilustrirana enciklopedija – Zgodovina, 444–445.

10

obsojeni na zaporno kazen, neredi in upori pa so se širili po celotni državi. Do konfliktov pa je
prihajalo tudi na oblasti. Septembra 1979 sta se Taraki in Brežnjev (4. generalni sekretar
Komunistične partije SZ) dogovorila, da bo Hafizulah Amin izgubil pozicijo predsednika vlade.
Amin je za dogovor izvedel in njegovi privrženci so 6. oktobra ubiti Tarakija. Amin je postal
generalni sekretar partije, predsednik Revolucionarnega sveta in predsednik vlade.20 Do
decembra 1979 je vlada že izgubila nadzor nad vsem podeželjem. Polovica afganistanske
armade se je skupaj z orožjem pridružila mudžahidom. Le-ti so iz pakistanskih oporišč napadali
afganistansko ozemlje. Bilo jih je približno 40.000, približno toliko pa je bilo tudi pripadnikov
vladne vojske. Od junija do avgusta 1979 so mudžahidi večkrat poskušali zavzeti Kabul z
okolico in njegovo glavno letališče. Nobena stran ni mogla doseči hitre zmage brez zunanje
pomoči in vlada v Kabulu se je na pomoč obrnila k Sovjetski zvezi. Pred afganistansko družbo
in državo sta bili dve možnosti. Prva je bila zmaga islamističnih upornikov in uvedba
muslimansko utemeljenega režima po pakistanskem zgledu, druga možnost pa je bila rešitev
sovjetskega režima in ohranitev sovjetskega vpliva v državi. Sovjetska zveza se je odločila, da
si bo prizadevala za uresničitev te možnosti in je decembra 1979 izvedla invazijo na
Afganistan. 21

4. SOVJETSKA INVAZIJA 1979-1989
4.1 Vzroki za sovjetsko invazijo
Vzrokov za sovjetsko invazijo v Afganistan je več, v nadaljevanju jih je naštetih in opisanih le
nekaj. Vodstvo v Moskvi je spoznalo, da se sovjetskemu režimu v Kabulu bliža konec, kar bi
ogrozilo njihov vpliv in padec komunističnega režima. Brez njihovega posredovanja bi tako
Aminova vlada skoraj zagotovo razpadla. Med ljudmi je namreč zaradi neurejenih političnih
razmer, pretirane krutosti policije in poslabšanja razmer v gospodarstvu uživala le majhno
podporo. Poleg tega pa je ljudi motila tudi ateistična in proti-islamistična usmerjenost vlade. A
kljub veliki materialni pomoči Sovjetske zveze (vključno z novimi helikopterji, tanki …), je
vlada vse bolj izgubljala nadzor nad podeželjem, kjer je bilo organiziranih vse več protivladnih
incidentov. Sovjeti so se zbali, da jih bodo nasledniki tedanje vlade izgnali iz države in da se
bodo usmerili proti Zahodu – Ameriki.

20

Ostojić, Velika igra, 43-46.

21

The Russian General Staff, The Soviet-Afghan War, 10; Ferfila, Afganistan, 102-103.
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Drugi razlog je bil, da Sovjetska zveza Hazifulahu Aminu sploh ni zaupala in obratno. Če bi
predsednik Amin uspel ostati na oblasti (s pridobitvijo ne-sovjetske podpore), bi njegovo
nezaupanje do Kremlja kmalu privedlo do zmanjšanega sovjetskega vpliva, za kar si je tudi ves
čas prizadeval. Po tem ko je postal predsednik, je namreč začel iskati pomoč in podporo pri
sosednjem Pakistanu ter poskušal izboljšati odnose z ZDA. 22
Eden izmed razlogov za invazijo je bil zagotovo tudi strateški položaj Afganistana, saj leži na
obrobju Bližnjega vzhoda. Popoln nadzor nad Afganistanom bi tako znatno povečal sovjetski
vpliv v južni Aziji, Afriki in Perzijskemu zalivu, območju, kjer se nahaja približno dve tretjini
svetovnih zalog nafte in tretjina ugotovljenih zalog zemeljskega plina.23
Četrti pomemben dejavnik za invazijo je bilo predvidevanje Sovjetske zveze, da njihova
operacija ne bo naletela na mednarodno zgražanje. Ameriška vlada je sicer poleti 1979 javno
objavila, da se na afganistanskih mejah kopičijo sovjetski vojaki, a ta poteza ni imela večjih
posledic. Tudi sicer je bila Sovjetska zveza zaradi spremenjenih narodnih okoliščin, ki so
ogrozile in poslabševale položaj Sovjetske zveze na Bližnjem vzhodu in v južni Aziji, v nekem
smislu prisiljena izvesti intervencijo. V Iranu je namreč zmagoval islamski radikalizem ajatole
Homeinija, enako politiko pa je v Pakistanu razvijal predsednik Zia ul-Haq. Poleg tega je
novembra 1979 vlada Homeinija zaprla ameriške veleposlanike v Teheranu, zato so se v
Perzijskem zalivu nakopičile ameriške vojaške ladje. Četudi ZDA do tedaj ni bila zainteresirana
za dogajanje v Afganistanu, so se stvari kmalu obrnile in predsednik Carter je s svojimi
sodelavci začel pripravljati načrt za podporo afganistanskim upornikom. Julija 1979 je Carter
odobril operacijo Cyclone, s katero se je začelo obdobje množičnega opremljanja afganistanskih
mudžahidov. Uporniki so pomoč dobivali tudi iz Pakistana, Savdske Arabije, Velike Britanije,
Ljudske republike Kitajske, ZRN in Irana. Sovjetska invazija v Afganistanu najprej res ni
naletela na val mednarodnega ogorčenja in protestov. Carterjeva administracija ni izdala
nobenega javnega opozorila glede posledic njene intervencije. Brzezinski, Carterjev svetovalec
za nacionalno varnost, je celo izpostavil, da so ZDA želele, da pride do te intervencije kot del
strategije hladne vojne, da bi jo lahko osmešili in se ji maščevali nad blatenjem ZDA v obdobju
vietnamske vojne. 24

22

Amstutz, The First Five Years of Soviet Occupation, 40–44.

23

Girardet, Edward. Afghanistan: The Soviet War. New York: St. Martin's press, 1985, 27.

24

Amstutz, The First Five Years of Soviet Occupation, 44–45; Ferfila, Afganistan, 103–105.
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4.2 Priprave na invazijo
8. decembra 1979 so se Andropov, Ustinov in Andrej Gromiko sestali z Brežnjevom in se
odločili, da bodo agenti KGB-ja odstavili Amina in ga zamenjali z Karmalom ter v državo
pripeljali sovjetske vojaške enote. Ko je za ta načrt izvedel Nikolai Ogarkov, poveljnik
Generalštaba, je bil zgrožen in se je takoj sestal s štirimi člani politbiroja ter zahteval, da se
namesto intervencije poišče politična rešitev. Njegove predloge so zavrnili in med 10. in 30.
decembrom je več različnih ruskih vojaških enot dobilo 30 različnih direktiv za pripravo na
invazijo. Vzrok te necentralizirane in neusklajene organizacije je bilo predvsem pomanjkanje
vojnih izkušenj in znanja obrambnega ministra Ustinova. 25
24. decembra 1979 so se ponovno sestali Brežnjev, Suslov, Ustinov, Andropov in Gromiko in
se dokončno odločili za invazijo, ni pa se jim uspelo domeniti, koliko časa naj bi okupacija
sploh trajala. Tudi sicer je bil prvi naval vojakov nestrukturiran in slabo usposobljen za
operacije proti upornikom. 26 Invazijska sovjetska 40. armada je štela okoli 85.000 vojakov.
Sestavljena je bila iz letalske sile ter motorizirane pehote. Sestavljena je bila s ciljem, da zasede
afganistansko prestolnico, glavna vojaška oporišča in osrednje prometnice. Te so povezovale
ključna mesta - Kabul, Herat, Mazar-e Šarif in Kandahar s tunelom Salang, ki so ga zgradili
Sovjeti kot del svoje gospodarske pomoči Afganistanu. Ocenjevali so, da bodo ob prihodu
najprej zatrli upore afganistanske vojske in jo podredili novemu predsedniku Karmalu, nato pa
bi skupaj zlomili še upore mudžahidov. A sovjetska vojska je takoj naletela na precej težav.
Njihove oborožene sile niso imele izkušenj z vojskovanjem proti gverilskim skupinam, poleg
tega pa jim je preglavice povzročala tudi nedostopnost gorskega terena, saj jim tam letalske in
oklepne sile pogosto niso mogle priskočiti na pomoč, kar je le še povečalo število žrtev.27
Sovjetska zveza je predvidevala, da bo strmoglavljenje Amina zaradi njegovega terorja v
državi, ostrih napadov na islam in radikalne ofenzive proti bogatejšemu sloju prebivalstva
ljudem prineslo zadovoljstvo. Menili so, da bo nova Karmalova ureditev zaustavila teror,
zgladila spore med Parčami in Kalki ter jih združila v enotno, močno vladajočo stranko.
Islamske voditelje naj bi novi predsednik povabil, da sodelujejo z vlado, prenehali bi napadati
muslimanska prepričanja ter običaje. Sovjetske sile naj bi zaprle dostope v Afganistan iz
Pakistana in Irana in s tem izolirale upornike od oskrbovalne baze. Vsa ta predvidevanja so se
25
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izjalovila. Spori med Parčami in Kalki so se nadaljevali. Islamskim voditeljem nova politika ni
bila všeč, prav tako pa Sovjetom ni uspelo uničiti uporniških skupin, ki so vedno bolj rastle
(tudi na račun dezerterstva v vladni vojski) in se krepile. 28
4.3 Prva faza (december 1979-februar 1980)
Invazija se je začela 24. decembra 1979 ob 23h, ko je sovjetska stopeta letalska divizija 40.
armade začela pristajati na letališču v Kabulu, podobni pristanki pa so sledili še v Shindandu,
Bagramu in Kandaharju. V Kabulu je do 27. decembra pristalo okrog 5000 sovjetskih vojakov.
27. decembra so se sovjetske oborožene enote z oklepnimi vozili začele premikati proti Kabulu
in do 23h so bili centralni radio, glavna komunikacijska postaja in središče mesta že pod
sovjetsko kontrolo. Preoblečeni v afganistanske vojaške uniforme, so člani Muslimanskega
bataljona skupaj s pripadniki skupine Zenit napadli Ministrstvo za obrambo in vdrli pred palačo
Tajbeg, kjer je prebival Amin. Prišlo je do odpora, ki je trajal do zgodnjih jutranjih ur, ob tem
pa naj bi bilo ubitih 25 Sovjetov, nekaj sto tudi ranjenih, na afganistanski strani pa je bilo
smrtnih žrtev precej več – med njimi tudi Amin, ki je bil ustreljen v svoji rezidenci. Okrog 21h
je bila na frekvenci radia Kabul predvajana objava, v kateri je Karmal razglasil, da je prevzel
oblast in postal predsednik Demokratične republike Afganistan, v kateri je vladal do leta 1986.29
O državnem udaru v Afganistanu je poročal tudi slovenski dnevnik Delo, ki piše, da je Babrak
Karmal radikalni politik, ki je ljudstvu obljubil demokracijo. 30 28. decembra so sovjetske
vojaške enote prečkale reko Amu Darya na severu Afganistana in s tem zaključile okupacijo
države. 31
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Slika 1: Smeri kopenske in zračne ofenzive sovjetskih sil na Afganistan. Ključni vstopni točki sta bili na

