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Protiuporniško delovanje v časovni perspektivi: analiza in primerjava posredovanja
Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike v Afganistanu
Leta 1979 se je Sovjetska zveza pripravljala na vojaško posredovanje v Afganistanu. Cilj je bil
zamenjati politično oblast v Kabulu. Dobrih dvajset let kasneje so se na podobno nalogo
pripravljale Združene države Amerike. Obe velesili sta bili mnenja, da bosta svojo nalogo
opravili hitro in brez večjih težav, toda obema so načrte prekrižali uporniki, ki so se z manjšim
številom in slabšim orožjem uspešno zoperstavili v tistem času eni izmed najmočnejših vojsk
na svetu. Posredovanje v Afganistanu je bil eden izmed glavnih razlogov za razpad Sovjetske
zveze, medtem ko je dvajset let kasneje afganistanski konflikt bila najdaljša vojna v zgodovini
Združenih držav Amerike. To zaključno delo raziskuje, na kakšen način sta se obe velesili
zoperstavili uporniški grožnji v Afganistanu in zakaj sta imeli toliko težav pri bojevanju z
uporniki. Del raziskave je namenjen analizi vojaškega posredovanja, toda glavnina raziskave
se osredotoča na srž protiuporniškega delovanja: sodelovanje z lokalnim civilnim
prebivalstvom in vzpostavljanje legitimnosti vlade.
Ključne besede: uporniki, protiuporniško delovanje, protiuporniška doktrina, civilno
prebivalstvo, Afganistan.

Counterinsurgency in a time perspective: an analysis and comparison of Soviet Union and
the United States of America in Afghanistan
In 1979 Soviet Union has been preparing for a military intervention in Afghanistan. The goal
was changing the political leadership in Kabul. An odd 20 years later the similar task laid ahead
of United States of America. Both superpowers were confident, that their mission will be
finished fast and without any major difficulties. But both powers' plans were ruined by
insurgents, which successfully countered the bigger and better equiped state armies. The
intervention in Afghanistan was one of the main catalysts for the collapse of Soviet Union while
twenty years later the Afghansitan war was the longest war in the history of United States of
America. This thesis is exploring, how did both superpowers counter the insurgent threat in
Afghanistan and why did both have so much trouble fighting the insurgents. Part of the thesis
is focusing on military intervention, while the majority of the work is focused on the core of
counterinsurgency: cooperation with the local civilian population and building the legitimacy
of the government.
Key words: insurgents, counterinsurgency, counterinsurgency doctrine, civilian population,
Afghanistan.

Kazalo
1 Uvod ........................................................................................................................................ 7
2 Metodološki okvir naloge ...................................................................................................... 11
2. 1 Predmet preučevanja ..................................................................................................... 11
2. 2 Cilji preučevanja ........................................................................................................... 11
2. 3 Hipoteze in raziskovalno vprašanje ............................................................................... 12
2. 4 Uporabljena metodologija ............................................................................................. 12
3 Osnovni pojmi ....................................................................................................................... 13
3. 1 Uporniško delovanje ..................................................................................................... 13
3. 2 Protiuporniško delovanje............................................................................................... 16
3. 3 Trda moč ....................................................................................................................... 20
3. 4 Mehka moč .................................................................................................................... 21
3. 5 Pametna moč ................................................................................................................. 22
4 Vzroki za pojav uporništva ................................................................................................... 24
5 Posredovanje Sovjetske zveze v Afganistanu (1979–1989).................................................. 28
5. 1 Povod v konflikt ............................................................................................................ 29
5. 2 Potek konflikta .............................................................................................................. 31
5. 3 Sodelujoči ...................................................................................................................... 33
5. 4 Taktika upornikov ......................................................................................................... 36
5. 5 Uporabljena doktrina protiuporniškega delovanja ........................................................ 38
5. 6 Mednarodno sodelovanje .............................................................................................. 46
6 Posredovanje Združenih držav Amerike v Afganistanu (2001–2014) .................................. 48
6. 1 Povod v konflikt ............................................................................................................ 49
6. 2 Potek konflikta .............................................................................................................. 51
6. 3 Sodelujoči ...................................................................................................................... 55
6. 4 Taktika upornikov ......................................................................................................... 59
6. 5 Uporabljena doktrina protiuporniškega delovanja ........................................................ 61
5

6. 5. 1 Provincial Reconstruction Team ........................................................................... 65
6. 5. 2 Korupcija in protiuporniško delovanje .................................................................. 69
6. 6 Mednarodno sodelovanje .............................................................................................. 70
7 Primerjava posredovanj ......................................................................................................... 73
7. 1 Nasprotnik ..................................................................................................................... 75
7. 2 Uporabljena doktrina ..................................................................................................... 78
8 Zaključek ............................................................................................................................... 83
9

Viri ................................................................................................................................... 87

6

1 Uvod

Uporništvo je upor proti oblasti, kjer nasprotniki oblasti niso obravnavani kot legitimni
bojevniki v oboroženem konfliktu. Državna oblast, proti kateri se bodo uporniki borili bodo
tretirali uporništvo kot nelegitimno. Ravno nasprotno bodo uporniki videli oblast kot
nelegitimno, kar je tudi glavni vzrok za nastanek uporniškega gibanja (Weigand, 2017).
Vladajoča garnitura, ali pa njihovi zavezniki, se bo tako borila za ohranitev nadzora in varnosti
na svojem ozemlju. Pri tem bo morala uporabiti posebno taktiko, saj se z uporniki ne bo
spopadala v odprtem boju. Podobno velja pri tujih državah, ki v imenu določene politične struje
posredujejo v domači državi te politične struje. V tem primeru bo uporniško gibanje še
močnejše, saj se bodo uporniki lažje identificirali kot borci za svobodo in neodvisnost.
Uporništvo v vsakem konfliktu predstavlja velik zalogaj za vladno stran, zaradi tega se
protiuporniško delovanje vselej razvija.
Že vse od začetkov človeštva se ljudje na podlagi svoje identitete, prepričanj, lokacije in drugih
dejavnikov povezujejo v družbene skupine (države)1. S tem se posamezniki odpovedo delu
svojih svoboščin in podredijo vladarju (suverenu, vladi, …) v zameno za zaščito njihovih
ostalih pravic, kot tudi za vzpostavitev in vzdrževanje varnosti. Določena družbena skupina ali
nacija bo v primeru uporništva mnenja, da država ne izpolnjuje svojega dela družbene pogodbe,
zato se bo ta skupina organizirala v uporniško gibanje.
S preučevanjem protiuporniških delovanj se je v preteklosti ukvarjalo precej teoretikov. Eden
izmed prvih (prva polovica osemnajstega stoletja), ki se je podrobneje posvetil tej tematiki je
bil Santa Cruz de Marcenado, španski častnik in diplomat. Trdil je, da je možnost pojava
oboroženega upora obratno sorazmerna z uspešnostjo vladajoče garniture; bolj kot je vladajoči
sloj uspešen, manj je možnosti za upor in obratno. Zagovarjal je hitro ukrepanje proti
upornikom, saj se možnosti uspešnega utišanja upora manjšajo s časom, ki ga imajo
protiuporniške skupine na voljo za prevlado na terenu (Heuser, 2010, str. 429).
V primeru, ko vojaške sile okupirajo tujo državo, je Marcenado ugotavljal, da mora okupacijska
sila spoštovati lokalne navade, zakone in religijo. Spoštovanje lokalne tradicije vzbuja zaupanje
med lokalnim prebivalstvom, kar omogoča lažje delovanje tuji vojaški sili. Vsako kaznovanje
1

Jean-Jacques Rousseau je leta 1762 napisal knjigo z naslovom Družbena pogodba, v kateri je preučeval ta
družbeni pojav.
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upornikov mora biti izvedeno s predhodnim poštenim sojenjem, v primeru nezadovoljstva
lokalnega prebivalstva z obnašanjem okupacijskih enot pa je zagovarjal tudi menjavo
poveljnika teh enot (Heuser, 2010, str. 430).
Eden izmed bolj poznanih teoretikov v vodah protiuporniškega delovanja je David Kilcullen 2,
ki je leta 2006 opisal, kako lahko medagencijsko sodelovanje privede do uspešnega kljubovanja
uporniškim dejavnostim. ˝Vsaka izmed sodelujočih agencij mora razumeti prednosti, slabosti,
zmožnosti in cilje drugih agencij. Medagencijske enote morajo biti sestavljene z namenom
vsestranskosti (zmožnost opravljanja širokega spektra nalog) in okretnosti (zmožnost hitre
tranzicije med nalogami)˝ (Kilcullen, 2006, str. 4).
Vzpostavil je model protiuporniškega delovanja, ki je sestavljen iz temeljev, stebrov in strehe.
Temelj predstavljajo informacije, saj je prvotnega pomena, da razumemo ozadje spora ter
zahteve posameznih skupin. Ta temelj se gradi s pomočjo obveščevalnih operacij, medijskimi
kampanjami in informacijskimi operacijami (psihološke operacije, elektronsko bojevanje,
nadzor nad socialnimi omrežji) (Kilcullen, 2006).
Na informacijskem temelju sedijo trije stebri – ekonomska, vojaška in politična pomoč. Vsaka
pomoč mora biti uravnovešena in koordinirana s preostalima dvema, saj v nasprotnem primeru
izvajalec protiuporniških operacij tvega še večjo destabilizacijo območja in konflikta samega.
Ti trije stebri podpirajo končni cilj – nadzor. Utrjevanje nadzora nad območjem in
destabilizacija konflikta sta glavni cilj protiuporniškega delovanja (Kilcullen, 2006).
Afganistanu oznaka kriznega območja ni tuja, vojna vihra je na tem ozemlju divjala že dolgo
pred posredovanjem zveze NATO na začetku 21. stoletja. V moderni zgodovini so se prvi večji
konflikti pričeli pojavljati v 19. stoletju, ko je izbruhnila prva vojna med tedanjim Britanskim
imperijem in Afganistanskim emiratom. Po koncu tretje anglo-afganistanske vojne leta 1919 je
Afganistan postal kraljevina (Lyon, 2009).
Kraljestvo se je obdržalo dobrih 50 let, vse do leta 1973, ko je po državnem udaru Afganistan
postal republika. Slednja je imela več kot desetkrat krajšo življenjsko dobo kot kraljestvo, saj
je leta 1978 sledil nov državni udar, po katerem je v državi zavladal socializem. Nedolgo po
državnem udaru in socialističnih reformah so se pričeli prvi upori v državi, ki so jih v želji po
ohranitvi islamskih vrednot vodili mudžahedini (Hussain, 2005).

2

David Kilcullen je bil v obdobju drugega predsedniškega mandata Georga W. Busha mlajšega glavni strateg v
Uradu koordinacije protiterorističnih aktivnosti na ameriškem ministrstvu za zunanje zadeve.
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Tako se je decembra leta 1979 v notranji spor vmešala Sovjetska zveza, ki je že bila prisotna
na tem območju, saj je kmalu po državnem udaru v državo poslala svoje vojaške svetovalce. Po
napotitvi svojih oboroženih sil3 v Afganistan so se sovjetske sile srečale z nepričakovano
močnim odporom. Vseskozi so jih spremljale logistične težave zaradi upornikov (pokrivanje
ogromnih površin v Afganistanu, slaba oziroma neobstoječa infrastruktura), zmožnost
varovanja večjih območij, vedno večji bazen lokalnega prebivalstva iz katerega so uporniki
lahko črpali okrepitve in prebivalstvo, ki je z uporniki sodelovalo zaradi simpatiziranja ali pa
zgolj iz strahu pred njimi (Granville, 2014).
Sovjetska zveza je bila s svojimi vojaškimi silami v Afganistanu prisotna slabih deset let, od
decembra 1979 do februarja 1989. Sodeč po več analizah, ki so bile izvedene po njihovem
umiku, se je sovjetska vojska celoten čas konflikta neuspešno udejstvovala v protiuporniških
dejavnostih. Kljub temu, da bi morala centralizirana oblast biti sposobna hitro in učinkovito
vpeljati enotnejši odziv na uporniške dejavnosti, saj je v teoriji povsem vplivala na vojaško,
politično in ekonomsko sfero, se to ni zgodilo. Sovjeti so tako bili praktično vseskozi nemočni
proti na videz šibkejšemu nasprotniku (Hawkins, 2010).
Splošno znano je ozadje izbruha konflikta v Afganistanu leta 2001. Enajstega septembra tistega
leta je devetnajst članov Al-Kajde ugrabilo štiri potniška letala ter jih kot voden izstrelek
uporabilo pri samomorilskem napadu na Združene države Amerike; natančneje na Svetovni
trgovinski center v New Yorku in Pentagon v Washingtonu (eno izmed letal je strmoglavilo na
travniku v Pensilvaniji). Teden dni po terorističnem napadu so predstavniki ameriške vlade od
afganistanske vlade zahtevali predajo Osame bin Ladna. Vodje Talibanov, ki so v tistem
obdobju bili alfa in omega v Afganistanu, se s tem ultimatom niso strinjali in slab mesec dni po
terorističnem napadu so ZDA skupaj z Veliko Britanijo pričele z invazijo na Afganistan
(Wintour, Ahmed, Vulliamy, 2001).
Ta vojna se je zapisala v zgodovinske knjige kot najdaljša vojna v zgodovini Združenih držav
Amerike. Razloge lahko prav gotovo iščemo v nepravilno uporabljeni protiuporniški taktiki.
Američani namreč niso predvidevali, da bodo Talibani vzdržali njihovo aplikacijo t. i. 'hard

3

Kot eden izmed glavnih vzrokov za neuspešnost sovjetske kampanje v Afganistanu je mnogokrat navedena
doktrina, ki jo je sovjetska vojska uporabila v boju proti upornikom. Njihova doktrina je namreč temeljila na
uporabi tankovskih enot na razmeroma ravnem terenu (Sovjetska zveza se je v obdobju hladne vojne pripravljala
na spopad z Zahodom na območju srednje Evrope). Sovjetske tankovske enote so se tako znašle praktično
neuporabne na goratem območju Afganistana s slabo razvito infrastrukturo. Mudžahedini so se obenem izkazali
za zelo neugodne nasprotnike, bili so namreč organizirani v majhne skupine in so s pomočjo gverilske taktike
uspešno napadali številčnejše nasprotnike.
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power'4 v Afganistanu, prav tako pa v Washingtonu voditelji niso bili sposobni voditi uspešne
kampanje uporabe t. i. 'soft power'. Podobno kot Sovjetska zveza dve desetletji prej, tudi ZDA
niso znale vzpostaviti uspešnega medangecijskega sodelovanja, s katerimi bi lahko pridobili
podporo med lokalnim afganistanskim prebivalstvom (Young, 2019).
Iz obeh navedenih primerov je možno razbrati, da protiuporniško delovanje predstavlja kritično
točko v boju proti nasprotniku, ki se poslužuje asimetričnega bojevanja in se ne bo z vojsko (v
teh primerih sovjetsko oziroma ameriško) spustil v odprt boj. Za uspešno protiuporniško
delovanje je izjemno pomembno, da najdemo tak politični program, ki bo vzel pobudo
upornikom in zmanjšal podporo lokalnega prebivalstva. Protiuporniška dejavnost torej ni
odvisna le od vojaških manevrov oziroma hard power ali pa zgolj od uporabe diplomacije,
informacij in (družbenih) medijev oziroma soft power, temveč od uspešne kombinacije obeh
(Galula, 2006).

4

Hard power in soft power sta izraza, ki jih je kot eden izmed prvih znanstvenikov uvedel ameriški politolog
Joseph Nye. Hard power (slovensko: trda moč), je uporaba vojaških in ekonomskih sredstev z namenom vplivanja
na obnašanje drugega političnega akterja. Pri soft power (slovensko: mehka moč) politični akter uporablja
diplomacijo, kulturne in politične vrednote itd. z namenom vplivanja na nekoga drugega.

10

2 Metodološki okvir naloge

2. 1 Predmet preučevanja
Predmet raziskovanja mojega magistrskega dela bo protiuporniško delovanje v dveh konfliktih,
ki sta se odvijala na afganistanskih tleh. Prvi obravnavan konflikt je trajal med letoma 1979 in
1989, ko je v Afganistanu posredovala Sovjetska zveza, medtem ko se je drugi konflikt pričel
leta 2001 in še traja, kar ga zaznamuje kot najdaljšo vojno, v kateri so sodelovale Združene
države Amerike. V raziskavi bom najprej predstavil teoretike, ki so se ukvarjali s preučevanjem
protiuporniškega delovanja, nato pa se bom osredotočil na oba konflikta in njuno medsebojno
primerjavo z vidika protiuporniškega delovanja.

2. 2 Cilji preučevanja
Prvi cilj moje raziskave bo analizirati oba konflikta, še posebej se bom osredotočil na vidik
protiuporniškega delovanja. Preučil bom protiuporniško doktrino, ki sta jo uporabili obe državi
in ugotovil, v kolikšni meri je bila uporabljena doktrina uspešna. Prav tako želim ugotoviti,
zakaj sta se obe velesili odločili za določeno doktrino protiuporniškega delovanja.
Večji del raziskave bo tako zajemala primerjalna analiza obeh konfliktov. Tako želim ugotoviti,
ali je možno povleči vzporednice med obema konfliktoma (vzrok, doktrina, itd.) in kako se
lahko primerjata oba izida.
Praktično vsi teoretiki zagovarjajo, da je za uspešno protiuporniško delovanje potrebno
mobilizirati civilne vire oziroma t. i. soft power. Eden izmed ciljev magistrske naloge bo torej
ugotoviti, koliko in kakšne civilne vire sta Sovjetska zveza in ZDA uporabili, prav tako pa želim
raziskati, kako uspešno je bilo medagencijsko sodelovanje, ki je ključnega pomena pri
portiuporniških akcijah.
Razen krajših primerjav v znanstveni literaturi nisem zasledil obširnejše analize protiuporniške
dejavnosti med obema izbranima konfliktoma. Tako želim s svojo magistrsko nalogo narediti
temeljito raziskavo in ugotoviti, kaj točno je vplivalo na potek protiuporniških akcij in kako se
je uporabljena kombinacija t.i. hard in soft power obnesla v širši sliki konflikta.
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2. 3 Hipoteze in raziskovalno vprašanje
V svojem magistrskem delu želim dokazati oziroma ovreči naslednje tri hipoteze in odgovoriti
na raziskovalno vprašanje:


Hipoteza 1: Sovjetska zveza in ZDA so imele že pred posredovanjem v Afganistanu
razvito doktrino protiuporniškega delovanja.



Hipoteza 2: Tako Sovjetska zveza kot ZDA sta uspešno prilagajali svojo doktrino
protiuporniškega bojevanja v času posredovanja v Afganistanu.



Hipoteza 3: ZDA so v nasprotju s Sovjetsko zvezo pri protiuporniškem delovanju
intenzivneje uporabljale t. i. mehko moč.

2. 4 Uporabljena metodologija
Moje magistrsko delo je sestavljeno iz dveh glavnih delov. V prvem delu bom predstavil
teoretike, ki so se ukvarjali s protiuporniškim delovanjem in preučil njihove modele
protiuporniškega delovanja. Prav tako bom analiziral hard in soft power. Podrobneje se bom
osredotočil na Kilcullenov model protiuporniškega delovanja. Ta del bo služil kot podlaga za
boljše razumevanje nadaljevanja raziskovalnega dela, kjer se bom osredotočil na oba
preučevana konflikta. Za obrazložitev se bom v prvem delu posluževal deskriptivne metode.
Prav tako bom uporabil metodo zgodovinske analize. Poleg tega bom s pomočjo analize
primarnih virov pregledal vojaško doktrino, ki sta jo v protiuporniškem delovanju uporabljali
obe velesili.
V naslednjem delu bom uporabil metodo primerjalne analize. Z vidika protiuporniškega
delovanja bom namreč primerjal oba konflikta, ter poskušal ugotoviti, ali je mogoče med njima
potegniti vzporednice. Raziskava bo temeljila tudi na statističnih podatkih (število žrtev, število
spopadov in njihovi izidi, številčnost vojske ter upornikov na terenu in njihova oprema), zato
bom uporabljal metodo analize statistik. Obenem se bom poslužil tudi analize sekundarnih
virov, ki bo zajemala preučevanje knjig, člankov, zbornikov in različnih internetnih virov, s
katerimi bom dopolnil svoje ugotovitve, zbrane s pomočjo prejšnjih raziskovalnih metod. V
zaključku naloge bom ugotovitve raziskave zopet predstavil in interpretiral s pomočjo
deskriptivne analize.
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3 Osnovni pojmi

Skozi zgodovino človeštva se je pokazalo, da kljub splošnemu napredku bistvo uporništva in
protiuporništva ostaja enako. Uporniki in vladajoča garnitura se bosta med sabo borila za
naklonjenost ljudstva, saj je podpora ljudi tista, ki najbolj vpliva na razplet. Zaradi tega mora
biti orožje in smrtonosna sila uporabljena zelo previdno in zgolj proti nasprotnikovim
oboroženim silam, saj bodo civilne žrtve izredno negativno vplivale na podporo ljudstva (Perry
in Gordon, 2008).
˝Glavna vloga vojske v protiuporniških operacijah je vzpostaviti varno okolje, v katerem se
bodo lahko implementirale politične in ekonomske reforme. Če bodo uporniki odrezani od
prebivalstva, bo njihovo gibanje razpadlo. Če pa uporniki uspejo pridobiti podporo tujih držav
oziroma mednarodne skupnosti, pa bo protiuporniško delovanje izjemno oteženo˝ (Perry in
Gordon, str. 6, 2008). To so aksiomi, ki veljajo v praktično vsakem primeru uporništva.

3. 1 Uporniško delovanje
˝Uporništvo je taktika ali strategija, ki jo uporabijo skupine ljudi, ki ne morejo doseči svojih
političnih ciljev skozi implementacijo konvencionalnih sredstev za pridobivanje politične moči.
Ker so prešibki, da bi jim to uspelo, se zatečejo k nasilju in psihološki vojni. Ker niso dovolj
močni, da bi se borili z državo v konvencionalni bojih, uporabljajo zahtevne terene kot so
džungle, gore in urbana središča˝ (Metz in Raymond, 2004, str. 15).
˝Uporniki se preskrbujejo tako, da uživajo podporo civilnega prebivalstva in obenem širijo svoj
vpliv med prebivalstvom s politično in psihološko propagando. Tako uporniki kot vladne sile
se borijo za podporo civilistov. Omeniti je potrebno, da lahko imajo tako uporniki kot vladni
režim podporo iz tujine˝ (Metz in Raymond, 2004, str. 15).
˝'Uporništvo' je, kot mnogi politični izrazi, nedorečen koncept. Obstaja namreč več različnih
definicij in zgolj v ameriškem političnem prostoru ni enotne definicije uporništva, saj ima svojo
definicijo praktično vsaka veja oboroženih sil, kot tudi različni deli ameriške vlade˝ (Vick,
Grissom, Rosenau, Grill in Mueller, 2006, str. 8).
Ameriški akademiki uporniško delovanje definirajo kot vojaški konflikt, kjer se majhne, lahko
oborožene skupine poslužujejo gverilskega bojevanja, ki ga vodijo iz centrov moči, ki se
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nahajajo na podeželju. Oborožene operacije dopolnjujejo politični nazori in motivatorji (Fearon
in Laitin, 2003).
Ta definicija sicer zajame vojaški kot politični del uporniškega delovanja. Toda Fearon in Laitin
sta zapisala, da uporniki svoje akcije vodijo iz baz, ki se nahajajo izključno na ruralnih
območjih.
Leta 2009 je ameriška vlada, po večmesečnem sodelovanju vladnih agencij5 izdala dokument,
v katerem je postavila smernice protiuporniškemu delovanju in definirala uporništvo.
Dokument definira uporništvo kot organizirano gibanje, ki želi zrušiti vladajočo garnituro s
pomočjo prikritih operacij in oboroženega konflikta. ˝Uporniki stremijo k zrušitvi vlade in
prevzemu nadzora nad državnimi viri in prebivalstvom. To storijo s pomočjo sile (gverilsko
bojevanje, terorizem in ustrahovanje), propagando, subverzijo in politično mobilizacijo.
Uporniki se borijo z vladnimi silami le v tolikšni meri, ki je potrebna za dosego njihovih
političnih ciljev: njihov cilj ni popolno uničenje aparata proti kateremu se borijo, temveč
vzpostavitev nadzora nad prebivalstvom in teritorijem, ki bi vladni garnituri onemogočil
izvrševati oblast in posledično odvzel legitimnost. Aktivnosti upornikov so torej zasnovane z
namenom slabljenja legitimnosti vlade in njenega nadzora nad državo, medtem ko povečujejo
svoj vpliv in nadzor nad teritorijem in prebivalstvom˝ (U.S. Department of State, 2009, str. 6).
Definicija opredeljuje uporništvo kot boj za moč in oblast, ter opredeli različna orodja (nasilna
in nenasilna), ki jih uporniki uporabljajo pri poskusu prevzema oblasti. ˝Definicija predstavi
idejo, da je uporništvo del psihološkega bojevanja, usmerjen k zmanjševanju volje vladajoče
garniture do vodenja države ali regije˝ (Vick in drugi, 2006, str. 10).
Ta definicija ne zajema ključnega dejavnika uporništva, in sicer lokalnega prebivalstva.
Definicija ameriškega obrambnega ministrstva na primer ne bi smatrala bojev v Iraku v
prejšnjem desetletju kot uporništvo, saj nasprotniki ameriških sil v večini primerov ne bi mogli
biti smatrani za organizirano gibanje. Definicija prav tako ne omenja političnega dela
uporniškega delovanja (Vick in drugi, 2006).