severozahodu Kuska in prodiranje preko Herata in Faraha do Kandaharja na jugu ter Termez na severovzhodu
in prodiranje preko Mazar-e-Šarifa, Kabula v Jalalabad na vzhodu ter v Kandahar na jugu, kjer so se enote
združile.32

Sama operacija zasedbe je bila hitro izvedena tudi zato, ker večjih odporov ni bilo – vstaje so
bile na začetku namreč slabo organizirane in oborožene ter usmerjene predvsem na izvajanje
posameznih gverilskih akcij. 33
Januarja 1980 je Delo poročalo predvsem o ostrih reakcijah po svetu zaradi sovjetskega
angažiranja v Afganistanu. Zahteve po umiku sovjetskih čet iz države so bile vse pogostejše,
pisalo pa se je tudi o resnih napovedih, da utegne sovjetsko ravnanje v Afganistanu prinesti
težje posledice na svetovno prizorišče. 34 Na vsa obsojanja se je odzval sovjetski voditelj
Brežnjev, ki je dejal: »Nikakršne sovjetske »intervencije« ali »agresije« ni bilo in je ni. Je nekaj
drugega: novemu Afganistanu pomagamo na prošnjo njegove vlade, da brani nacionalno
neodvisnost, svobodo in čast dežele pred oboroženimi agresivnimi akcijami od zunaj« 35 Sovjeti
so torej svojo intervencijo utemeljili s tem, da so le priskočili na pomoč legitimni afganistanski
32
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vladi v boju s protirevolucijo, ki je bila podprta iz strani Kitajske, Pakistana, Irana in ZDA. 36
Do obsodbe sovjetske intervencije v Afganistanu je prišlo tudi na zasedanju konference
zunanjih ministrov islamskih držav. To tako imenovano »saudsko resolucijo« s katero so
obsodili sovjetsko intervencijo, je podprlo pet držav ob Zalivu. Poleg tega je Saudska Arabija
od udeleženk zahtevala, naj ne priznajo novega režima v Kabulu, naj bojkotirajo njegove sklepe
in ga izključijo iz organizacije islamskih držav. Resolucija je predlagala tudi prekinitev
vsakršne oblike pomoči kabulskemu režimu in priporočala materialno in moralno pomoč
afganistanskemu ljudstvu – Delo poroča, da bi se to lahko nanašalo na t. i. Islamsko zvezo za
osvoboditev Afganistana, ki je združevala upornike v državi. 37
Decembra 1979, ko so sovjetske čete vkorakale v Afganistan, so Sovjeti predvidevali, da bodo
pokorili državo v roku enega leta. Namesto tega so kmalu padli na realna tla in ugotovili, da se
je že tako slab nadzor DRA na podeželju, še zmanjšal. Sovjetske čete, dopolnjene z enotami
vojske DRA, so sicer lahko nadzorovale Kabul in dele drugih velikih mest, toda sile upora –
mudžahidi – so imele v svojih rokah okoli 85 % podeželja, nadzorovale pa so tudi dele nekaterih
velikih mest (Kandahar, Herat, Mazar-e Šarif). 38 Življenje v Kabulu se sicer v prvih mesecih ni
bistveno spremenilo – na ulicah in tržnicah je bilo živahno, zaznati je bilo le malo znakov bojev,
ki so potekali med udarom. Zvečer so ljudje hiteli domov, da ne bi zamudili policijske ure, so
pa ponoči po ulicah vozili mnogi tanki, ki so kratili mir in tišino. 39
Zima 1979-1980 je bila za sovjetske vojake izredno težka. Prvotni načrt je bil, da bo vojska
DRA opravila z uporniki, kar pa se zaradi njihove šibkosti in neučinkovitosti ni zgodilo. Poseči
so morali Sovjeti, ki so bili najtežje boje s pripadniki oboroženih nasprotnikov. Mudžahidske
formacije, ki so se borile proti sovjetskim silam, so bile že takrat precej močne in odločne, a ne
še dovolj dobro organizirane. Vztrajali so v direktnih spopadih, kar je sovjetskim silam
omogočilo, da so uničile močne revolucionarne skupine in gibanja v bližini Faizabada,
Talekana, Takharja, Baghlana in Jalalabada. Vodstvo afganistanske opozicije je ob spopadih z
mogočno vojaško silo spoznalo, da bodo poraženi, če se bodo borili v velikih skupinah. Zato
so takšno taktiko opustili in so svoje formacije razdelili v manjše gverilske skupine, ki so štele
od dvajset do sto ljudi. Ker klasična ofenziva in zasledovanje odredb mudžahidov niso prinašali
nič več uspehov, se je sovjetska vojska tedaj znašla pred vprašanjem, kako uporabiti svoje sile
36
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in sredstva proti majhnim in izjemno mobilnim skupinam mudžahidov, ki so uporabljali
manevrsko taktiko. Pokazalo se je, da so sovjetske sile nepripravljene za boj s tovrstnimi
skupinami, kar je povzročilo zmanjšanje njihove učinkovitosti in povečalo neupravičene žrtve.
V prvi fazi vojne je bil velik odstotek sovjetskih sil in opreme (približno 35 %) namenjen
varovanju komunikacijskih linij, letališč, vojaških objektov ter varovanju in vzpostavljanju
samega režima. Vedno več varnostnih sil je bilo potrebnih tudi za varovanje konvojev. Vse te
misije pa so imele zaradi specifičnih pogojev posebne zahteve, ki jih Sovjeti zaradi
pomanjkanja izkušenj in znanja niso uspešno opravljale. Poleg tega so se Sovjeti soočali tudi s
težavnimi življenjskimi razmerami v Afganistanu. V začetku leta 1980 ni bilo postavljenih
nobenih taborov in okrepljenih vojaških točk, kjer bi se lahko vojaki namestili, zato je večina
vojaške sile ostajala na bojiščih v začasnih šotorskih naseljih, ki so jih zavarovali tako, da so v
njihovi okolici postavljali minska polja. Bombe pa so zaradi pogostih premikov enot iz enega
kraja v drugega nemalokrat ubile prav sovjetske vojake.40
Po celotnem Afganistanu je prihajalo do uporov proti sovjetski invaziji. Do takšnih revoltov je
prišlo tudi v Kandaharju 1. januarja 1980, kjer so uporniki porazili sovjetske sile,41 21. februarja
1980 pa je do množičnih demonstracij proti sovjetski okupaciji prišlo tudi v Kabulu (zapirali
so trgovine, delili letake, s katerimi so muslimanski uporniki pozivali ljudstvo, naj se postavi
po robu sovjetski navzočnosti v državi …), zato so tamkaj razglasili izredno stanje. 42 Izgred so
zadušili sovjetski vojaki s pomočjo jurišnih helikopterjev43 in razmere v mestu so se konec
februarja vsaj deloma umirile. Ponovno so se odprle trgovine in administrativne ustanove. Po
ulicah so znova začeli voziti avtobusi in taksiji, med njimi pa tudi težka sovjetska vojaška
vozila. 44
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4.4 Druga faza (marec 1980-april 1985)
V večini so boje v tem obdobju vodile in organizirale sovjetske vojaške sile, ki so sodelovale z
afganistanskimi polki in divizijami. Štirideseta armada se je okrepila z dvestoprvo motorizirano
strelsko divizijo in z dvema ločenima strelskima polkama. Imeli so okrog 600 tankov, 1500
pehotnih bojnih vozil, 2900 oklepnih transporterjev in 500 letal in helikopterjev.45
4.4.1 Strategije mudžahidov
Opozicija, ki je v prvem letu vojne utrpela veliko število žrtev, je svoje glavne sile umaknila v
gorate predele, ki jih je bilo težko doseči in kjer je bila uporaba modernih bojnih tehnik skoraj
nemogoča, poleg tega pa so se pred Sovjeti umaknili tako, da so se pomešali med lokalno
prebivalstvo. Mudžahidi so začeli uporabljati različne bojne taktike. Ko so bili napadeni iz
strani številčnejše sovjetske skupine, so se iz boja praviloma umaknili, istočasno pa niso nikoli
spustili priložnosti za protinapad in so v manjših skupinah sprožali nenadne napade na
sovražnika. V tej fazi boja so povsem opustili pozicijsko bojevanje in se začeli množično
posluževati raznih manevrov. V primeru, da so jih nasprotniki obkolili, so mudžahidski odredi
stopili v bližinski boj in s tem Sovjetom onemogočili uporabo letal ter omejili uporabo
topništva.46
Nekatere uporniške skupine pa so delovale tudi v afganistanskem glavnem mestu. Tako oktobra
1980 Delo povzema poročilo indijskega novinarja, ki piše, da v Kabulu deluje skoraj 20.000
upornikov, in četudi se jim po robu postavljajo sovjetske enote in sile režima Karmala, so
njihovi napadi vse bolj drzni. Uporniki so izvajali akcije, katerih tarča so bili predvsem vojaški
objekti, pa tudi višji sovjetski vojaški funkcionarji. Indijski novinar je tudi opozarjal, da se
uporniška dejavnost v Kabulu krepi in da veliko vojakov Karmalovega režima prestopa na stran
upornikov.47
4.4.2 Strategije Sovjetske zveze in DRA
Takšna situacija je sovjetske sile prisilila najti nove metode za uničenje sovražnika. Sklenili so,
da bodo to dosegli z uničevanjem mudžahidskih regionalnih baz. Za izpolnitev teh misij je bilo
potrebnih veliko sile in opreme, kar pa je bilo zaradi pomanjkanja le-teh večkrat nemogoče.
Pogosto je bilo treba združiti vojake iz več divizij in oblikovati en operativni oddelek. Takšna
operacija je v splošnem zahtevala en ali dva strelska polka, letala, topništvo ter inženirske enote
45

The Russian General Staff, The Soviet-Afghan War, 20.

46

Prav tam, 20.

47

»Afganistanski uporniki drznejši in odločnejši.« Delo, 7. oktober 1980, 3.

18

in podenote – skupaj 10.000 do 15.000 oseb. Tovrstne operacije so potekale po večjem delu
ozemlja Afganistana, najpogosteje ob glavnih prometnicah in na vzhodu ob afganistanskopakistanski meji.48
Sovjeti so opozicijo skušali zlomiti z raznimi strategijami, a so z njimi dosegli le delne uspehe.
V letih med 1980 in 1985 je državo zapustilo okrog 5 milijonov ljudi, 1,5 milijona pa se jih je
preselilo iz podeželja v relativno varne centre večjih mest. Strategije:
1. Ustrahovanje in genocid: po letu 1981 se Sovjeti očitno niso več trudili, da bi
afganistansko ljudstvo pridobili na svojo stran. Namesto tega so ubrali metode kot so
bombardiranje izoliranih vasi in podeželja, kamor so se po pomoč zatekali mudžahidi,
uničevanje pridelkov in pobijanje živine. Leta 1983 so izvedli tudi bombni napad na
Herat, tretje največje mesto v državi, ki je štelo 150.000 prebivalcev. V napadu je umrlo
okrog 3000 ljudi. Prav tako so istega leta močno bombardirali tudi Kandahar.
2. Represalije: Represalije nad civilnim prebivalstvom, ki so živeli na območjih kjer so
delovali uporniki, so se povečale po letu 1983. Gverilski napadi na konvoje Sovjetske
zveze in DRA so pogosto povzročili takojšnje bombardiranje bližnjih vasi, uničenje polj
in pobijanje nedolžnih ljudi.
3. Subverzija (prevratno delovanje): Sovjeti in afganistanska vlada so poskušali v skupine
odpornikov pretihotapiti svoje informatorje, ki bi jim izdajali načrte in trenutne položaje
gverilskih skupin. Najemali so tudi atentatorje, ki bi izvajali atentate na voditelje
odporniških skupin. Zaradi velikega števila dezerterjev je bilo včasih težko prepoznati,
ali gre za informatorja ali ne.49
Sovjetske sile so se kmalu znašle v težavah, saj so postajale pomanjkljivosti težke vojaške
opreme, ki je imela omejeno moč na gorskih terenih, vse bolj očitne. Njihovi tanki, pehotna
vojaška vozila in samovozni topovi so bili neprimerni za tovrstne terene. Tudi sodobna letala
niso uspela z zračnimi napadi pomagati kopenskim silam. Šele z jurišnimi helikopterji je
Sovjetom uspelo vzpostaviti učinkovitejše metode za boj proti mudžahidom v gorah, a le do
uvedbe prenosljivih raket stinger, uporaba katerih je občutno zmanjšala učinkovitost sovjetskih
operacij in doseganje zastavljenih ciljev. 50
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28. oktobra 1980, v času Karmalovega obiska v Sovjetski zvezi, Delo povzema poročilo AFP
(agencija France Presse), ki navaja, da se afganistanski uporniki mnogo bolj borijo proti vojaški
navzočnosti Sovjetske zveze, kot proti idejam, ki jih ta država priporoča. Hkrati s tem je bilo
sporočeno, da so v pokrajino Kunar prišle sovjetske padalne pehotne enote, ki naj bi utrdile
mejne položaje na pakistanski meji ter pregnale upornike iz njihovih skrivališč v gorah. Razlog,
da si je režim v Kabulu prizadeval nadzorovati to pokrajino tiči v tem, da je čez hribe v Kunarju
potekala glavna pot, po kateri so uporniki prinašali orožje. 51 Zmago so Sovjeti v tej dolini
dosegli novembra 1980.52
Iz poročila sovjetskemu politbiroju konec leta 1981 je razvidno, da afganistanska vlada
nadzoruje manj kot 15 % celotnega podeželja v državi, četudi je vojna trajala že dve leti. Slabo
delovanje vladnih organov v afganistanskih provincah je le še bolj negativno vplivalo na
stabilizacijo razmer v državi. Sovjeti so v tem času povečali število orožja, helikopterjev in
bojnih letal (sredi leta 1980 so imeli na voljo 60 helikopterjev, leta 1981 pa že več kot 300).53
4.4.3 Dolina Panšir in Panširski lev
Dolina Panšir leži v severno-osrednjem Afganistanu, 150 km severno od Kabula. V dolini živi
več kot 940 tisoč ljudi, vključno z največjo afganistansko koncentracijo Tadžikov. Dolino deli
reka Panšir, obdana pa je z visokimi gorami, ki zagotavljajo varnost tamkajšnjim prebivalcem.
Nedaleč stran se nahaja tudi gorski prelaz Salang, preko katerega poteka cesta, ki povezuje
Kabul s Tadžikistanom. Predor Salang, dolg 3878 metrov, so leta 1964 zgradili Sovjeti. Takrat
je veljal za najvišje ležeči predor na svetu.54
Sovjetska 40. armada je med aprilom 1980 in septembrom 1982 organizirala šest večjih ofenziv
na dolino Panšir, a vsakokrat neuspešno. Iz doline je namreč Ahmed Šah Masud, Tadžik, ki je
opravil gverilsko usposabljanje v Egiptu in Libanonu, v Bagramu in Charikarju organiziral
protinapade. Masudu je uspelo obvarovati dolino in je zaradi predrznih napadov in akcij postal
znan kot »panširski lev«. Sovjeti so Masudove enote napadali z letalsko silo in za seboj pustili
veliko opustošenih vasi. Nočna mora tamkajšnjih prebivalcev so bili sovjetski jurišni
helikopterji Mi-24 Hind, katerih strojnice so lahko sprožile tisoč krogel na minuto, v njih pa so
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lahko tovorili kar do 1500 kg orožja. Zaradi močnega ogrodja so bili v veliki meri odporni na
napade srednjih in težkih mitraljezov. 55 Do leta 1983 je bilo prebivalstvo že močno
obremenjeno zaradi spopadov in bombardiranja. Zato je Masud, kljub kritikam drugih
mudžahidskih poveljnikov in nasprotovanju ISI-ja, sprejel predlog KGB-ja za enoletno
prekinitev ognja v dolini. Premirje leta 1984 ni bilo obnovljeno in spopadi so se ponovno začeli.
Do konca sovjetske okupacije leta 1989, so Masudove sile nadzirale ne samo doline Panšir,
temveč tudi večji del sedmih provinc na severovzhodu države. To je bil izjemen dosežek za
poveljnika, ki takrat ni imel dopolnjenih niti 40 let.56