5

Ministrstvo za zunanje zadeve, obrambno ministrstvo, Agencija za mednarodni razvoj, pravosodno ministrstvo,
ministrstvo za domovinsko varnost, ministrstvo za finance, kmetijsko ministrstvo, ministrstvo za promet, Pisarna
direktorja nacionalnega obveščevalnega urada.
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Sovjetska zveza v času svojega obstoja ni izdala uradne definicije uporniškega gibanja, prav
tako pa avtorji sovjetske vojaške doktrine upornikov niso smatrali za dovolj pomembno
nevarnost, da bi morali svojo vojsko nanje posebej pripraviti.
Zaradi velikega števila uporov, ki so se pojavljali vsakič po prihodu sovjetskih sil na določeno
območje, so Sovjeti uporništvo smatrali kot borbo med tujim okupatorjem določenega teritorija
in prebivalci tega teritorija. Uporniki so se torej borili proti socialističnemu režimu, uporništvo
pa so zato sovjeti imenovali protirevolucionarno delovanje (v Sovjetski politični znanosti je
bila revolucija namreč glavni katalizator vzpostavitve socialističnega režima) (Johnson, 1990).
Zelo je pomembno, da razumemo, kako uporniško gibanje sploh nastane. Uporniki ne
izkoristijo zgolj že obstoječih nesoglasij med vladajočo garnituro in prebivalstvom, temveč
ustvarjajo nova, s tem ko napadajo vladne ustanove in povečujejo državno krizo in poslabšujejo
življenjske standarde lokalnega prebivalstva (Joint Chiefs of Staff, 2018).
ZDA so v dokumentu, izdanem leta 2018, izpostavile tri pogoje, pomembne za nastanek
oziroma razvoj uporniškega gibanja: priložnost, motiv in sredstva. Potencialni uporniki bodo
videli priložnost za razvoj uporniškega gibanja v nezmožnosti vlade pri zagotavljanju varnosti
prebivalstva in teritorija države. Ko se bo ta nezmožnost pokazala oziroma bo v javnosti nastala
percepcija o nezmožnosti vlade in njenih organov, bo uporniško gibanje pridobilo
organizacijski in manevrski prostor na političnem in vojaškem odru (Joint Chiefs of Staff,
2018).
Skupina, ki organizira uporništvo mora imeti močan motiv, saj so uporniki po navadi s strani
varnostnih sil, vlade in določenega dela prebivalstva razumljeni kot nasilni kriminalci. Motivi
za upor so lahko zelo široki, prav tako pa ne bomo videli zgolj enega motiva za nastanek
uporniškega gibanja, temveč bo za uporniki stalo več med sabo prepletenih motivov (Joint
Chiefs of Staff, 2018).
Uporniki bodo za uspešno delovanje poleg priložnosti in motivov potrebovali tudi sredstva. Boj
proti vladnemu aparatu, ki ima za sabo državni proračun je namreč vse prej kot lahek, zato mora
uporniška skupina zbrati zajetno finančno zaledje. Način, kako bodo uporniki prišli do
finančnih sredstev bo v veliki meri vplival na samo obnašanje upornikov6. Poleg finančnih

6

Nekatere skupine se bodo zanašale na donacije svojih podpornikov ali pa na izkoriščanje naravnih surovin, ki se
nahajajo na območjih pod njihovo kontrolo. Druge uporniške skupine bodo sredstva pridobivala preko nezakonitih
aktivnosti; ugrabitve, tihotapljenje, preprodaja drog in belega blaga, poneverba denarja in dokumentov ter pranje
denarja.
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sredstev pa bodo uporniki potrebovali tudi orožje, logistični sistem, komunikacijski sistem in
nenazadnje človeški kapital (Joint Chiefs of Staff, 2018).
Ena izmed priljubljenejših metod rekrutacije so v zadnjih letih postala družbena omrežja.
Obenem so postala tudi platforme, preko katerih lahko uporniki na dokaj enostaven način
dosežejo tisoče prebivalcev. Tako so izkoriščena ne le za rekrutacijo, temveč tudi za širjenje
propagande in organizacijo masovnih protestov proti vladni garnituri. Dober primer je arabska
pomlad, ki je ob koncu leta 2010 zajela severno Afriko in Bližnji vzhod. Protestniki so
uporabljali družbena omrežja z namenom organizacije protestov ter medsebojnega
usklajevanja. Možnost dosega ogromnega števila ljudi preko interneta je konkretno spremenila
potek protestov in uporov (Perry in Gordon, 2008).
Država se sicer odzove z blokiranjem dostopa do interneta ali do spletnih strani družbenih
omrežij, vendar popolna blokada uporniške propagande in komunikacije po navadi ni mogoča.
˝Dandanes lahko uporniki in teroristi s pomočjo interneta vzpostavijo popolnoma svojo
'medijsko hišo', ki jim omogoča širjenje svojega sporočila. Oblasti tako ne morejo popolnoma
onemogočiti uporniških glasil˝ (Perry in Gordon, str. 5, 2008).

3. 2 Protiuporniško delovanje
˝V današnjem času je zelo pomembno, kako teoretiki, snovalci vojaških doktrin, politični vodje
in poveljniki oboroženih sil vidijo uporniško delovanje. Ta pogled bo namreč močno vplival na
pripravo in izvedbo protiuporniških operacij˝ (Perry in Gordon, 2008, str. 5).
Protiuporniško delovanje bo močno podobno protiterorističnim operacijam. Tako teroristi kot
uporniki morajo delovati na prikrit način, ki vladi in njenim agencijam otežuje odkritje, obenem
pa potrebujejo podporo ali vsaj simpatije s strani lokalnega prebivalstva. Oboji se izogibajo
direktnih in odprtih spopadov z vladnimi silami, saj so vladne sile številčnejšo močnejše.
Terorizem in uporništvo je v svoji osnovi politično delovanje, ki želi zmanjšati legitimnost
vladajoči garnituri s pomočjo nasilnih in ideoloških sredstev. Zaradi podobnosti obeh pojavov
je strategija protiuporniškega delovanja močno podobna protiterorističnemu delovanju

(Ochmanek, 2003, str. 6).
Bistvo protiuporniške teorije je ponuditi pristope in taktike za zaustavitev uporniškega
delovanja in za uničenje upornikov, ki se borijo proti vladnemu režimu. Obstajajo 'mehki' in
'trdi' pristopi k bojevanju proti upornikom. Trd pristop je baziran na konceptu sile, prisile in
ustrahovanja nad uporniki in uničevanje njihove infrastrukture z bombardiranjem (Mack,
1979).
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'Mehek' pristop je baziran na konceptu nenasilja, ter govori o bojevanju z uporniki na nenasilen
način, torej s političnimi, sociološkimi in ekonomskimi sredstvi. ˝Mao Zetung je nekoč zapisal,
da lahko gverilske ribe preživijo zgolj v gostoljubnem morju ljudi. Glavni cilj protiuporniških
sil torej mora biti izsušitev morja, v katerem plavajo uporniki (Mack, 1979, str. 233).
To naredimo tako, da presekamo vezi upornikov s civilnim prebivalstvom, kjer uporniško
gibanje išče zatočišče, rekrute in druge vrste pomoči. Da pa je presekanje vezi med uporniki in
prebivalstvom sploh možno, moramo z razvojnimi projekti, ustvarjanjem novih delovnih mest
in poslušanjem ljudi prepričati civiliste, da znova pričnejo podpirati vladajočo strujo v državi
(Mack, 1979).
Sovjeti so leta 1963 prvič izdali publikacijo z naslovom Sovjetska vojaška strategija in do takrat
si še niso postavili vprašanja, kako se boriti proti uporniškim gibanjem oziroma katere enote so
primerne za takšen boj. Ko je leta 1968 izšla tretja izdaja Sovjetske vojaške doktrine, v njej še
vedno ni bilo omembe protiuporniške strategije. Vse do leta 1979, ko je sovjetsko politično in
vojaško vodstvo v Afganistan napotilo prvi del svojih oboroženih sil, se sovjetska vojska ni
urila za protiuporniško delovanje. Urjenja so še vedno predvidevala konvencionalno bojevanje
z visokim številom udeleženih vojakov in tehnike (Johnson, 1990).
˝Doktrina Sovjetske zveze določa naloge in smernice razvoju sovjetske vojaške tehnologije, ki
ne zajema zgolj vojaško opremo, temveč tudi strategijo, vodenje operacij in taktične zamisli.
Doktrina je imela torej nalogo odgovarjati na sledeča vprašanja:


S kakšnim sovražnikom se bo Sovjetska zveza srečala v vojni,



kakšna je narava vojne v kateri se bo Sovjetska zveza znašla; s kakšnimi nalogami se
bodo srečevale njene oborožene sile,



katere oborožene sile bo Sovjetska zveza potrebovala in v katero smer mora iti razvoj
vojaške tehnologije in



katere metode morajo biti uporabljene z namenom osvojiti zmago˝ (Johnson, 1990, str.
11–12).

Kljub temu, da Sovjeti niso imeli uradno izdelane doktrine protiuporniškega delovanja, se je
vseeno razvil standardni pristop, ki so ga uporabljali v boju proti upornikom, ter izvira še iz
časov oktobrske revolucije.
Obstajajo namreč vzporednice med načinom, kako so bolševiki v času oktobrske revolucije
prevzeli vajeti države ter sovjetskim pristopom k protiuporniškemu delovanju. Thomas
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Hammond, profesor zgodovine na univerzi v Virginiji, je opredelil šest glavnih elementov, ki
so bili temelj sovjetske protiuporniške strategije: uporaba oboroženih sil, uporaba propagande,
neizprosnost oziroma neusmiljenost, komunizem kot ideologija, vodenje komunistične stranke
vseh vojaških in političnih procesov ter zakrivanje resničnih namenov stranke (Johnson, 1990).
Poleg teh šestih elementov, je oktobrsko revolucijo in protiuporniško delovanje enačilo tudi
nekaj dodatnih procesov, in sicer pogrom nad civilnim prebivalstvom, uporaba terorja in
represije, kolektivizacija zasebne lastnine in množične deportacije civilistov. ˝Metode
revolucije so tako postale orožje proti revoluciji sami˝ (Johsnon, 1990, str. 14–15).
Toda te ideje niso nikoli našle svojega prostora v sovjetski vojaški doktrini, temveč so bile
zasidrane v avtomatskem odzivu vojaškega in političnega vodstva na zatiranje revolucionarnih
oziroma uporniških gibanj. Kot se je izkazalo predvsem med njihovim posredovanjem v
Afganistanu, je pomanjkanje ustrezne protiuporniške doktrine zelo vplivalo na končni izid
konflikta.
Že med samim konfliktom se je tega zavedal sovjetski general Valentin Varenikov, ki je od leta
1984 bil poveljnik vseh sovjetskih sil v Afganistanu. Varenikov je bil vseskozi nasprotnik
sovjetskega posredovanja v Afganistanu, saj je bil mnenja, da sovjetska vojska ni dovolj
izurjena za protiuporniško delovanje. ˝Afganistan bi moral sam urediti notranjepolitične
zadeve. Če bomo šli v Afganistan nas ljudstvo ne bo razumelo, ne ameriško, ne sovjetsko in
konec koncev nihče na svetu ne bo razumel zakaj. Kot tretje, naša vojska ne pozna specifičnih
podrobnosti o Afganistanu, ne poznajo različnih plemen in njihovih medsebojnih odnosov,
Islama in marsikaterih drugih kulturnih stvari, ki nas bodo postavile v kočljiv položaj˝
(Kalinovsky, 2011).
Varenikov je izpostavljal težavo o kratkotrajnosti učinka sovjetskih vojaških akcij. ˝Naši
vojaški uspehi nimajo dolgotrajnega učinka na opozicijo, ki še vedno raste. Afganistanska vlada
ne uporablja protiuporniških taktik in ne izvaja operacij prisotnosti na območjih, ki smo jih
osvobodili izpod upornikov. Zaradi tega imajo naše stabilizacijske vojaške operacije le
kratkotrajni učinek˝ (Kalinovsky, 2011, str. 82-83).
ZDA so leta 2009 v svojem 'Counterinsurgency Guide' poleg uporništva definirale tudi
protiuporništvo.
Protiuporniško delovanje lahko definiramo kot celovit civilni in vojaški napor, ki ima namen
zajeziti in poraziti uporniško gibanje ter obenem nasloviti vzroke uporniškega gibanja.
Protiuporniško delovanje integrira politično, varnostno, ekonomsko in informacijsko
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komponento, ki krepi vladno legitimnost obenem pa zmanjšuje vpliv upornikov nad lokalnim
prebivalstvom. Strategija protiuporniškega delovanja mora biti zasnovana tako, da obenem ščiti
prebivalstvo pred nasiljem, krepi legitimnost vladnih institucij ter politično, sociološko in
ekonomsko marginalizira upornike (U.S. Department of State, 2009, str. 12).