Slika 2: Afganistanski gverilski vodja Masud, obkrožen s poveljniki mudžahidov na srečanju upornikov v dolini

Panšir leta 1984.57
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4.4.4 Nadaljevanje bojev
1982 je Brežnjeva na mestu generalnega sekretarja v SZ nadomestil Andropov, ki že od začetka
ni bil naklonjen vojaškemu posredovanju v Afganistan. Začel je celo postopati v smeri umika
sovjetskih vojakov, a se zaradi njegove smrti leta 1984 tovrstne pobude niso uresničile. 58 V tem
času se je režim v Kabulu trudil pridobiti večjo priljubljenost med ljudstvom , zato se je
predsednik Karmal začel posluževati vere, poleg tega pa je skupaj s sodelavci začel obiskovati
različne kraje v notranjosti države, ki niso bila pod nadzorom upornikom, ter skušal pojasniti
cilje režima in se približati ljudstvu.59
Kljub temu, da je Moskva vseskozi trdila, da se stvari v Afganistanu izboljšujejo in da se
revolucionarne oblasti krepijo, so v letu 1983 začeli tudi sovjetski časopisi poročati o vse hujših
in vse bolj krvavih bojih med režimskimi in protirežimskimi silami. O dogajanju v Afganistanu
pa so se začeli odkrito spraševati tudi sovjetski državljani, ki so se začeli zavedati, da se
sovjetski vojski tamkaj ne godi »le lepo«, kot so trdili uradni propagandisti. 60 Vse bolj nujno je
bilo torej potrebno poiskati rešitev. Predstavnik kabulske vlade je 16. februarja izjavil, da je vse
probleme, ki se nanašajo na Afganistan, mogoče rešiti zgolj s političnimi sredstvi – to je s
pogajanji med vsemi zainteresiranimi vladi. A Iran in Pakistan sta neposredna pogajanja s
kabulsko vlado, ki je nista priznavala, zavrnila. Se je pa Pakistan strinjal, da bi bil drugi krog
posrednih pogajanj aprila v Ženevi, Iran pa je to pobudo ponovno zavrnil. 61
Medtem so po državi potekali vse hujši boji. 24. februarja 1983 je Delo povzelo poročilo
Agencije France Presse (ki se je sklicevala na zahodne diplomatske vire), ki je sporočalo, da
sta 23. februarja 1983 v središču Kabula odjeknili dve močni eksploziji, pehotno orožje pa je
bilo slišati na različnih koncih glavnega mesta. Vir je menil, da sta bili bombi namenjeni studiu
radia Kabul in zgradbi neke banke, ki je stala v stanovanjski četrti sovjetskih vojakov. 62
Uporniški odredi, ki naj bi dolgo operirali le v odmaknjenih planinskih predelih (predvsem v
dolini Panšir), so tedaj prerasli v močne sile, katerim se je režimska in sovjetska vojska vse
težje zoperstavljala. Predmestje Kabula je postalo tarča odkritih napadov protivladnih sil in tudi
stalnih podzemnih akcij, pri katerih so uporniki dobivali vse širšo podporo samih prebivalcev,
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poleg tega pa so uporniki nenehno ogrožali tudi komunikacije, ki so vodile v mesto in rušili
električne napeljave. 63
Junija 1983 so mudžahidi napadli konvoj sovjetskih in vladnih čet 15 km vzhodno od Kabula,
pri čemer je bilo mrtvih ali ranjenih okrog 80 vojakov ter uničenih več kot 15 tankov in drugih
vojaških vozil, 64 novembra pa Delo poroča še o napadu sovjetskih helikopterjev in letal na
uporniške položaje v dolini Šomali severno od Kabula, v katerem je bilo ubitih 50 do 80
mudžahidov. 65 Hudi boji so potekali tudi v provinci Nangahar ob pakistanski meji, kjer so
uporniki zasegli veliko orožja in druge vojaške opreme, 66 ter v provincah Kandahar, Samangan,
Logar in v okolici Kabula. 67
1984 je Andropova na mestu generalnega sekretarja v SZ nadomestil Černenko (generalni
sekretar od 1984 do 1985), ki se ni bil več pripravljen pogajati. V tem času so sovjetske čete
začele uporabljati veliko bolj agresivne taktike – od bombardiranja tal iz visokih nadmorskih
višin do napadov na begunska taborišča. Černenkova železna pest ni prinesla večjih vojaških
uspehov. Vse skupaj je sprožilo večji odziv ZDA in drugih zagovornikov upornikov. Amerika
je upornikom v letu 1984 zagotovila pomoč v višini 400 milijonov ameriških dolarjev in
obljubila dodatnih 250 milijonov za leto 1985.68
Odpor mudžahidov je nenehno naraščal in postajal vse bolj obsežen in intenziven. V drugi
polovici leta 1984 so mudžahidi oblikovali t. i. »islamske polke«, ki so temeljili na ločenih
skupinah mudžahidov. Polki so navadno obsegali 3 do 5 bataljonov in so imeli od 500 do 900
borcev. Občasno so polke združili v »fronte«, ki so obsegale več tisoč mož. Fronte so bile poleg
osebnega orožja oborožene še z gorskim topništvom, minometi in raketami. Svoje baze so
mudžahidi ustanavljali v nedostopnih goratih področjih in jih močno zavarovali. 69
Veliko uporniških skupin v Afganistanu (ne vse) se je povezovalo z islamističnimi voditelji, ki
so se pred ali po sovjetski invaziji umaknili v Pakistan. Preko Pakistana so tudi ZDA in druge
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države pošiljale večino vojaške pomoči. 70 Pakistanska obveščevalna služba je začela z oskrbo
mudžahidov preko različnih afganistanskih političnih strank s sedežem v Pakistanu. Pomoč pri
oskrbi je sprejelo sedem poglavitnih strank, od katerih so bili voditelji treh strank zmerni
islamisti, štirje pa zagrizeni islamski fundamentalisti. 71 O tem, kako je razdeljeno gibanje
mudžahidov, je spregovoril tudi Ahmed Gilani, vodja afganistanske nacionalne islamske fronte:
gibanje je bilo razdeljeno na dve poglavitni frakciji, obe islamski. Razlikovali sta se v stališčih
do »džihada« (svete vojne) in obliki bodoče vlade v Kabulu po umiku sovjetskih čet. Pripadniki
nacionalne islamske fronte si menili, da mora biti bodoča vlada v Kabulu odraz volje vseh
Afganistancev, druga frakcija (islamska zveza afganistanskih mudžahidov) pa je želela
uveljaviti izključno svoja stališča. Gilani je še poudaril, da mora politična rešitev vsebovati
brezpogojen umik sovjetskih čet iz Afganistana, do takrat pa naj bi mudžahidi sveto vojno
nadaljevali. 72
V Afganistan so pogosto prihajali tudi pakistanski Paštuni in se pridružili mudžahidom.
Voditelji in bistvo odpora je bilo muslimanstvo. Tudi sama beseda mudžahid pomeni »tistega,
ki bojuje džihad«. Postavili so se v bran islamu zoper »nevernike«, marksiste in komuniste.73
Prostovoljci, ki so se borili na strani mudžahidov, niso bili plačani in so med bojnimi akcijami
in vojaškimi operacijami izvajali tudi roparske in plenilne pohode, naplenjen material pa so
potem prodajali na bazarjih (predvsem orožje in vojaško opremo) ter z zaslužkom vzdrževali
svoje družine. Uporniške mobilne skupine so z napredovanjem vojne vse bolj rastle. Sestavljene
so bile pretežno iz mladih fantov, starih okrog 25 let, neporočenih in odlično izurjenih za
bojevanje. Nekatere mobilne mudžahidske skupine so bile tudi plačane – te skupine so imele
večji radij delovanja kot pa lokalni mudžahidi. 74
Mudžahidi so imeli cilj zavzeti sovjetske komunikacijske povezave ter redke ceste, ki so
omogočale premike in povezanost sovjetskih sil. Zaradi tega so sovjetske sile izvedle napad na
uporniške logistične baze. Od leta 1980 do 1985 so poiskali in uničevali podporo
mudžahedinom na podeželju znotraj države. Bombardirali so pašnike in polja, podeželske vasi,
uničevali poljske pridelke itd. Rezultat boja proti gverilcem se kaže v porastu beguncev – več
kot 7 milijonov podeželskih prebivalcev je emigriralo v Pakistan in Iran ali v mesta po
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Afganistanu. S tem so dosegli, da je večina vasi opustila oskrbo s hrano in tovorjenje orožja in
vojnega materiala za mudžahide v svoje vasi. 75
Ob koncu leta 1984 je vladna stran (pripadniki vojske DRA in Sovjeti) štela približno 200 tisoč
mož, približno toliko mož pa so imeli tudi mudžahidi. Sovjetska zveza je imela v Afganistanu
okrog 115 tisoč ljudi, ostali (med 30 in 35 tisoč) pa so bili locirani v čezmejnih bazah, v ZSSR.
Zračne sile in vojska Demokratične republike Afganistan so imele v svojih vrstah med 40 in 50
tisoč mož. Poleg tega je bilo še 50 tisoč pripadnikov policije in drugih pomožnih oseb. Skupno
so sovjetske sile presegale število rednih vojakov DRA.76
Na začetku vojne s Sovjeti je bila najpomembnejša skupina Islamsko revolucionarno gibanje,
katerega voditelj je bil Mawlawi Muhamed Nabi Muhamadi; v drugi polovici 80. let 20. st. pa
sta vajeti prevzeli Islamska stranka Afganistana (voditelj Gulbadin Hikmatjar) in Islamska
družba Afganistana (Burhan ud-Din Rabbani). Najbolj znan odporniški poveljnik pa je bil
Ahmad Šah Masud, ki se je bojeval že proti predsedniku Daudu.77

4.5 Tretja faza (april 1985 – april 1986)

V tretji fazi je sovjetska 40. armada dosegla višek svoje moči. Imela je štiri divizije, pet
samostojnih brigad, štiri samostojne polke in šest samostojnih bataljonov. Posedovala je
približno 29.000 večjih kosov bojne opreme, od tega 6000 tankov, pehotnih bojnih vozil in
oklepnih transporterjev. S štirimi letalskimi in tremi helikopterskimi polki so povečali moč
zračnega bojevanja. Sovjetska armada je štela 108.800 mož, od tega jih je bilo 73.000 v bojnih
enotah.78
Prva odprta razprava o afganistanski vojni se je v ZSSR pojavila ob spremembi vodstva. Vojna
je bila predstavljena kot škodljiv pojav, ki ga je državi in ljudstvu naložila majhna skupina
politikov. Vzporedno s to razpravo so potekale tudi nenehne težnje za umik sovjetskih sil iz
aktivnih bojev ter težnje za zmanjšanje pogostosti in obsega operacij ter bojev v Afganistanu.79
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Oktobra 1985 so potekali pogovori med voditeljema Sovjetske zveze in Afganistana. Ob
napovedi, da bo Sovjetska zveza umaknila svoje čete iz Afganistana do poletja 1986, naj bi bil
Karmal zgrožen in osupel. Gorbačov je Karmalu sicer obljubil pomoč, a le še v obliki orožja.
Tako je sovjetsko letalstvo in topništvo podpiralo pogoste operacije, ki so jih izvajale sile DRA,
obsežnejše operacije pa je sovjetsko vrhovno poveljstvo izvajalo le v izrednih primerih. Ena od
tovrstnih operacij je bila izvedena v letu 1986 z namenom, da bi uničila dobro opremljeno bazo
mudžahidov v okrožju Kost.80 Na partijskem kongresu februarja 1986 so se pobude za umik
sovjetskih sil iz Afganistana le še stopnjevale. Gorbačov je vojno označil kot »krvavečo rano«,
ki jo je potrebno čim hitreje ustaviti. Sredstva, ki jih je požirala vojna, je želel raje preusmeriti
v izboljšanje odnosov z Zahodom, Kitajsko in arabskimi državami. 81
V tej fazi je afganistanska vlada začela gladiti spore z lokalnimi plemenskimi voditelji. Kjer
jim je uspelo doseči dogovore z voditelji in veljaki, se je protivladna aktivnost zmanjšala in
tamkajšnji prebivalci se niso več upirali. Vladi DRA je uspelo vzpostaviti mir s plemeni
Paštunov na pakistanski meji, kar je bil velik politični uspeh. Podobne rezultate so s pogovori
z lokalnimi voditelji dosegli tudi v nekaterih drugih regijah – predvsem na severu države.82
Zmanjšanje bojevanja sovjetskih sil je želela opozicija izkoristiti za razširitev svojega vpliva v
državi. Bali so se, da bo zaradi dogovorov z vlado večina kmetov opustila vojno in se vrnila v
mirno življenje, zato so mudžahidski voditelji neprenehoma spodbujali napetosti v državi in
spodbujali ljudi k državljanski vojni. Fundamentalistične skupine v provincah Logar, Kandahar
in Paktija so z boji nadaljevale.83 Pozno poleti 1985 so se najhujši spopadi bili na jugu pokrajine
Paktija, na obmejnem pasu s Pakistanom. Približno 5000 upornikov različnih skupin se je
združilo v napadu na afganistanske sile v Kostu. To je bila ena izmed največjih operacij, ki jo
je organizirala uporniška stran. Uspelo jim je zasesti 50 % zunanjih položajev, samega mesta
pa ne. Nato so Sovjeti leta 1986 s silami DRA izvedli skupno operacijo v regionalni opozicijski
bazi Kost. Poveljnik te operacije je bil sicer namestnik ministra za obrambo DRA, generalmajor
Naby Azim, a je med operacijo postalo jasno, da brez sovjetske pomoči ne bodo uspešni, zato
jih je sovjetska armada podprla z zračno silo. Izgube so bile na obeh straneh velike. 84
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Boji pa so se v provinci Paktija nadaljevali. Aprila 1986 so sovjetske in afganistanske sile
zasegle in uničile močno uporniško bazo Zhawar, ki je bila od pakistanske meje oddaljena
približno 16 kilometrov, ter se nato umaknile. Izgube so bile zopet na obeh straneh velike.
Izguba Zhawarja je bil eden izmed večjih uporniških porazov, četudi so se po umiku sil DRA
mudžahidi vrnili na svoje položaje. 85
Na jugu Afganistana so boji potekali predvsem v provinci Kandahar in njegovi okolici. 21.
marca so uporniki v tej južni afganistanski provinci napadli sovražnikov garnizon v glavnem
mestu in jim zadali hude izgube.86 Več kot tisoč mudžahidov je oblegalo glavno mesto te
province, a so jih obkolile sovjetske in režimske sile, ki so začele veliko protiofenzivo, v kateri
so sodelovale številne tankovske enote.87 Njihov cilj je bil preprečiti pošiljanje zdravil in hrane
iz mesta upornikom na okoliških položajih. 88 Na ulicah Kandaharja so potekali ulični boji tako
rekoč za vsako hišo, a se situacija ni bistveno spremenila. Več uporniških skupin je spomladi
1985 sodelovalo v skupnem napadu na Kajaki Dam, severno od Kandaharja. Boj je trajal več
mesecev in Sovjeti so morali tudi tokrat povečati prisotnost svojih vojakov. 89
Na severu se je aktivnost upornikov oslabila predvsem zaradi smrti poveljnika skupine Džamat
Islami, Zabiullaha, so se pa zato tamkaj skoncentrirali napadi na plinovode, ki so dovajali plin
v Sovjetsko zvezo. Za zaščito glavnega mesta Kabul so se izvajali obsežni varnostni ukrepi.
Nadzorne točke s topovi so bile postavljene na vseh pristopih v mesto. Ocenjuje se, da je bilo
v te namene zaposlenih okrog 600.000 afganistanskih in sovjetskih vojakov in varnostnih sil. 90
Glavni dogodek tretje faze vojne je bil umik šestih polkov 40. armade iz Afganistana v drugi
polovici leta 1986. 40. sovjetska armada se je tako skrčila za 15.000 vojakov, 53 tankov ter 200
pehotnih bojnih vozil in oklepnih transporterjev.91
Na tej točki je potrebno ponovno omeniti ameriško pomoč afganistanskim upornikom, ki se je
v tem obdobju zopet povečala. Leta 1985 se je ameriška pomoč, zahvaljujoč predsedniku
Wilsonu, direktorju CIA Williamu Caseyu in vse večje podpore javnosti, povečala na 250
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milijonov dolarjev letno. Tako je marca 1985 predsednik Reagan podpisal Navodilo za
odločanje o državni varnosti 166 (NSDD – National Security Decision Directive), s katero je
bil postavljen jasen cilj – premagati in izgnati Sovjete iz Afganistana. 92 Veliko vlogo pri
zagotavljanju denarja, orožja (vključno s težkimi strojnicami in protiletalskimi topovi),
tehničnega svetovanja o orožju in eksplozivih, strateškega svetovanja itd., je imela CIA, ki je
tovrstno pomoč pošiljala preko ISI-ja. Eno izmed najbolj uporabnih orožij, ki jih je poslala
Amerika, so bile rakete oz. izstrelki stinger, s katerimi so želeli ukrotiti sovjetsko letalsko
premoč.93 Gre za prenosni ameriški izstrelek zemlja-zrak za obrambo pred nizko letečimi letali
in helikopterji. V začetku leta 1981 je bil uveden v operativno uporabo, od uvedbe do danes pa
je doživel mnoge izboljšave. Stinger izstrelki so bili po sovjetsko-afganistanski vojni v
Afganistanu ponovno uporabljeni leta 2001 v invaziji na Afganistan. 94 Ameriška vojska in CIA
so sprva nasprotovali pošiljanju stingerjev mudžahidom, saj so se bali, da bodo prišli v roke
Sovjetom (kar se je tudi zgodilo) in bi s tem izgubili tehnološko prednost, ki jo je prinesel
najnovejši sistem orožja. Spet drugi so bili zaskrbljeni, da bodo rakete končale v rokah
teroristov zunaj Afganistana.95 Do leta 1986 so ameriški politiki spremljali uničenja, ki so jih
povzročali sovjetski jurišni helikopterji, ter se odločili, da bodo rakete le uvedli, saj naj bi na
bojišču povzročile velik preobrat. Sredi februarja 1986 so Združene države Amerike ukazale
Ministrstvu za obrambo, naj CII zagotovi 400 stinger izstrelkov, ki jih bodo uporabljali
mudžahidi. Septembra 1986 je 35 mudžahidov pod vodstvom poveljnika Ghaffarja izstrelilo
prve tovrstne rakete v Afganistanu. Prikradli so se na majhen hrib v bližini jalalabadskega
letališča v vzhodnem Afganistanu, od koder so nameravali spustiti rakete na 8 sovjetskih
jurišnih helikopterjev. S petimi izstreljenimi raketami jim je uspelo uničiti 3 helikopterje. V
naslednjih desetih mesecih je bilo v Afganistanu izstreljenih še 187 tovrstnih raket.96 Junija
1986 so štirje voditelji upornikov napovedali sestanek s predsednikom Reaganom in
podpredsednikom Georgeom Bushem, na katerem naj bi ZDA zaprosili za večjo pomoč za boj
proti prosovjetski vladi v Kabulu. 97 A vodja največje organizacije afganistanskih upornikov
(Hizbe i Islami), inženir Gulbadin Hikmatjar, je poudaril, da delegacija, ki se je mudila v
Washingtonu, »ni predstavnica afganistanskega gibanja v celoti«, temveč je samo delegacija
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ene izmed dveh uporniških zvez. Delo piše, da njegova izjava priča o hudih nesoglasjih v
odporniškem gibanju. 98