David Kilcullen, ki je bil eden izmed glavnih snovalcev ameriške protiuporniške doktrine, je
mnenja, da protiuporniško delovanje kopira državo. ˝Delovanje bo odvisno od narave države,
protiuporniško delovanje pa lahko pomeni popolnoma različne stvari – odvisno od značaja
vpletene vlade. Opresivne vlade bodo proti upornikom izvajale brutalne ukrepe, medtem ko
bodo liberalne vlade hitro podale nadzor lokalno izvoljenim civilistom˝ (Kilcullen, 2010, str.
10–11).
Slednje razmišljanje je zelo dobro opazno v različnih odzivih sovjetske in ameriške vlade na
uporniško delovanje v Afganistanu. Sovjetski režim se je odzival represivno in mnogokrat
krvavo kaznoval kakršnokoli sodelovanje civilistov z uporniki, medtem ko so Američani dokaj
(pre)hitro predali vajeti lokalno izvoljenim posameznikom.
Eden izmed prvih ameriških generalov, ki se je pričel podrobneje ukvarjati s protiuporniškim
delovanjem, je David Petraeus. Ko je prvič v svoji vojaški karieri prevzel poveljstvo nad
vojaško enoto v vojni vihri (poveljeval 101. diviziji v napadu na iraško prestolnico Bagdad), je
takoj pokazal razumevanje in pomembnost protiuporniškega delovanja. Po padcu Bagdada je
njegova divizija prevzela nalogo vzpostavitve in ohranitve reda in miru v Mosulu. Takrat še
generalmajor Petraeus je uporabljal silo premišljeno in v omejenih količinah. Hkrati se je
njegova divizija izkazala z urjenjem lokalnih varnostnih sil, izvedbe lokalnih volitev v mestni
svet, vzpodbudujanje lokalne ekonomije in izvedbe več kot 4500 gradbenih projektov (Smith,
2003).
˝Ne moreš ubiti vseh in upati da bo uporništva konec. Najti moraš drugačno strelivo, ki ne
vedno krogla˝ (Petraeus, 2008). To je eden izmed bolj znanih Petraeusovih citatov, s katerim je
želel prikazati pomembnost mehke oziroma pametne moči v protiuporniškem delovanju. Zgolj
vojaška fizična moč namreč ne bo rešila uporniškega vprašanja.
Peatreus je v času vodenja vojaških operacij v Afganistanu na prvo mesto postavljal
sodelovanje s civilisti in zahteval njihovo temeljito zaščito. Vojaki so lahko smrtonosno silo
uporabljali le, če s tem niso ogrožali civilnih življenj. Prav tako se je držal svojega pregovora,
da je bolj kot strelivo uspešnejši denar. Investicije, ki bodo lokalnemu prebivalstvu olajšale
življenje bodo torej bolj uspešne v protiuporniški doktrini kot pa bojne operacije.
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3. 3 Trda moč
˝Moč je zmožnost, da nekoga prepričamo v neko dejanje, ki bo v prid nam. Obstajajo trije
osnovni načini, da to storimo: s prisilo, plačilom ali z zapeljevanjem. Hard power uporablja
prisilo in plačilo, medtem ko soft power uporablja zapeljevanje˝ (Nye, str. 160, 2009).
Hard power, oziroma po slovensko 'trda moč' je definirana kot zmožnost povzročitve bolečine
ali nagrade nad določenim subjektom, z namenom vplivanja nanj. V sklopu te definicije jo
lahko identificiramo kot vojaško in ekonomsko moč določene države (Gray, 2011).
Ta vrsta moči je po navadi agresivne oblike, saj drugi strani ne omogoča dialoga. Po navadi jo
močnejše države ali politični subjekti izvajajo nad šibkejšimi – v teh primerih je aplikacija hard
power tudi najuspešnejša. Joseph Nye jo primerja s ˝korenjem in palico˝, saj jo politični subjekt
lahko uporabi kot obljubo ali grožnjo (Gray, 2011).
Korenje tako predstavlja potencialno vojaško ali trgovinsko sodelovanje med državama ali pa
odpravljanje obstoječih trgovinskih sankcij. Na drugi strani je v tem primeru palica metafora
za grožnje z ekonomskimi sankcijami ali v skrajnem primeru z vojaškim posredovanjem. Pri
uporabi hard power bo torej država grozila s sankcijami oziroma palico, če sogovornik ne bo
sprejel zavezništva oziroma korenja (Gray, 2011).
Hard power se uporabi za vzpostavo oziroma za menjavo politične ureditve v ciljni državi.
Uporablja jo lahko zgolj ena država, lahko pa jo uporablja več držav oziroma zavezništvo ter
mednarodne organizacije (NATO, Združeni narodi, itd.).
Dober primer hard power je sovjetsko protiuporniško delovanje. Sovjeti so namreč uporabljali
teror pri boju proti upornikom. Pogrom nad civilnim prebivalstvom, deportacije celotnih družin
oziroma vasi ter nacionalizacija zasebne lastnine in vpeljava komunizma kot glavna politična
ureditev v sicer tradicionalno usmerjeni državi, kot je na primer Afganistan (Oliker, 2008).
Sovjetska zveza se je zaradi svoje vojaške doktrine in uporabe vojske v boju proti upornikom
zelo zanašala na uporabo hard power. Tako so na primer Sovjeti popolnoma uničili mesto Herat,
kjer so se skrivali uporniki. Več kot tri četrtine mestnega jedra je bilo zravnanega s tlemi
(Zhukov, 2011).
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3. 4 Mehka moč
Izraz soft power, ki v dobesednem prevodu v slovenščino pomeni 'mehko moč', je prvi skoval
Joseph Nye, ki je pred tridesetimi leti v strokovni reviji 'Foreign Policy' izdal članek na temo
mednarodne moči ZDA (Li, 2008).
˝Nye je bil mnenja, da čeprav so ZDA vojaško občutneje šibkejše kot so bile ob koncu druge
svetovne vojne, še vedno razpolagajo z enako mero moči na mednarodnem odru. Ta moč pa je
v večji meri t. i. mehka moč, ki je sestavljena iz ameriške kulture, ideologije in državnih
institucij. Glavnine ne predstavlja več vojaški aparat. Ravno s to močjo lahko ZDA okrepijo
svoj položaj na mednarodnem odru˝ (Li, 2008).
Mehka moč (soft power) je popolno nasprotje trde moči (hard power). Soft power je zmožnost
vplivanja na druge s pomočjo zapeljevanja in ne s prisilo oziroma z grožnjami. Sodeč po Nyeu, je uporaba soft power precej zahtevnejša od uporabe hard power. To pa zaradi dveh razlogov,
in sicer zaradi trajanja, saj s soft power potrebujemo precej več časa, da dosežemo želeni učinek,
obenem pa vlada ne bo imela možnosti vpliva na vse dele mehke moči. To pa zaradi tega, ker
velik del soft power sestavljajo nevladne organizacije in institucije, ki jih vlada ne more
popolnoma nadzirati (Gray, 2011).
Lahko bi rekli, da je mehka moč torej način protiuporniškega delovanja, ki se osredotoča na
civilno prebivalstvo, in sicer z obnovo infrastrukture in institucij, kot so šole, bolnišnice,
policijske postaje, gasilski domovi in ostala poslopja.
V klasični razlagi protiuporniškega delovanja, se t. i. populacijsko centrični model, kot samo
ime pove, osredotoča na populacijo. Prva prioriteta bo zagotavljanje njihove fizične varnosti ter
obenem izboljševati njihovo socialno in ekonomsko stanje. V tem primeru postanejo upor in
uporniki nepomembni, saj se z dviganjem blagostanja v pokrajini oziroma državi nižajo zahteve
po spremembah in uporu. Tako bo uporniška vojska postala odrezana od podpore in zato
dovzetna za uničenje (Hawkins, 2010, str. 2).

Dodaten plus pri tem modelu je tudi, da je v osnovi prebivalstvo nepremično in lahko
dosegljivo, saj ga v nasprotju z uporniki ne rabimo iskati po gorah, puščavah, in podobnih
odročnih predelih. Vplivanje na prebivalstvo je že z logističnega zornega kota nekoliko lažje,
kot če bi upornike iskali po nedostopnih predelih države.
Sovjetska zveza je bila poznana po uporabi propagande pri komuniciranju z državljani, tako
svojimi kot s tujimi. Podobno velja za njihovo posredovanje v Afganistanu, kjer so z
afganistanskimi civilisti komunicirali preko radiev, televizijskih sprejemnikov in tudi z javnimi
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projekcijami, ki so jih organizirali tudi v odročnih vaseh. Sporočilo, ki so ga širili je
poveličevalo komunizem in obenem želelo islamsko vero prikazati kot zastarelo in nepotrebno.
Še bolj kot Sovjetska zveza, so mehko moč uporabljale Združene države Amerike, ki so se vse
od začetkov spopada posluževale projektov za obnovo in vzpostavitev državne in lokalne
infrastrukture, kot so cestne povezave, vodovodi, itd. S takšnimi projekti so želeli civilno
prebivalstvo odvrniti od podpiranja uporniških gibanj in Talibanov.

3. 5 Pametna moč
Mnogi družboslovci so pričeli zagovarjati pomen kombinacije obeh moči. Države se namreč
morajo prilagajati novim trendom in se ne zanašati zgolj na hard ali soft power, temveč
uporabljati kombinacijo obeh. Zopet je bil Joseph Nye prvi, ki je pisal o t. i. smart power
oziroma po slovensko 'pametni moči', ki je kombinacija soft in hard power.
Ameriški think tank definira pametno moč kot ˝pristop, ki poudarja pomembnost močne vojske
in se obenem močno zanaša na mednarodna zavezništva in na sodelovanje z mednarodnimi
institucijami. Kombinacija vojske in mednarodnega sodelovanja tako širi vpliv države in ji
obenem daje legitimnost pri izvajanju določenih akcij (kot je na primer vojaško posredovanje
v tuji državi, z namenom uničenja sovražnih skupin in organizacij˝ (Center for Strategic &
International Studies, 2007).
Smart power je zmožnost političnega subjekta kombinirati elemente hard in soft power na
takšen način, da se med sabo dopolnjujeta in krepita. Takšna kombinacija bo botrovala k
hitremu in učinkovitemu izpolnjevanju želja političnega subjekta (Wilson, 2008).
Pri tem je pomembno, na kakšen način politični subjekt uporablja smart power. ˝Pomembno je,
da poznamo značilnosti tarče, nad katero bomo uporabljali pametno moč (sestavo njene
notranje politike in njen položaj v mednarodni skupnosti). Pametna moč ne more biti pametna,
če tisti, ki jo uporabljajo, ne razumejo oziroma so ignorantski do sestave in populacije ciljne
države˝ (Wilson, str. 115, 2008).
˝Prav tako je pomembno, da država, ki pametno moč uporablja, pozna samo sebe, svoje cilje in
svoje zmožnosti. Ta moč bo namreč neuporabna, če njen uporabnik ne pozna svojih ciljev in
ne premore volje za dosego le-teh˝ (Wilson, str. 115, 2008).
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Pomembno je tudi, da ločujemo mehko in pametno moč, saj sta si lahko na prvi pogled precej
podobni. Glavna ločnica je prav gotovo nastop države, ki uporablja moč. Pametna moč namreč,
prav tako kot mehka moč, uporablja investicije in projekte, s katerimi želi vplivati na ciljno
skupino, bodisi civilno prebivalstvo ali pa politično vodstvo tuje države.
Razlika z mehko močjo je v tem, da država kombinira uporabo investicij in projektov z
vojaškimi operacijami. ˝Učinkovita strategija pametne moči se sooča z več izzivi, ko jo želimo
s teorije uporabiti v praktičnem svetu. Izzivi izvirajo iz okolja v katerem uporabljamo pametno
moč, saj se bomo soočali z asimetričnimi grožnjami, vse od kibernetskih napadov do terorizma.
Te grožnje obstajajo v dinamičnem mednarodnem okolju, kar je le še dodaten izziv pri aplikaciji
učinkovite strategije. Če želimo pametno moč uspešno uporabljati, moramo čim temeljiteje
analizirati okolje v katerem bomo delovali, še posebej njihove zakone, versko in razredno
sestavo, hkrati pa moramo zagotoviti dovolj velik proračun, saj bo strategija neuspešna, če bo
med samim postopkom zmanjkalo sredstev˝ (CACI International, 2012).
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4 Vzroki za pojav uporništva

Vsako uporniško gibanje je unikatno in težko je najti dve uporniški gibanji, ki bi bili popolnoma
enaki. Kljub temu lahko v njihovem razvoju in vzrokih najedmo določene podobnosti.
Eden izmed glavnih vzrokov za nastanek uporniških gibanj so t. i. 'failed states'7 oziroma
propadle države. Prav tako so za uporništvo dovzetne države, ki imajo šibko ali skorumpirano
politično vodstvo, ter države, ki finančno niso zmožne posredovati v notranjih konfliktih. Na
ozemlju takšne države bo nastal varnostni vakuum, kjer ne bo nobenega nadzora. Ta vakuum
bodo zapolnili uporniki, ki bodo pridobljeno ozemlje izkoristili za nemoteno urjenje svojih sil
ter za pridobivanje finančnih in materialnih sredstev (Vick in drugi, 2006).
V preteklosti je do teh političnih vakuumov prihajalo na ruralnih območjih, ki so bila v večini
primerov težko dostopna ter zato težje obvladljiva s strani centralne vlade. A ruralna območja
so s prelomom tisočletja pričela zamenjevati urbane površine. Razlog, ki tiči za tem je sestava
prebivalstva. Odstotek svetovnega prebivalstva, ki živi v urbanih naseljih namreč sunkovito
narašča. V naslednjem desetletju naj bi se ta številka približala petdesetim odstotkom (Vick in
drugi, 2006).
Kot sem že zapisal, je ravno prebivalstvo tisto, ki je eno izmed najpomembnejših kazalcev pri
odločanju zmagovalca med uporniki in vlado. Ker se prebivalstvo seli s podeželja v mesta, so
jim uporniki primorani slediti. ˝Ta območja, ki so polna orožij in nepreglednih ulic, postajajo
vedno bolj privlačna upornikom. Varnostne sile zaradi zahtevnosti namreč ne bodo pogosto
zahajale na ta območja, saj bodo v večini primerov uporniki številčno premočni˝ (Vick in drugi,
str. 18, 2006).
Razlogi za nastanek uporniških gibanj se lahko skrivajo tudi drugje. Široka prisotnost in nizka
cena orožij bo znatno povečala možnost pojava oboroženega odpora proti državnim organom.
Gospodarska recesija, slabi okoljevarstveni ukrepi ter visoka nezaposlenost močno povečujejo
možnost nastanka oboroženega odpora. Dejstvo je, da so razlogi med sabo prepleteni in tako
težko izpostavimo zgolj enega, ki bi kritično vplival na nastanek upora v določeni državi (Vick
in drugi, 2006).