Slika 3 Afganistanski upornik s protiletalsko raketo stinger. Fotografija je bila posneta med novembrom 1987 in

januarjem 1988.99

4.6 Četrta faza (december 1986 – februar 1989)
Gorbačov je želel v Kabulu vzpostaviti Sovjetski zvezi naklonjeno oblast po odhodu sovjetske
vojske, Karmala je bilo torej potrebno zamenjati. Na njegovo mesto so novembra 1986 postavili
Nadžibulaha, dotedanjega vodjo KHAD-a (tajna policija). Decembra 1986 je po navodilih
Gorbačova oznanil program »narodne sprave«, ki je obsegal oblikovanje vlade »narodne
enotnosti«, vrnitev več kot 5 milijonov beguncev in Pakistana in Irana, ponudil je vrnitev
nacionaliziranega premoženja, davčne olajšave in odložitev služenja vojaškega roka. Izpustil je
tudi več kot 4000 političnih zapornikov. A nasprotna stran si je prav tako želela oblasti v
Afganistanu, za seboj pa je imela podporo ZDA, Zahoda, Kitajske in muslimanskega sveta.
Nadžibulah je voditelje nasprotnih strank iz Pešavarja povabil v sestavo nove koalicijske vlade
ter oblikoval novo ustavo.100
Pogajanja o odhodu sovjetskih sil, prenehanju pomoči mudžahidom in reševanju političnega
vprašanja v Afganistanu so potekala med Afganistanom, Sovjetsko zvezo, ZDA in Pakistanom
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v Ženevi in se zaključila s podpisom Ženevskega sporazuma 14. aprila 1988. Skladno s
sporazumom naj bi se do avgusta 1988 umaknila polovica sovjetskih vojakov, v roku devetih
mesecev pa celotna armada.101 Odposlanec generalnega sekretarja OZN Perez de Cuellarja je
želel v pogodbo Ženeva pritegniti tudi sedem voditeljev afganistanskih političnih strank v
Pešavarju. A ti niso bili pripravljeni na sodelovanje, tudi zaradi pritiskov pakistanskega
predsednika, generala Zie, ki je želel v Kabulu uresničiti svoje interese v obliki njemu
naklonjene vlade. Pod njegovim pritiskom je nato Zveza sedmih strank iz Pešavarja oznanila
oblikovanje njihove prehodne vlade, ki naj bi zamenjala vlado predsednika Nadžibulaha.102
Že od januarja 1987 so sovjetske sile prenehale z napadi na sovražnika in se borile le takrat, ko
so jih napadli mudžahidi. Izjema se je dogodila v zadnjih mesecih leta 1987, ko so sovjetske
sile in sile DRA vodile mogočno operacijo imenovano »Magistral«. Le-ta je bila izvedena v
provinci Paktija z namenom dobave potrebnega blaga in potrebščin tamkajšnjim prebivalcem.
Vse ceste, ki so povezovale Kost z DRA/sovjetskimi območji, so bile blokirane. Sovjetom je s
petimi divizijami uspelo uničiti mudžahidske enote in odblokirati cesto. V akciji, ki je sledila,
so sovjetske sile prevzele nadzor nad ključnimi deli cest. Po tem dogodku so se že začeli
pripravljati na umik iz Afganistana.103
Leta 1988 je Nadžibulah začel uresničevati politiko narodne sprave. Želel je utrditi moč svoje
stranke ter navezati dobre odnose z vsemi državami, brez da bi se navezal na en sam blok.
Vojska DRA je sprejemala ukrepe s katerimi bi postala neodvisna sila, ki lahko zaščiti državo.
Do konca okupacije ni bil realiziran nobeden od teh ukrepov. Kot že omenjeno, se opozicija ni
strinjala s programom narodne sprave in je razglasila, da se bo džihad nadaljeval vse dokler ne
bo zadnji sovjetski vojak zapustil Afganistana. Proti vladi in njenemu programu so nagovarjali
tudi ljudstvo, povečali so število bojnih napadov in organizirali vrsto terorističnih napadov. 104
Marca 1988 so potekala pogajanja med afganistansko in pakistansko delegacijo v Ženevi. Cilj
posrednih pogajanj je bil dokončni sporazum o prenehanju vojne, ki naj bi do tedaj zahtevala
že 1,2 milijona žrtev.105 8. aprila Delo sicer poroča, da sporazuma, ki ga bosta podpisali
pakistanska in afganistanska vlada, »ne bo obvezoval mudžahidov, saj niso sodelovali na
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mirovnih pogajanjih« - to izjavo je podal novi predsednik zveze afganistanskih upornikov,
brezkompromisni fundamentalist Gulbadin Hikmatjar, na tiskovni konferenci v Peševaru.106
Zapleteno in težko rešljivo vprašanje v politiki sprave in prekinitvi ognja so predstavljali tudi
oboroženi pripadniki in fanatiki šiitskega Irana, ki so se borili v Afganistanu. Iran ni bil eden
od štirih podpisnic Ženevskega sporazuma in ni želel opustiti oskrbovanja upornikov z orožjem.
Prav tako Iran ni želel zapreti centrov za usposabljanje mudžahidov na svojem ozemlju. Kljub
omenjenim pogojem se je Sovjetska zveza na pogajanjih, ki so potekala v Washingtonu med
ameriškim državnim sekretarjem Georgeem Shultzom in sovjetskim zunanjim ministrom
Eduardom Severdnadzejem, 7. aprila 1988 odločila, da bo iz Afganistana dokončno umaknila
vse svoje sile. Umik naj bi potekal v dveh fazah. V prvi fazi, ki naj bi potekala od 15. maja do
16. avgusta 1988, bi državo zapustila polovica sovjetskih vojakov, druga polovica pa bi se
umaknila v drugi fazi, od 15. novembra 1988 do 15. februarja 1989. 107 Poleg tega je predstavnik
Bele hiše sporočil, da sta se ZDA in SZ na pogajanjih dogovorili še o tem, da lahko ZDA
pošiljajo pomoč afganistanskim upornikom, dokler bi SZ podpirala vlado v Kabulu. 108
S 15. majem se je začelo umikanje sovjetske vojske, a Delo opozarja, da s tem državljanske
vojne še ni konec. Kabulski režim se je pripravljal na spopad z mudžahidi, saj uporniki niso
želeli koalicije s partijo, zato so napovedali nadaljevanje svojega džihada. 109 Se je pa kabulska
vlada večkrat pritožila nad Pakistanom, ki naj bi kršil določila ženevskega sporazuma tako, da
je upornikom iz Pakistana v Afganistana pošiljal vse večje pošiljke orožja. Ženevski sporazum
je namreč obvezoval Pakistan, da se ne bo vmešaval v afganistanske notranje zadeve in da bo
zaprl taborišča afganistanskih upornikov na svojem ozemlju. 110
Februarja 1989 so mudžahidi napovedovali ofenzivo na Kabul z občasnim raketnim
obstreljevanjem, za številna druga mesta pa so se že vneli hudi boji in drugo največje
afganistansko mesto Kandahar je že pristalo v uporniških rokah. 111 Do hudih bombardiranj je
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prišlo tudi v naseljih ob avtocesti, ki je vodila iz Kabula do sovjetske meje in od katere je bil
odvisen uspešen umik sovjetskih enot. Žrtve so bili v večini civilisti. 112
Umik sovjetske vojske iz Afganistana je predstavljal obsežno vojaško operacijo, ki pa je bila
uspešno izvedena. Zadnji vojaki 40. armade so »most prijateljstva« (most, ki poteka čez reko
Amu Darya in povezuje mesti Hairatan v Afganistanu in Termez v Uzbekistanu) prečkali 15.
februarja 1989.113