7

Failed state je termin, ki v politologiji označuje državo v kateri vlada ne deluje več in je izgubila vso svojo
legitimnost. Vlada je tako izgobila nadzor nad ozemljem države oziroma monopol nad uporabo fizične sile na tem
območju, prav tako pa ni zmožna vzpostaviti oziroma vzdrževati osnovnih institucij države.
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Uporništvo se bo torej odvijalo znotraj meja države. Uporniki, ki se bodo borili proti aktualni
ureditvi so državljani te države oziroma živijo v njej. Po večini mednarodnih zakonov je
nedovoljeno napeljevati, sodelovati oziroma organizirati nasilne akcije proti vladi države. Tako
ima vlada po Ženevski konvenciji pravico, da ustavi uporniško delovanje znotraj svojih meja
in kaznuje upornike v skladu s svojim kazenskim pravom (Department of the Army, 2014).
Narod, ki ima določene zamere do vodilne struje v državi, sam po sebi ne bo zanetil upora proti
vladajoči garnituri. V takšnem primeru bi se uporniška gibanja v praktično vseh državah
pojavljala na dnevni ravni. Zamere so potrebne za nastanek upora, same po sebi pa niso dovolj.
˝Revščina, nezaposlenost, ekonomska neenakost med državljani, nezadostnost osnovnih
storitev (zdravstvo, šolstvo, ipd.), politična marginalizacija opozicijskih strank in zatiranje
prebivalstva so stalnice sistema v katerem je možnost pojava oboroženega upora večja kot po
navadi. Te razmere obstajajo v mnogih krajih, kjer ni nobenega aktivnega uporništva proti
državi (Department of the Army, 2014).
Manjkajoč člen je vodilna figura, ki je vešča javnega nastopanja in sposobna zgraditi zgodbo
upornikov, ter hkrati zna povezati zamere naroda s političnim programom in mobilizirati
prebivalstvo k podpiranju nasilnega družbenega gibanja. Zgodba, ki jo bo ta figura zgradila
mora razložiti, kdo je kriv za nastanek zamer, kako bodo te odpravljene in kako morajo
prebivalci in uporniki sodelovati, če želijo izpolniti svoje cilje (Department of the Army, 2014).
Zamere, ki jih prebivalci gojijo do vladajoče garniture, so glavna sestavina uporniškega gibanja.
Te zamere niso fiksne in se lahko skozi čas spreminjajo oziroma nastajajo. S spreminjanjem
odnosov med državo in uporniki, vodje uporov dodajajo nove zgodbe, ki bodo mobilizirale
prebivalstvo (Department of the Army, 2014).
Upor torej nastane iz zmesi različnih zamer, ki jih prebivalstvo goji do vladajoče garniture in
zgodbe uporniškega gibanja, ki jo v življenje spravi karizmatični vodja. Slednji preplete zgodbo
gibanja z zamerami naroda, ki so tudi glavno sredstvo za nastanek in obstoj oboroženega
uporniškega gibanja. Zamera, ki je v centru uporniške zgodbe ne bo vedno ostala enaka, temveč
se lahko s spreminjanjem dogodkov v državi spreminja. V naslednjih odstavkih bom analiziral
glavne vzroke za nastanek zamer.
Glavni vzrok je, v najpogostejših primerih uporništva, identiteta določene družbene skupine (na
primer določenega plemena, naroda, lahko pa tudi nacije – celotnega prebivalstva določene
države). Bodisi kulturna, religijska ali kakršnakoli druga socialna identiteta, vse predstavljajo
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močan katalizator pri nastanku uporniških gibanj. Tako lahko imamo skupine, ki so zatirane s
strani vlade oziroma niso deležne enakih pravic kot ostali. Takšen vzrok za nastanek uporništva
je idealen za upornike, saj lahko na podlagi neenakosti izpodbijajo legitimnost in sposobnost
vladajoče garniture, da lahko zagotovi varno in socialno državo, ki je sposobna zadovoljiti
osnovne potrebe svojih prebivalcev (Department of the Army, 2014).
Religija je prav tako lahko center uporniškega gibanja. Takšna gibanja bodo želela ustvariti
dojemanje javnosti, da mora določena vera postati center političnega življenja države, hkrati pa
morajo tej veri slediti vsi državljani. Uporniki se bodo tako borili tako dolgo, dokler ne
odstavijo aktualne vlade in nastavijo vlado, ki ima versko podlago (Department of the Army,
2014).
Prisotnost tujih vojaških sil je prav tako eden izmed vzrokov za nastanek oboroženega
uporništva in sredstvo za zbiranje politične podpore med civilnim prebivalstvom. ˝Tuje vojaške
sile se lahko na ozemlju države pojavijo po koncu velike bojne operacije, katere rezultat je med
drugim nova vlada. Zaradi tega morajo takšne bojne operacije predvidevati protiukrepe, ki bodo
preprečili nastanek uporništva. Uporniki lahko namreč uporabijo dojemanje civilnega
prebivalstva, če tuja sila po bojnih operacijah ne izvaja ukrepov sanacije in gradnje nove
infrastrukture˝ (Department of the Arny, 2014, str. 36).
V zadnjem desetletju je eden izmed najpogostejših vzrokov za nastanek uporniških gibanj
korupcija državnih uslužbencev. Če korupcija v državnih institucijah postane sistemska in
dolgotrajna, jo lahko uporniki s pridom uporabijo za širjenje svoje agende med civilnim
prebivalstvom. Država in njene institucije bodo pričele izgubljati zaupanje svojih državljanov,
kar bo povzročalo padec legitimnosti in nadzora vladajoče stranke (Department of the Army,
2014).
Med vzroke prav gotovo lahko prištejemo tudi krizo legitimnosti oblasti, torej prepad med
pričakovanji prebivalstva in zmožnostjo vlade, da izpolni ta pričakovanja. Večji kot je prepad,
bolj se bodo prebivalci počutili oškodovane in manjša bo legitimnost vladajoče strukture.
Uporniki bodo civilnemu prebivalstvu obljubili, da bodo ob zadostni podpori prevzeli nadzor
nad izvršno vejo oblasti in premostili ta prepad (Department of the Army, 2014).
Glavni cilj vlade oziroma tuje države, ki sodeluje v boju proti uporniškemu gibanju, mora biti
odstranitev teh zamer, ki jih prebivalstvo goji do državnih institucij. Z bojem proti korupciji,
gradnjo bolnišnic, šol ter vzpostavitvijo ostalih storitev, bodo zamere prebivalcev vse manjše.
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Z dobrim delom lahko postanejo celo tako majhne, da jih uporniško gibanje ne more več
uporabljati kot razlog za boj proti vladajoči garnituri oziroma proti tuji vojski.
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5 Posredovanje Sovjetske zveze v Afganistanu (1979–1989)

˝Na področju mednarodnih odnosov je Sovjetska okupacija Afganistana leta 1979 postavila
pomembna vprašanja glede regionalne varnosti in odnosov med tedanjim zahodnim in
vzhodnim političnim polom. S prihodom sovjetskih vojakov v tradicionalno neuvrščeno
državo, je Kremlin nakazal agresivnejšo zunanjo politiko, kot pa jo je bil svet vajen do takrat
(Payind, 1989, str. 107)˝.
Ta okupacija je bila namreč prva sovjetska vojaška okupacija zunaj območja Varšavskega pakta
oziroma zunaj njenega območja vpliva, kar je takrat presenetilo marsikaterega zunanjega
opazovalca. Sovjetska zveza namreč do takrat ni bila poznana po tem, da bi v politično
neuvrščene države napotila vojaške enote.
Sovjetska zveza je bila v Afganistanu prisotna slabih deset let, v tem času pa je v boju proti
mudžahedinom porabila ogromno materialnih sredstev, prav tako pa so državo na rob pripeljale
številne smrtne žrtve med sovjetskimi oboroženimi silami. Med enim izmed danes verjetnejših
razlogov za neuspeh je neprilagodljivost sovjetskih oboroženih sil, za katere deset let konflikta
ni bilo dovolj za razvoj delujoče protiuporniške doktrine.
V sledečem poglavju bom preučil ozadje konflikta, kaj je služilo kot povod za izbruh vojne in
kako je sam konflikt potekal. Glavni fokus preučevanja bo seveda protiuporniško delovanje
sovjetskih sil v boju proti mudžahedinom; doktrina in taktika, ki so jo uporabili ter uspešnost
le te. Še posebej se bom posvetil protiuporniški doktrini, ki jo sestavlja t. i. mehka moč.
Preden pričnem s preučevanjem sovjetskega posredovanja v Afganistanu, bi rad poudaril, da je
v zahodni literaturi ta konflikt mnogokrat predstavljen zgolj z enega vidika, in sicer vojaškega.
Obstaja veliko število znanstvenih člankov, publikacij, knjig ter ostale (strokovne) literature, ki
se močno osredotočajo na vojaški del konflikta, zoperstavijo pa ostale projekte, ki jih je
Sovjetska zveza v tem času vodila v Afganistanu.
˝Večina člankov in knjig se o sovjetskem posredovanju v Afganistanu se osredotoča skoraj
izključno na njihove vojaške operacije. Ena izmed novejših knjig v angleškem jeziku8 na zgolj
eni strani omenja, kako je Moskva v Afganistan poslala na tisoče ekonomskih svetovalcev, ki
so vodili gradbene projekte (gradnje bolnišnic, elektrarn in cestne infrastrukture ter posodobitev
8

The Great Gamble, ki jo je napisal Gregory Feifer.
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letališča v Kabulu), na ostalih tristo straneh pa opisuje zgolj sovjetske vojaške operacije˝
(Robinson, 2010).
Sam bom uporabil relevantne vire, s katerimi bom predstavil celotno sliko sovjetskega
posredovanja v Afganistanu, tako vojaškega kot civilnega dela, ter s tem podrobno preučil
njihovo protiuporniško delovanje.

5. 1 Povod v konflikt
Sovjetska zveza in Afganistan oziroma njune predhodnice sta v zgodovini večkrat stali na
nasprotnih bregovih. Prvi oboroženi spopadi segajo v leto 1885, ko je vojska takratnega ruskega
imperija zasedla del severnega Afganistana. S prelomom stoletja in oktobrsko revolucijo v
Rusiji se je postopoma v Afganistansko politično okolje razširil komunizem in nekaj desetletij
kasneje je nastala Afganistanska ljudska demokratična stranka oziroma PDPA (People's
Democratic Party of Afganistan) (Barfield, 2012).
Komunizem je v Afganistanu postajal vse bolj priljubljen, predvsem zaradi državne pomoči, ki
jo je Rusija zagotavljala Afganistanu po letu 1919. Afganistan je tako prejemal ekonomsko
pomoč, vojaško opremo (po drugi svetovni vojni so poleg strelnega orožja in streliva prejeli
tudi nekaj letal) in usposabljanje svojih oboroženih sil (Barfield, 2012).
17. julija 1973 je vojska v Afganistanu izvedla državni udar in končala obdobje kraljevine, ko
je na čelo države postavila nekdanjega premierja Mohammeda Daouda. Nova politična oblast
je bila precej nepriljubljena med člani PDPA, saj je pričela s pregonom politične stranke in več
aretacijami med njihovimi vodji (Barfield, 2012).
V večini primerov so neutemeljene aretacije 27. aprila 1978, vojsko prisilile v izvedbo novega
državnega udara, ki je usmrtila dotedanjega premierja Daouda in na čelo nove države postavila
vodjo PDPA, Nur Muhammada Tarakija. Komunistična stranka je tako prevzela vodenje
novoustanovljene Demokratične republike Afganistan (Barfield, 2012).
S prihodom komunistične stranke na čelo države, so odnosi s Sovjetsko zvezo postali še
tesnejši. Decembra leta 1978 sta državi celo podpisali sporazum, v katerem se je Sovjetska
zveza zavezala k vojaški pomoči Afganistanu v primeru vojaškega spopada (Barfield, 2012).
Sporazum je bil pomemben za Afganistan, saj so v tem obdobju v državi že nastajale prve
uporniške skupine, ki so nasprotovale reformam komunistične vlade. Slednja je namreč želela
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modernizirati islamsko pravo in postopoma vzpostaviti sekularno državo. To je privedlo do več
uporov civilistov in tudi nekaterih vojaških enot, na katere je vlada odgovorila z nasiljem. Le
temu ni bilo videti konca in do pomladi leta 1979 so bili upori zabeleženi že v štiriindvajsetih
od osemindvajsetih provinc. Upori so najprej zajeli ruralni del države, z začetkom leta 1979 pa
so uporniki postali aktivni tudi v mestih (Nojumi, 2008).
Vse od podpisa sporazuma je afganistanska vlada prosila Sovjetsko zvezo za vojaško pomoč
proti upornikom. Slednja je po ugodni ceni dostavljala vojaško opremo, a kljub željam
Afganistana v svojo južno sosedo ni napotila vojaških enot. Na območju je bilo prisotnih skoraj
3000 sovjetskih vojaških svetovalcev, ki so afganistanskim kolegom svetovali pri boju proti
upornikom in pri urjenju novih rekrutov (Nojumi, 2008).
Sovjetska zveza je 16. junija 1979 poslala prve vojaške sile v Afganistan (oddelek oklepnikov),
katerih naloga je bilo varovanje vlade v Kabulu in letališča v Bagramu. Že naslednji mesec,
julija, je Afganistanska vlada poslala novo prošnjo v Moskvo, tokrat prvič za enote v velikosti
brigade. A Sovjetska zveza prošnjam, ki so se mesečno ponavljale, ni ugodila, vse do decembra
istega leta (Nojumi, 2008).
Septembra 1979 je namestnik premierja, Hafizullah Amin s pomočjo stražarjev ubil Tarakija in
tako postal prvi mož afganistanske vlade. Kljub temu, da je bil komunist, mu Sovjetska zveza
ni zaupala, saj je bila mnenja, da je pod nadzorom CIE. Z njegovim nastopom pa so se pričeli
resni načrti Politbiroja po intervenciji v Afganistanu (Nojumi, 2008).
Prvi sovjetski padalci so pristali v Kabulu 25. decembra, v prihodnjih dveh dneh pa je Sovjetska
zveza v Afganistan napotila skoraj tisoč pripadnikov oboroženih sil. Ti so 27. decembra,
preoblečeni v Afganistanske vojaške uniforme, napadli komunikacijsko vozlišče v Kabulu in s
tem onesposobili komunikacije med afganistanskimi silami ter predsedniško palačo, kjer so
ubili predsednika Amina. Slednje dejanje so upravičili kot delovanje pod decembrskim
sporazumom iz prejšnjega leta, saj naj bi Amin bil usmrčen zaradi zločinov proti
Afganistanskemu ljudstvu (Nojumi, 2008).
Istega dne so na severni meji iz Sovjetske zveze prišle kopenske sile, ki so bile del slovite 40.
armade. Uvodni napad je bil sestavljen iz okoli 1800 tankov, 80.000 vojakov in 2000
oklepnikov (Baumann, 2001).
Z odstavitvijo Amina je s pomočjo Sovjetske zveze novi premier postal Babrak Karmal, ki je
bil eden izmed najbolj gorečih afganistanskih zagovornikov sovjetskih idej. Karmal je želel
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zgladiti odnose med afganistanskim ljudstvom in Sovjetsko zvezo, zato je zavzel islamu
prijazno politiko, v svojo vladno ekipo pa je nastavil tudi nekaj posameznikov, ki niso prihajali
iz komunistične stranke (Payind, 1989).
Toda kljub tej potezi, Karmal praktično ni imel možnosti prepričati svojega ljudstva, da medse
sprejmejo Sovjete in njihovo vojsko. ˝Večina Afganistancev, med njimi tudi mudžahedini, je
trdno prepričanih, da lahko iz Afganistana preženejo nevernike, ne glede na to kako boljšo
opremo imajo in koliko več denarja posedujejo. Menijo, da Afganistan nikoli ni bil in ne bo
država, v kateri bi tujci oziroma neverniki lahko mirno živeli˝ (Payind, 1989, str. 124).

5. 2 Potek konflikta
Odločitev za začetek invazije je sprejela majhna skupina ljudi, in sicer dokaj nepremišljeno in
hitro. Generalni sekretar Leonid Brežnjev, predsednik KGB-ja Yuri Andropov, zunanji minister
Andrej Gromiko ter obrambni minister Dimitrij Ustinov (Granville, 2014).
Sovjetske sile so v Afganistan vstopile preko dveh kopenskih in enega zračnega koridorja.
Padalci so uspešno nevtralizirali vojaško vodstvo v Kabulu, kopenska vojska pa je uspešno in
hitro napredovala preko kopenskih koridorjev. Prvi vtisi so kazali na zelo uspešno posredovanje
Sovjetske zveze, ki ne bo naletelo na večji odpor (Baumann, 2001).
Generalna skupščina Združenih narodov je posredovanje Sovjetske zveze v Afganistanu
obsodila in mnoge države so pričele podpirati upornike. Ti na začetku niso predstavljali
nevarnosti sovjetskim enotam, saj so bili napadi neorganizirani, majhni in malo številčni. A kot
že rečeno, mednarodna skupnost je po zgolj nekaj mesecih javne podpore le to podkrepila s
pošiljkami orožja afganistanskim plemenom in upornikom (Grau, 2004).
Nastop Sovjetske zveze v Afganistanu je bil sprva pričakovan kot pomoč afganistanski vojski
v bojih z uporniki. A zgolj nekaj mesecev po začetku posredovanja je postalo jasno, da se
afganistanska vojska sama ni sposobna zoperstaviti upornikom. Razlog je tičal predvsem v
visoki stopnji dezerterstva med afganistanskimi vojaki. Mnogi se namreč niso strinjali s
komunistično vlado v Kabulu in njenimi odločitvami, zato je bila v njihovih vrstah morala na
zelo slabem glasu (Baumann, 2001)
Sovjeti so nadzorovali večja afganistanska mesta in cestne povezave med njimi, a podeželje je
bilo pod nadzorom mudžahedinov. Po podatkih ZDA so uporniki nadzorovali kar 80 odstotkov
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državnega ozemlja, medtem ko so se sovjetske sile osredotočale na urbana središča in zahod
države, kjer so se osredotočali na omejitev vpliva in pomoči upornikom s strani Irana
(Baumann, 2001).
Prvih pet let konflikta, med letoma 1980 in 1985, je zaznamovalo krvavo bojevanje obeh strani
na območju doline Panjshir. Sovjetska zveza je na tem območju do leta 1985 izvedla devet
ofenziv, v katerih so sodelovale enote v velikosti divizije. Dolina Panjshir leži 70 kilometrov
severno od Kabula, in je bila poznana kot središče uporniškega delovanja. Dolina je bila
pomembna predvsem zaradi svoje geografske lokacije, saj leži med afganistansko prestolnico
in severnim delom države, ki je takrat mejil na Sovjetsko zvezo in je predstavljala najkrajšo
kopensko logistično povezavo (Bruce, 1986).
Cesta, ki je povezovala območji, je bila pogosta točka mudžahedinskih zased, ki so učinkovito
napadali in zaustavljali sovjetske konvoje. Sovjetska vojska je z ofenzivami uspela izriniti
upornike izven območja doline Panjshir, vendar so se le ti vrnili vsakič, ko se je glavnina
Sovjetov umaknila iz doline (Bruce, 1986).
Boji na tem območju so bili krvavi in so zahtevali več tisoč žrtev na obeh straneh. Kmalu po
zadnji ofenzivi, leta 1986, je takratni vodja Sovjetske zveze Mikhail Gorbačov napovedal umik
vojske iz Afganistana. Dolina Panjshir tako po deveti ofenzivi v času sovjetske prisotnosti ni
več videla večjih spopadov (Baumann, 2001).
V obdobju prvih petih let so se boji odvijali tudi v ostalih delih države, predvsem na vzhodu ob
meji s Pakistanom. Sovjetska zveza je namreč sumila, da Pakistan skrivno podpira in uri
afganistanske upornike na svojem ozemlju. Na zahodu in jugu države večjih spopadov ni bilo,
razen v mestih Herat in Kandahar, kjer so se skozi celotno obdobje vojne nahajali uporniki
(Baumann, 2001).
Leta 1986 so na stran upornikov stopile ZDA z obveščevalno agencijo CIA. Slednja je pričela
z operacijo Ciklon, s katero so oboroževali uporniške skupine, v želji doseči poraz Sovjetov v
Afganistanu. Še posebej znano je oboroževanje s prenosnimi raketnimi sistemi Stinger, z
vodenimi izstrelki zemlja-zrak kratkega dosega (Baumann, 2001).
S pomočjo teh raket so mudžahedini uspeli sestreliti več kot 350 sovjetskih in afganistanskih
helikopterjev ter letal. Potrebno je opozoriti, da različni viri navajajo različne številke, a vsem
je skupno, da je raketni sistem Stinger povzročil ogromno denarno in človeško škodo na
sovjetski strani (Baumann, 2001).
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Z umikom Sovjetske zveze iz Afganistana leta 1989, je Najibullahova vlada v Kabulu izgubila
pomembnega zaveznika. ˝Njegova pro sovjetska vlada je bila zmožna preživetja zgolj zaradi
materialne podpore Sovjetske zveze, ki je v Afganistan še vedno pošiljala vojaško in
ekonomsko pomoč. Z razpadom Sovjetske zveze in padcem komunističnega režima v Moskvi
se je pomoč ustavila, kar je hitro povzročilo razpad vlade v afganistanski prestolnici˝
(Tchantouridze, 2013, str. 332).
Sovjetska strategija v Afganistanu je bila kontradiktorna in na trenutke shizofrena. Slabo
planirane in še slabše izvršene vojaške operacije so terjale na tisoče smrtnih žrtev na obeh
straneh ter obenem povzročile ogromno materialno in duševno stisko med civilnim
prebivalstvom. Operacije, ki so namenjene za delovanje proti konvencionalnemu sovražniku, so
bile uporabljene proti civilnemu prebivalstvu, ki je morda skrivalo skromno število upornikov.
Tipičen sovjetski odziv na napad s strani upornikov je bila pretirana uporaba sile, ki je
povzročila ogromno materialne in duševne škode med civilnim prebivalstvom (Tchantouridze,

2013, str. 332).
Nekdanji afganistanski vladni uslužbenci in politični komentatorji so po koncu konflikta dejali,
da je glavni razlog za sovjetski neuspeh v Afganistanu nezmožnost sovjetskega političnega
vodstva, da bi uspešno prilagodili svojo politiko in vojaško taktiko aktualnim razmeram v
Afganistanu. Hkrati pa so storili tri velike napake:


˝Sovjeti in njihovi lokalni zavezniki so precenili enotnost in moč prosovjetskih
Afganistancev in željo afganistanske vojske po boju proti uporniškim skupinam.



Podcenjevali so moč 'beyata'9 in porasta uporniških skupin, ki so se raje borili do smrti,
kot pa da bi prepustili zmago sovjetski vojski.



Podcenjevali so odziv mednarodne skupnosti, še posebej odziv ZDA, Kitajske in
muslimanskih držav na invazijo. Kmalu po začetku konflikta so Sovjeti prešli točko,
kjer je umik iz Afganistana kot tudi nadaljevanje spopadov postalo predrago, tako
denarno kot tudi politično˝ (Payind, 1989, str. 126).

5. 3 Sodelujoči
Na strani Sovjetske zveze, ki je predstavljala številčno večino oboroženih sil komunistične
strani, je sodelovala vlada takratne Demokratične republike Afganistan (v besedilu poglavja 6
državo zaradi lažjega branja imenujem skrajšano Afganistan). Na čelu afganistanske vlade je

9

Beyat v islamski kulturi pomeni zavezništvo do določene osebe, družine oziroma družbene skupine. Zavezništvo
traja vse do smrti ene izmed vpletenih strani.

33

bila komunistična stranka, ki se je na afganistanski politični vrh zavihtela leto prej v državnem
udaru.
Afganistanska vojska je bila v času sovjetskega posredovanja naborniška vojska in je po
državnem udaru leta 1978 doživela temeljito prestrukturiranje. Število vojakov se je gibalo med
80.000 in 90.000, medtem ko je število častnikov bilo nekaj več kot 8000. Slednja številka se
je spustila do 1100 v zgolj enem letu, saj je vlada izvajala čistke, ki so bile podobne Stalinovim
čistkam v Sovjetski vojski (Amtstutz, 1994).
Afganistanska vojska ni uživala velikega zaupanja med sovjetskimi kolegi, saj so slednji bili
mnenja, da vojska ni zvesta državi in njenemu komunističnemu vodstvu, ter bo masovno
dezertirala in se pridružila uporniškim silam. Letno je dezertiralo okoli 10.000 vojakov, medtem
ko jih je približno 5000 padlo v bojih z uporniki. Zaradi tega so zmanjšali število vojakov z
80.000 na 25.000 (Amtstutz, 1994).
Sovjetska zveza je ob začetku vojne nabornike za svojo vojsko črpala iz centralnega azijskega
vojaškega območja, z namenom vzpostavljati podobe, ki se ne bi zdela invazivna lokalnemu
prebivalstvu. Učinek je bil ravno nasproten, saj so domačini zaradi neznatnih jezikovnih in
kulturnih razlik precej hitro pričeli vplivati na sovjetske pripadnike oboroženih sil (Baumann,
2001).
Sovjetsko vodstvo ni želelo v Afganistan napotiti prevelikega števila vojakov, saj so glavnino
vojske potrebovali za morebitno posredovanje proti silam NATO v osrednji Evropi. Ker je iz
tega razloga večina nabornikov izhajala iz sovjetskih republik centralne Azije, jim sovjetsko
vodstvo ni zaupalo (Amtstutz, 1994).
Nasproti vojski Sovjetske zveze in Afganistana so stali uporniki oziroma mudžahedini, lokalno
muslimansko prebivalstvo, katerega pripadniki so se zanašali na svoja lokalna plemena in
vasice ter na medsebojno zvestobo, ki jo gojijo mudžahedini. Le ti nimajo razvite enotne in
koherentne politične in vojaške identitete. Lokalna rivalstva med posameznimi plemeni so celo
tako močna, da je celo po umiku sovjetske vojske iz Afganistana še vedno prihajalo do
medsebojnih spopadov med različnimi plemeni. Teh spopadov seveda med samo vojno ni bilo,
saj so enotni uporniki lahko predstavljali večno nevarnost sovjetski vojski, obenem pa je podoba
enotnosti bolje delovala v mednarodni skupnosti pri iskanju diplomatske in vojaške pomoči
med tujimi državami (Baumann, 2001).
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Mudžahedini so veljali za ene izmed najboljših gverilskih bojevnikov. Podoba bojevnika je
namreč v njihovi kulturi ena izmed najbolj spoštovanih, še dodatno pa je podkrepljena z vero
in njenimi prepričanji (islam in pomen mučenika). Na njihovi strani je bilo tudi dejstvo, da so
se borili za svoje domove in družine, kar je v njih navdihnilo še večjo predanost in potrebo po
izpolnjevanju ukazov (Baumann, 2001).
Število upornikov se je vseskozi gibalo okoli 80.000, ki pa niso delovali v skupinah večjih od
50 mož. Te skupine so bile na lokalni ravni združene v Jabhe. Vsaka Jabha je bila v velikosti
bataljona. Le te so se redko povezovale v večje skupine (McMichael, 1989).
Mudžahedini so bili poleg hladnega orožja oboroženi z lahkim strelnim orožjem, v svojem
arzenalu pa so imeli tudi peščico težkega orožja: minometi, 107 in 122 milimetrski topovi ter
anti-tankovske rakete kratkega dosega. Proti koncu vojne so pričeli s strani ZDA pridobivati
vojaško pomoč v obliki oborožitvenih sistemov, med katerimi je najbolj znan raketni sistem
Stinger (McMichael, 1989).
Mudžahedini se niso borili proti komunizmu kot ideologiji, temveč proti Sovjetski zvezi kot
tujemu okupatorju. Skupni imenovalec upora je bilo namreč sovraštvo proti tujcem. Tudi tujo
pomoč so uporniki sprejemali z ogromno zadržanostjo, saj so tujce dojemali kot nevernike,
nevredne sodelovanja z njimi (Amtstutz, 1994).
Sovjetska zveza je v Afganistanu imela okoli 80.000 pripadnikov oboroženih sil, ki niso bili
pripravljeni na protiuporniško delovanje. Napadi iz zasede in nepripravljenost mudžahedinov,
da se bi s Sovjeti spopadli v odprtem boju, je terjal davek med sovjetskimi oboroženimi silami.
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Slika 5.1: Število smrtnih žrtev med vojaki SZ v Afganistanu
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Iz slike 5.1 je razvidno, da se je število smrtnih žrtev med sovjetskimi vojaki vseskozi gibalo
nad številko 1000, razen v prvem letu (leta 1979 se je konflikt začel konec decembra) in v letih
1988 ter 1989 (zadnje leto je konflikt trajal le prva dva meseca).
Kako je število smrtnih žrtev med sovjetskimi vojaki vztrajno naraščalo, vse do leta 1984, priča
o tem, da se Sovjetska zveza ni bila sposobna prilagoditi novemu načinu bojevanja, oziroma ni
bila sposobna implementirati učinkovite protiuporniške taktike, s katero bi se lahko zoperstavili
Mudžahedinom.
Leta 1985 so Sovjetski voditelji pričeli resno razmišljati o umiku iz Afganistana, saj je vojaško
posredovanje zahtevalo vse več denarja v finančno zahtevnem obdobju. Hkrati so vedno večji
del sovjetskih sil v Afganistanu predstavljale specialne enote, ki so nadomestile sovjetske
vojaške enote s pripadniki iz osrednje Azije. Njihova izurjenost se odraža na številu padlih
sovjetskih vojakov v Afganistanu, saj je številka pričela padati.