5. POSLEDICE VOJNE
Sovjetska armada je pred začetkom vojne vpeljala zahteven trening za usposabljanje
pripadnikov sovjetskih sil. Država si je želela čim manj žrtev med sovjetskimi vojaki. Med
vojno se je izkazalo, da so bili njihovi sklepi napačni in žrtve so bile precej številčnejše, kot so
bile načrtovane. Po letu 1985 se je število sovjetskih žrtev sicer precej zmanjšalo, kar je
posledica vse večje usposobljenosti kadra, tako vojaškega kot častniškega, ter izpopolnjena
oborožitev in oprema.114
10 let trajajoči konflikt je prinesel mnogo nezaželenih posledic. Ena izmed njih je velika zloraba
drog (marihuana, hašiš, opij), ki so bile v Afganistanu množično dostopne. Po nekaterih
podatkih naj bi droge redno uživala kar polovica sovjetske vojske. Vojaki so pogosto kradli
municijo in orožje ter z njimi od mudžahidov kupovali mamila. Tudi zloraba alkohola, ki je od
vedno predstavljala problem v sovjetski vojski, je postala v Afganistanu še bolj pereča. V 10
let trajajočem konfliktu je bilo v bojih ubitih 13.136 sovjetskih vojakov, izven boja pa še
nadaljnjih 2.676. Okrog 50.000 vojakov je bilo ranjenih in poškodovanih, velik problem pa so
predstavljale tudi razne bolezni – hudo zbolelo je več kot 400.000 vojakov. 115 Žrtev v
afganistanski vladni vojski naj bi bilo okrog 18.000, mudžahidi pa so izgubili 90.000 svojih
bojevnikov.116
Najbolj pa je trpelo civilno prebivalstvo Afganistana. Največ ljudi je bilo ubitih zaradi
sovjetskega bombardiranja in miniranja vasi ter zaradi opustošenja podeželja. Točnega števila
žrtev ni mogoče ugotoviti, ocene se gibljejo okrog 1,25 milijona. Kmetijstvo, ki je predstavljalo
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glavno panogo afganistanskega ljudstva, je bilo v veliki meri uničeno, skupaj z malo industrije,
ki jo je posedovala država. V državi je bilo nastavljenih približno 4 milijone min na 780
kvadratnih kilometrih, kar je povzročilo ne samo tisoče smrtnih žrtev in poškodb, temveč tudi
velike selitve prebivalstva ter trajno onesnaženje kmetijskih zemljišč. 117

6. KRATEK ORIS DOGAJANJA V AFGANISTANU OD ODHODA
SOVJETSKE VOJSKE DO DANES
Po odhodu sovjetskih vojakov je afganistanska vojska hitro prevzela njihove položaje. Enote
mudžahidov se namreč niso bile sposobne iz svoje gverilske strategije preobraziti v redno
vojsko, ki bi zasedla Afganistan, saj niso imeli ne tankov, ne letalskih sil, niti enotnega
poveljstva. Tako ni prišlo do pričakovanega hitrega padca Nadžibulahovega režima. Začasna
prehodna vlada Zveze sedmih strank iz Pešavarja je oznanila, da bo njeno glavno mesto
Jalalabad, iz katerega bo vladala celotni državi. A afganistanska vojska je uspela obraniti mesto
pred najbolj množičnimi napadi mudžahidov v celotni vojni. Boji z mudžahidi so se nadaljevali
in do leta 1992 so imeli najpomembnejši »gospodarji vojne«, Masud, general Dostum in Ismail
Kan v oblasti večino osrednjega in zahodnega Afganistana. Istega leta so sile poveljnika
Masuda zasedle tudi večji del Kabula in omogočile ustanovitev Islamske države Afganistan. 118
Kljub zmagi mudžahidov so bili vsi pretekli dogovori o delitvi oblasti jalovi in izbruhnili so
etnični spopadi in nova državljanska vojna. Iz te zmede so se pojavili talibani, politična in
verska sila, ki je ob pomoči Pakistana in podpori ZDA, prevzela nadzor nad večjim delom
Afganistana.119 Septembra 1996 so zavzeli Kabul in 26. oktobra 1997 razglasili Islamski emirat
Afganistan ter uvedli radikalno islamsko vladavino in šeriatsko pravo. 120
Rabbanijeva in Masudova vlada se je umaknila na sever in si kljub vsemu prizadevala za obstoj
predtalibanskega Afganistana. Poveljnik Masud se je trudil ohranjati določeno stopnjo odpora
zoper vladavino talibanov in je ustanovil »Združeni islamski fronti za rešitev Afganistana«
oziroma t. i. »Severno zvezo«. Tudi mednarodna javnost je, predvsem po genocidu šiitskega
prebivalstva v Mazar-e Šarifu in Bamiyanu, spoznavala pravi obraz talibanov. 121
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Do septembra 1998 so talibani osvojili 90 % afganistanskega ozemlja, upiral se jim je samo še
Ahmed Šah Masud v dolini Panšir. Masud je kasneje postal žrtev terorističnega napada
protalibanskih bombašev. Po terorističnem napadu na ZDA (11. septembra 2001) so ZDA
oktobra istega leta začele z obsežnimi letalskimi napadi na vojaška oporišča talibanov in Al
Kajde v Kabulu, Kandaharju in Jalalabadu. Nato so s pomočjo teh sil enote Severne zveze
začele osvobajati Afganistan. 12. 11. 2001 je talibanska oblast razpadla in oblikovati je bilo
potrebno novo vlado.122 Oblikovanje prehodne afganistanske vlade je bil rezultat dogovora o
delitvi oblasti med afganistanskimi skupinami v Bonnu decembra 2001. Junija 2002 je Loya
jirga (velika skupščina) za začasnega predsednika države izvolila Hamida Karzaja. Začasna
vlada je delovala do leta 2004. Takrat je Loya jirga sprejela novo ustavo, ki je bila oblikovana
pod velikim vplivom zunanjih sil. 123
A vojni v Afganistanu kljub prizadevanjem za mirovna pogajanja še vedno ni videti konca. Že
od samega začetka je sodelovanje med članicami NATA oziroma ISAFA (misija ISAF se je
sicer končala konec leta 2014124) pomanjkljivo in brez koordinacije. Tuji vojaki, tudi ameriški,
v tej vojni ne vidijo globljega smisla, medtem ko se talibani in tuji islamski bojevniki borijo
proti ameriškemu imperializmu.125 Kdaj se bodo ameriške sile umaknile iz države, ni znano,
gotovo pa ne v času predsedovanja Donalda Trumpa, ki je 21. avgusta 2017 izjavil, da se bo
Amerika v Afganistanu borila do končne zmage. 126 V vojni ponovno najbolj trpi civilno
prebivalstvo. V lanskem letu (2018) je bilo po poročilu Združenih narodov v Afganistanu ubitih
rekordno število civilistov (3804 žrtev, med njimi 927 otrok), kar je v največji meri posledica
povečanih zračnih napadov sil pod vodstvom ZDA in več samomorilskih napadov. Po podatkih
ZN-a je bilo v zadnjem desetletju sicer ubitih najmanj 32.000 civilistov, 60.000 pa jih je bilo
ranjenih. 127
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7. KRONOLOGIJA VOJNE
11. februarja 1989 je bila v časopisu objavljena tudi kratka in pregledna kronologija vojne:
April 1978: Vojaški državni udar, v katerem je ubit princ Mohamad Daud; 3000 žrtev čistk.
Predsednik postane Nur Mohamed Taraki, voditelj Ljudske demokratične partije Afganistana
(PDPA). Začne se islamsko osvobodilno gibanje.
Marec 1979: Upor v pokrajini Herat.
September 1979: Državni udar premiera Hafizulaha Amina in uboj predsednika Tarakija.
December 1979: V zadnjem tednu se iz letal izkrca 5000 sovjetskih vojakov. V napadu na
predsedniško palačo je Amin ubit, predsednik postane Babrak Karmal.
Januar 1980: OZN obsodijo sovjetsko intervencijo in zahtevajo takojšen umik. Resolucija se
ponavlja vsako leto. Afganistanski uporniki se združijo v Islamsko zvezo.
Februar 1980: Sovjetske sile v Afganistanu štejejo že 115.000 vojakov. Protisovjetske
demonstracije v Kabulu; najmanj 1000 mrtvih.
April 1982: Velika ofenziva afganistanskega uporniškega gibanja blizu Kosta.
Junij 1982: Prvi krog posrednih afganistansko-pakistanskih pogajanj pod pokroviteljstvom
OZN v Ženevi.
Oktober 1982: Eksplozija v predoru Salang- več kot tisoč mrtvih, od tega 700 sovjetskih
vojakov.
April 1983: Velika sovjetsko-afganistanska ofenziva na Herat.
Januar 1984: Gverilci začasno zavzamejo drugo največje mesto Kandahar.
April, maj 1984: Velika sovjetsko-afganistanska ofenziva v dolini Pandžšir in v Heratu. Sovjeti
prvič množično bombardirajo položaje mudžahidov in vasi.
Maj 1985: V pakistanskem Pešavaru se fundamentalistične in zmerne frakcije mudžahidov
združijo v sedemčlansko koalicijo.
September 1985: Znotraj predsedniške palače v Kabulu ustrelijo 16 ljudi zaradi zarote.
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Maj 1986: Babrak Karmal je zamenjan zaradi »zdravstvenih razlogov«. Na čelo kabulskega
režima je postavljen Nadžibulah. Sovjetski voditelj Mihail Gorbačov napove delen umik iz
Afganistana.
September 1986: Mudžahidi dobijo prve pošiljke najsodobnejšega ročnega protiletalskega
orožja stinger in blowpipe.
Januar 1987: Nadžibulah oznani program narodne sprave in enostransko prekinitev ognja.
Mudžahidi zavrnejo kakršenkoli dogovor z režimom.
Oktober 1987: po oceni OZN je v Pakistanu 2,9 milijona afganistanskih beguncev, v Iranu pa
2,3 milijona.
Februar 1988: Mihail Gorbačov ponudi sovjetski umik iz Afganistana v desetih mesecih, če
bo v Ženevi podpisan sporazum med Afganistanom, Pakistanom, ZDA in SZ.
April 1988: Podpisan ženevski sporazum o sovjetskem umiku, vrnitvi afganistanskih beguncev
in drugih vprašanjih.
December 1988: Prva pogajanja namestnika sovjetskega zunanjega ministra Julija Voroncova
z mudžahidi. Voroncov se v Rimu snide s kraljem Zahirom Šahom. Iz Afganistana se je
umaknila polovica sovjetskih vojakov. Bitka za Kandahar.
Januar 1989: Nadžibulah razglasi enostransko prekinitev ognja, napove razpustitev PDPA.
Mudžahidi prekinejo pogajanja s Sovjeti.
Februar 1989: Mudžahidi ustanavljajo ljudski svet in prehodno vlado. Sovjeti zapustijo Kabul.
Vojno stanje v Kabulu.128
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8. ZAKLJUČEK
Lahko bi rekli, da večina Afganistancev pozna le vojno, saj v njihovi državi že stoletje trajajo
hudi boji – začeli so se s prvo angleško-afganistansko vojno leta 1919, vrhunec spopadov
predstavlja sovjetsko-afganistanska vojna v času med hladno vojno, po sovjetskem umiku pa je
sledila državljanska vojna, ki traja še danes. Zaradi dolgotrajnih spopadov v državi vlada strah,
bolezni in revščina.
Po navadi so v vojni poraženci in zmagovalci, vendar so v sovjetsko-afganistanski vojni te meje
zabrisane. Afganistanski mudžahidi so zmagali v nekaterih pomembnih bitkah, sicer pa so
Sovjeti na bojišču imeli premoč. Umaknili so se zato, ker je sovjetsko vodstvo ugotovilo, da je
vojna zastala na mrtvi točki in da lahko sredstva, ki jih je vojna požirala, porabijo bolj koristno.
Danes ima afganistanska vojska kljub tuji pomoči probleme s poveljevanjem in motivacijo,
napadi talibov pa se iz dneva v dan stopnjujejo, zato se poraja vprašanje, kakšna prihodnost
čaka to od bojev utrujeno državo.
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9. VIRI IN LITERATURA
9.1 Časopisni viri
-