5. 4 Taktika upornikov
Čas je predstavljal prelomno točko na smernici taktičnega uspeha mudžahedinov. Tako
imenovana prva generacija upornikov, ki se je proti Sovjetski zvezi borila od njihovega prihoda
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v Afganistan, do leta 1983, je bila po večini poročena ter jih je doma čakala družina. Ti borci
se proti Sovjetom niso borili s 'polno močjo', saj so večino časa z glavo bili pri družini,
nemalokrat pa so jih tudi obiskovali in uporništvo postavili popolnoma na stranski tir
(Tchantouridze, 2013).
Po letu 1983 se je v vrstah upornikov pričela pojavljati nova generacija bojevnikov, mladi,
neporočeni možje, ki niso imeli družin. Ti posamezniki so svojo mladost preživeli ob
vsakodnevnem srečevanju z vojno proti sovjetskim silam. ˝Ker niso imeli družinskih
obveznosti so bili precej fleksibilnejši, lahko so rotirali med različnimi uporniškimi
postojankami˝ (Tchantouridze, 2013, str. 336–337).
Na začetku vojne je bila taktika Sovjetske zveze nekajdnevno bombardiranje ciljnega območja
in nato posredovanje v tem območju s pomočjo tankov in lahkih oklepnikov. Slednji so vstopali
v doline v dolgih kolonah in slepo streljali naprej in na svoje boke, z namenom onemogočanja
mudžahedinskih protinapadov. Toda ti slepi streli niso dosegli svojega cilja in mudžahedini so
nato z visokih položajev ob cesti izvedli hitre napade na sovjetski konvoj pod njimi
(McMichael, 1989).
Eno izmed večjih nevarnosti upornikom so predstavljali sovjetski helikopterji, s katerimi se z
vidika mobilnosti in oborožitve Mudžahedini niso bili sposobni kosati. Pomanjkanje
protizračnih oborožitvenih sistemov oziroma slabo stanje in uspešnost že obstoječih
protizračnih oborožitvenih sistemov (težki mitraljezi in rakete tipa SA-7), je prav tako
prikrajšalo upornike za konkreten odgovor na nevarnost, ki so jo predstavljali helikopterji
(McMichael, 1989).
To se je spremenilo leta 1987 s pomočjo Združenih držav Amerike, ki so jim s pomočjo CIE
dostavljali osebne protizračne sisteme Stinger. Ti so z boljšim dosegom in zanesljivostjo
povečali grožnjo sovjetskim helikopterjem. Toda tudi Stinger ni bil popoln, saj je bilo potrebno
dolgotrajno polnjenje pred ponovno uporabo, prav tako pa CIA ni razdeljevala oborožitvene
sisteme po enakomernem ključu – določena območja so prejela več raket kot druga
(McMichael, 1989).
Uporniki so s pridom uporabljali tudi obveščevalne podatke. Med pripadniki afganistanske
vojske je bilo namreč nekaj simpatizerjev z uporniškim režimom. Preko teh kontaktov so se
Mudžahedini uspeli dokopati do zaupnih informacij, med njimi so uspeli pridobivati tudi
podatke o sovjetskih vojaških premikih in napadih: ˝ne samo, da so se uporniki imeli čas
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umakniti iz nevarnih območij, imeli so tudi priložnost postavljati pasti (mine, zasede) in
premikati svoje zaloge kot priprava na prihajajoč napad˝ (Robbins, 1984).

5. 5 Uporabljena doktrina protiuporniškega delovanja
Po koncu druge svetovne vojne in ključni vlogi, ki jo je Sovjetska zveza igrala pri zmagi nad
silami osi, se je njihova vojska ter njena vojaška doktrina urila za bojevanje na evropskem,
pretežno ravnem bojišču proti konvencionalnemu nasprotniku. To pomeni, da praktično niso
imeli razvite protiuporniške doktrine, kljub temu, da so budno opazovali zahodne sile v
protiuporniških vojnah.
Sovjetska zveza je svojo vojaško doktrino utemeljila na uporabi številčnosti svojih sil, ravnem
terenu delovanja in konvencionalnem bojevanju. Hitri napadi oklepnih enot predrejo skozi
nasprotnikovo obrambno linijo globoko na sovražnikovo področje in nato sklenejo obroč okoli
nasprotnikovih sil. To v Afganistanu ni bilo možno iz dveh razlogov.
Prvi razlog je bilo okolje. Namesto zmernega oziroma hladnega evropskega podnebja jih je v
Afganistanu pričakalo gorato okolje, ki se je v nižjih nadmorskih višinah prevesilo v puščave.
Ekstremna vremenska in temperaturna nihanja so vplivala na vojake, kot tudi na vojaško
opremo. Poleg slabih vremenskih pogojev je sovjetska vojska naletela na skoraj neobstoječo
cestno infrastrukturo izven večjih afganistanskih mest. Zaradi slabe infrastrukture ni trpela zgolj
komunikacija med sovjetskimi enotami, temveč tudi njihova logistika. Zahtevna so bila tudi
popravila in dostava rezervnih delov vozil, ki so se zaradi slabih cestnih povezav izdatno kvarila
(McMichael, 1989).
Drugi razlog, zakaj sovjetska vojaška doktrina v Afganistanu ni delovala se skriva v
nasprotniku. ˝Namesto organizirane konvencionalne vojske, ki bi že imela postavljeno
obrambo, je sovjetska vojska naletela na odporno gverilsko vojsko, ki se ni spuščala v odprt
boj. Kljub temu, da se je njihovo število gibalo okoli 80.000, niso nikoli delovali v skupini večji
od 50 mož˝ (McMichael, 1989, str. 22).
Spomladi leta 1980, ko se je sovjetska vojska aktivno lotila bojevanja z uporniki, so na
vojaškem področju uporabili tri različne strategije. Ustrahovanje je bila prva pomembna
strategija: z njo so namreč želeli prepričati upornike z nižjo moralo, da položijo orožje in ne
napadajo sovjetskih enot. Obenem so s temi napadi želeli prepričati lokalno prebivalstvo, da ne
nudi pomoči uporniškim skupinam (Bruce, 1986).
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Sovjetska vojska je napadala vasi, ki so bile poznane kot centri pomoči uporniškim silam.
Uničevali so poljedelske pridelke in živino. S tem so želeli upornikom onemogočiti dotok
hrane, surovin in človeške sile, saj se je bilo lokalno prebivalstvo prisiljeno preseliti (Bruce,
1986).
Druga glavna strategija ob začetku konflikta je bila uporaba obveščevalnih sredstev. V obdobju
hladne vojne je bila Sovjetska zveza poznana po svojih obveščevalnih agencijah in njihovih
sposobnostih. Sovjeti so tako infiltrirali različne uporniške skupine in preko vohunov
pridobivali informacije o njihovem stanju ter bojnih načrtih. Do informacij so se Sovjeti
dokopali tudi s podkupninami – na eni strani so kupovali informacije s strani lokalnega
prebivalstva, na drugi strani pa so podkupovali manjše uporniške skupine, z namenom
prekinitve bojev (Baumann, 2001).
Tretja strategija je zajemala vojaške napade na uporniške skupine, kot so na primer ofenzive v
dolino Panjshir. Sovjetska vojska je napadla cilje upornikov s pomočjo zračnih in kopenskih
sil, ter nato zasliševala zajete upornike, v želji pridobivanja obveščevalnih podatkov (Bauman,
2001).
V tem začetnem obdobju vojne v Afganistanu, je Sovjetska zveza izvedla več ofenziv, ki so jih
planirali tudi po nekaj mesecev. Začele so se z intenzivnim zračnim in topovskim
bombardiranjem ciljnega območja, nato so na območje zapeljale kolone tankov in oklepnih
vozil (McMichael, 1989).
To taktiko so, kot sem že zapisal v prejšnjem poglavju, s pridom izkoriščali mudžahedini, ki so
sovjetske konvoje napadali z gorskih in hribovitih grebenov ob cestah. Sovjeti so se temu kmalu
prilagodili, ko so hkrati ob gorskih grebenih in na prelazih s pomočjo helikopterjev postavili
vojaške patrulje, ki so jih sestavljale padalske in izvidniške enote (McMichael, 1989).
˝Počasna implementacija novosti v njihovo doktrino ne pomeni, da Sovjeti niso dojeli
posebnosti bojevanja v Afganistanu. Njihovi vojaški teoretiki so namreč zelo dobro razumeli
specifike in lastnosti uporniške dejavnosti mudžahedinov. Prepoznali so sedem glavni faktorjev
protiuporniškega delovanja˝ (McMichael, 1989, str. 26):
a) Razumevanje pomembnosti terena in lokalnega podnebja. Ta dva faktorja sta bila
najpomembnejša izmed vseh spremenljivk, v nameri uspešnega uničenja uporniških sil.
Teren je namreč vplival na vojaške manevre, učinek orožij, vidno polje, fizično
pripravljenost vojakov, logistiko in komunikacijo.
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b) Decentralizacija vojske. Velike enote na dnu doline so bile popolnoma neuspešne proti
upornikom, ki so se skrivali na gorskih prelazih in grebenih ter s teh položajev izvajali
hitre napade. Sam teren je prisil vojsko, da se enote razdelijo na manjše enote, kot na
primer vod ali celo na oddelek. Pomembnejšo vlogo so tako dobili mlajši častniki ter
podčastniki.
c) Neodvisne operacije. V zgoraj omenjenih razmerah morajo majhne enote biti zmožne
opravljati bojne operacije neodvisno od glavnega dela vojske, od katerega so v nekaterih
primerih oddaljene tudi po več sto kilometrov. Manjše enote so se tako včasih morale
premikati brez varovanja, če so želele biti čimbolj uspešne in izpolniti svojo nalogo brez
izdatne pomoči glavnine vojske.
d) Samo-podpora. Decentralizacija vojaških nalog je pomenila, da so majhne enote morale
biti sposobne same preživeti v sovražnem okolju. V večini primerov so bile enote, ki so
se znašle v stiku z mudžahedini, izven vidnega ali radijskega stika z ostalimi enotami v
sovjetski vojski. Zaradi tega je vojaški vrh sprejel odločitev, da uvede specializirane
oddelke v vsakem vodu. Tako je povprečen vod v Afganistanu vseboval posameznike z
znanjem uporabe minometov, radijskih zvez, bojne prve pomoči, izvidništva,
inženirstva itd.
e) Zaradi neusmiljenega terena v Afganistanu motorizirane enote niso bile motorizirane,
temveč so svoje bojne naloge morale v večini primerov opravljati brez podpore oklepnih
vozil. Vojaki so tako morali sami v gorskem terenu prenašati ogromne količine streliva
za oborožitvene sisteme, kot je na primer minomet oziroma puškomitraljez, ter
oborožitvene sisteme same.
f) Nočne operacije. Zaradi vojaške superiornosti, ki so jo Sovjeti imeli v zraku, so
mudžahedini večino svojih operacij izvajali pod krinko noči. Sovjetska zveza je zato
morala prilagoditi svojo doktrino na pretežno nočno delovanje, kar pa jim ni uspelo.
Zgolj lahka pehota je opravila intenzivno urjenje za nočne operacije. Kljub temu ni niti
lahka pehota delovala v nočnih urah, saj se je tako kot preostali del Sovjetske vojske,
ponoči vkopala in zasedla stacionarne obrambne položaje.
g) Lahka pehota. Sovražnik je praktično poznal le lahko pehoto, proti kateri je bil zaradi
zgoraj naštetih dejavnikov (teren, podnebje, itd. …) najboljši odgovor prav lahka pehota
(McMichael, 1989).
Kot sem že zapisal, je razdrobljenost in neodvisnost enot zahtevala po visoko sposobnih
častnikih in podčastnikih, ki so bili zmožni samostojno sprejemati hitre odločitve ter biti
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fleksibilni in inovativni. ˝Več zahodnih študij je ugotovilo, da to niso bile lastnosti povprečnega
mladega sovjetskega častnika oziroma podčastnika. Nekonvencionalne lastnosti vojne v
Afganistanu in zahteve po uporabi nekonvencionalnih taktik so bile previsoke za
konvencionalno izurjeno vojsko Sovjetske zveze. Vzrok je tičal že v urjenju samem, ki ni
vseboval spoznavanja s protiuporniško taktiko˝ (McMichael, 1989, str. 27).
Ugotavljajoč, da se s konvencionalnim bojevanjem in zgoraj naštetimi pomanjkljivostmi
Sovjeti ne bodo dokopali do zmage nad mudžahedini, so v začetku leta 1983 pričeli s temeljito
rekonstrukcijo doktrine protiuporniškega delovanja. Motorizirane enote, ki so sestavljale
glavnino sovjetske vojske v Afganistanu so bile uporabljene le še za zaščito konvojev, letališč,
mest, logističnih centrov in kontrolnih točk. Razen pri velikih ofenzivah in obrambnih akcijah
Sovjetska zveza ni več uporabljala motoriziranih enot pri direktnih bojnih operacijah proti
mudžahedinom.
To vlogo so prevzele posebne enote, ki so bile bolje izurjene v boju proti upornikom. Pred
vsakim napadom so posebne enote izvedle temeljito izvidniško preučevanje območja delovanja,
ter nato izvedle napad z dveh različnih strani. Tako so ob meji uspeli okrniti dobavo materialnih
sredstev mudžahedinom, kar je nekoliko otežilo njihovo delovanje, prav tako pa so več časa in
sredstev morali nameniti za svojo zaščito (McMichael, 1989).
Pomembno vlogo pri sovjetskem protiuporniškem delovanju v Afganistanu so igrali
helikopterji.
Zaradi svojega dosega, mobilnosti in oborožitve so bili izvrsten odgovor na uporniško
delovanje. Zaradi decentralizacije operacij in velikega področja, ki ga je morala vojska
pokrivati, Sovjeti ne bi uspeli izvajati pritiska nad Mudžahedini brez helikopterjev. Slednji so
predstavljali element mobilnosti, s katerim se uporniki niso uspeli kosati. Helikopterji so
omogočali element presenečenja, zmanjšali so reakcijski čas upornikov in sovjetski vojski
omogočili iniciativo (McMichael, 1989, str. 31).