»Babrak izvedel udar v Afganistanu.« Delo, 28. december 1979, 1.

-

»Prevrat s pogledom na sever.« Delo, 29. december 1979, 3.

-

»Zahteve po sovjetskem umiku iz Afganistana.« Delo, 3. januar 1980, 1.

-

»Hladen mir v Kabulu.« Delo, 11. januar 1980, 3.

-

»Brežnjev: Intervencije ni in je tudi ni bilo.« Delo, 14. januar 1980, 2.

-

»Soglasje o obsodbi akcije v Afganistanu.« Delo, 29. januar 1980, 1.

-

»Izredno stanje v Kabulu.« Delo, 23. februar 1980, 1.

-

»Kabulski bazar posluje.« Delo, 29. februar 1980, 1.

-

»Afganistanski uporniki drznejši in odločnejši.« Delo, 7. oktober 1980, 3.

-

»Popolno soglasje s SZ.« Delo, 28. oktober 1980, 3.

-

»Babrak Karmal kaže obraz dobrega muslimana.« Delo, 5. oktober 1982, 5.

-

»Afganistanski zaplet in zadrega v Moskvi.« Delo, 7. februar 1983, 8.

-

»Za politično rešitev afganistanskega vprašanja.« Delo, 17. februar 1983, 3.

-

»Eksploziji v Kabulu.« Delo, 24. februar 1983, 3.

-

»Čedalje hujši pritisk sil upornikov na Kabul.« Delo, 26. februar 1983, 12.

-

»Mudžahidi zatrjujejo, da jih v Afganistanu podpira večina.« Delo, 20. 5. 1983, 3.

-

»Mudžahedini napadli sovjetski konvoj.« Delo, 16. junij 1983, 16.

-

»Poboj afganistanskih mudžahidov.« Delo, 16. november 1983, 3.
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»Afganistanski uporniki sestrelili sovjetsko letalo.« Delo, 17. november 1983, 3.
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»Voditelji afganistanskih upornikov pri Reaganu.« Delo, 16. junij 1986, 3.

-
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-
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-

»Mudžahidi vnaprej odklanjajo ženevski sporazum.« Delo, 9. april 1988, 3.

-

»Za umik iz Afganistana bodo jamčile tudi ZDA.« Delo, 13. april 1988, 20.

-

»Dejanje afganistanske drame gre h koncu, začenja se novo.« Delo, 17. maj 1988, 3.

-

»Kabul se je spet pritožil, da Pakistan ravna po svoje.« Delo, 21. maj 1988, 3.
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-

»Kabul se hiti utrjevati.« Delo, 2. februar 1989, 3.

-

»Na stotine žrtev bombardiranja.« Delo, 2. februar 1989, 3.

-

»Kronologija vojne.« Delo, 11. februar 1989, 24.
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-

Taylor,

Alan.

The

Soviet

War

in
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»Why
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https://www.history.com/news/why-its-so-difficult-to-win-a-war-in-afghanistan
(Dostop: april 2019).
9.3 Literatura
-

Amstutz, J. Bruce. Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation.
Washington: National Defense University, 1986.

-

Badalič, Vasja. Teror trajne svobode. Ljubljana: Založba Krtina, 2013.

-

Ewans, Martin. Conflict in Afghanistan: Studies in asymmetric warfare. London/New
York: Routledge, 2005.

-

Ferfila, Bogomil. Afganistan: V vojni že 40 let. Ljubljana: Demat, 2017.

-

Fink Hafner, Danica, Boštjan Slatenšek. Teokracija: Talibski režim v Afganistanu 19962001. Ljubljana: Založba FDV, 2017.

-

Galeotti, Mark. Afghanistan: The Soviet Union's Last War. London: Frank Cass, 1995.

-

Girardet, Edward. Afghanistan: The Soviet War. New York: St. Martin's press, 1985.

39

-

Grau, W. Lester. The Bear Went Over the Mountain: Soviet Combat Tactics in
Afghanistan. London: Frank Cass, 1991.

-

Jones, Seth. In the Graveyard of Empires: America's War in Afghanistan. New York:
W. W. Norton & Company, 2009.

-

Močnik, Mitja. Misija Afganistan: Isaf Sikon 6. Nova Gorica: Educa, 2013.

-

Natek, Karel, Marjeta Natek. Države sveta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

-

Odom, E. William. The collapse of the Soviet Military. New Haven: Yale University
Press, 2000.

-

Ostojić, Mile. Velika igra. Zagreb: Alfa, 1987.

-

Oxfordova enciklopedija zgodovine: Od 19. stoletja do danes, s.v. »Afganistan«.

-

Riedel, Bruce. What we Won: America's Secret War in Afghanistan, 1979-1989.
Washington: Viva Books, 2015.

-

The Russian General Staff. The Soviet-Afghan War: How a superpower fought and lost.
Kansas: University Press of Kansas, 2002.

-

Velika ilustrirana enciklopedija: Zgodovina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

40

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, julij 2019

Maruška Urbančič

41