Sovjetska zveza je posedovala sodobnejšo opremo in številčnejšo premoč, zato je njihova
vojska lahko vzpostavila začasno kontrolo nad določenim območjem. Vendar takoj, ko se je
glavnina vojske umaknila z istega območja, so se ponovno pojavili mudžahedini. Zgolj z vojsko
Sovjetska zveza ni bila zmožna zmagati v tem konfliktu, zato je ˝sovjetsko vodstvo svojo
pozornost z vojaških operacij usmerilo na dolgoročno politično, sociološko in ekonomsko
bojevanje proti upornikom˝ (McMichael, 1989, str. 24).
Sovjetska zveza je želela izbrisati podporo mudžahedinov, ki so jo uživali na območju ruralnega
Afganistana, to pa so storili tako, da so izbrisali ruralen Afganistan. Njihova vojska je
bombardirala zaloge hrane, uničevala polja kmetijskih pridelkov, namakalne sisteme, morila
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živino in uničevala infrastrukturo ter domove lokalnega prebivalstva in obenem na silo
rekrutirala mlade može v svojo vojaško službo. Vse z namenom, da bi civilno prebivalstvo
odvrnila od podpore uporniškemu režimu (Tchantouridze, 2013, str. 334).

˝Več kot en milijon civilistov je umrlo zaradi ran, izpostavljenosti naravnim elementom, lakote,
bolezni in ostalih razlogov povezanih z vojno. Dobre tri milijone Afganistancev je bilo
primoranih zapustiti svoje domove in iskati nastanitev v drugih pokrajinah oziroma državah˝
(Tchantouridze, 2013, str. 334).
Poleg vojaških akcij se je Sovjetska zveza bitke proti upornikom lotila tudi na nevojaški način,
in sicer z gradnjo in obnovo afganistanske infrastrukture in institucij. Sovjeti so se pričeli
osredotočati na urbana središča in cestno infrastrukturo, ki je povezovala večja mesta z
afganistanskim civilnim prebivalstvom, po drugi strani pa zapostavila ruralno začelje države,
ki predstavlja med 75% in 80% površine države (Goodson in Johnson, 2011).
Sovjetska zveza se je še posebej osredotočila na afganistansko prestolnico, Kabul. V njej so
Sovjeti zgradili veliko tipičnih sovjetskih stanovanjskih blokov, ki še danes veljajo za najbolj
priljubljene nepremičnine v Kabulu. Stanovanja v teh blokih so bila namenjena sovjetskim
političnim zaveznikom ter lokalni in državni eliti, ki je sodelovala s Sovjetsko zvezo
(Tchantouridze, 2013).
Te investicije so se izkazale za uspešne, saj je zadovoljstvo meščanov znatno pripomoglo k
mirnemu življenju v prestolnici. ˝Mesto je bilo praviloma mirno, samomorilski napadi ter
napadi z improviziranimi eksplozivnimi sredstvi so bili prej izjema kot pravilo. Sovjetski in tuji
civilisti, ki so Kabul obiskali v času vojne, nisi potrebovali oboroženega spremstva. Podobno
je veljalo tudi v severnem Afganistanu, kjer so Sovjeti prav tako postavili nekaj stanovanjskih
blokov˝ (Tchantouridze, 2013, str. 339).
Sovjeti so se posluževali tudi propagande, katere ciljna publika je bila v začetnih letih bojevanja
ravno njihova lastna vojska in je bila šele kasneje namenjena afganistanskim civilistom.
Uporabljali so letake, ki so jih distribuirali s pomočjo letal in tudi prilagojenih topovskih
izstrelkov. Večina Afganistancev je bila ob koncu dvajsetega stoletja nepismena, vendar so zelo
cenili tiskano besedo (Tchantouridze, 2013).
Ekstenzivno so uporabljali radijsko propagando, vendar so prvi sadovi te vrste propagande bili
opaženi šele po dobrih petih letih. Na začetku so namreč radijski prenosi bili vodeni iz Taškenta
ali pa iz Moskve, kjer so bili radijci daleč od aktualnih dogodkov. ˝Po drugi strani je vseskozi
odlično delovala protisovjetska radijska propaganda. Tako so Afganistanci poslušali britanski
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BBC in program z naslovom Voice of Free Afghanistan (slovensko: Glas svobodnega
Afganistana, op. a.)˝ (Tchantouridze, 2013, str. 334).
Izjemno uspešna je bila sovjetska filmska propaganda. Na področjih, ki so bili pod trdnim
nadzorom Sovjetske zveze, so Sovjeti prikazovali filme z močnim protiuporniškim sporočilom,
ki so bili posneti v Afganistanu. Na območjih, kjer je bila prisotnost nevarnosti s strani
Mudjahedinov znatnejša, so po navadi predvajali filme pakistanske oziroma indijske
produkcije, ki so nosili Sovjetom ugodno moralno sporočilo (boj delavcev in kmetov za pravico
ter pomembnost upora proti nazadnjaškim navadam in tradicijam) (Tchantouridze, 2013).
Na teh projekcijah, ki so se po navadi odvijale v središču vasi, je bilo moč videti praktično
vsakega člana naselbine. Včasih so Sovjeti predvajali tudi domače filme, ki so bili posneti v
centralni Aziji – Uzbekistanu in Tadžikistanu, ter so predstavljali življenje tipičnega
muslimanskega Sovjeta. Zanimivo je, da uporniki teh projekcij niso napadali (Tchantouridze,
2013).
A kakor je bila sovjetska filmska propaganda uspešna, je bila njihova televizijska propaganda
neuspešna. Kljub temu, da so veliko sredstev namenili televizijskim kampanjam, so po
priljubljenosti zaostajali za iranskimi in pakistanskimi televizijskimi programi. Slednji so
izkoriščali vsako priložnost ter opominjali civilno prebivalstvo o pomembnosti upora proti
sovjetskim vojaškim enotam v Afganistanu (Tchantouridze, 2013).
Sovjetska zveza je poskušala tudi z izboljšavo afganistanskega zdravstvenega sistema. ˝Lokalni
zdravniki, ki so se šolali v Sovjetski zvezi in v vzhodni Evropi, so potovali po državi in svoje
storitve zaradi pomoči Sovjetske zveze ponujali gratis. Samo v letu 1988 so takšni zdravniki
pomagali več kot 20.000 Afganistancem, ki so potrebovali medicinsko oskrbo. Zdravnike so
spremljali sovjetski predstavniki propagandnega aparata, ki so med zdravljenjem širili
pozitivno podobo o sebi in komunizmu˝ (Tchantouridze, 2013, str. 343).
Poleg zdravstvenega so Sovjeti precej izboljšali tudi afganistanski šolski sistem, ki je bil pred
njihovo invazijo praktično neobstoječ oziroma ni bil dosegljiv ruralnemu delu prebivalstva. SZ
je v Afganistanu vzpostavila osnovne in srednje šole, na univerzah pa je vpeljala nove študijske
programe, kot so marksizem in socializem. S pomočjo šol in učiteljev, ki so bili nastavljeni s
strani prosovjetske vladajoče stranke, so Sovjeti želeli širili idejo komunizma med za reforme
dovzetnim mladim civilnim prebivalstvom (Johsnon, 1990).
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Sovjetska zveza je organizirala tudi poletne kampe za afganistansko mladino, kamor je vsako
leto odšlo okoli 50.000 afganistanskih otrok. Prav tako so v afganistanskih sirotišnicah iskali
sirote, ki so jih nato vpisali v šole v Sovjetski zvezi ter jih poskusili asimilirati in ob koncu
šolanja poslati nazaj kot mlade prosovjetske intelektualce (Johnson, 1990).
Afganistanska ekonomija, ki je bila že pred letom 1979 zelo odvisna od Sovjetske zveze, je po
invaziji bila še bolj 'sovietizirana'. Po sovjetskem modelu je bilo vzpostavljenih več kot 1000
kolektivnih kmetij, 50 državnih kmetij ter več tovarn za proizvodnjo kmetijskih strojev.
Sovjetizacija je bila še bolj razvidna ob vpeljavi t. i. petletk, ki so časovno popolnoma sovpadale
s sovjetskimi petletkami. Prav tako je Afganistan pridobil enak ekonomski status kot ostale
sovjetske republike pri medrepubliški blagovni izmenjavi (Johsnon, 1990, str. 83).

Sovjetsko politično vodstvo se je tako že spomladi leta 1986 odločilo, da se mora njihova vojska
umakniti iz Afganistana. ˝Kljub temu se je umik začel šele maja 1988. Medtem je Sovjetska
zveza poskušala še zadnjič pridobiti politični režim v Kabulu pod svojo taktirko s finančno
pomočjo˝ (Kalinovsky, 2011, str. 93).
˝Kalinovsky je v svoji knjigi 'A Long Good-bye' (slovensko: Dolgo na svidenje) opisoval
sovjetski program pod imenom 'National Reconciliation' (slovensko: nacionalna sprava), ki ga
je Sovjetska zveza s pomočjo afganistanske vlade implementirala leta 1987. Vseboval je načrte
za obnovo države, z namenom na sovjetsko stran pridobiti podporo imamov in civilistov, kot
tudi opozicije. Program je imel namen z izkoriščanjem afganistanskih tradicij legitimirati
komunistično vlado˝ (Granville, 2014, str. 118).
Sovjeti so se tako odločili, da bodo zamenjali vodilno politično figuro afganistanske
komunistične stranke. Babraka Karmala je zamenjal Mohammed Najibullah. Karmal namreč ni
sodeloval z Moskvo, kar je slednja dojemala kot vzrok za neuspešnost sovjetskih investicij v
Afganistanu (Kalinovsky, 2011).
Najibullah oziroma Najib je bil član afganistanske komunistične stranke vse od njenega
nastanka. Dve leti pred sovjetsko invazijo je živel v Jugoslaviji, kjer je s tamkajšnjimi komunisti
izmenjeval ideje in zamisli. Leta 1979 je prevzel vodstvo afganistanske tajne policije, dve leti
kasneje pa je postal član obrambnega sveta. Najib je bil paštunskega porekla zaradi česar so mu
paštunski plemenski vodje vedno prisluhnili. Ravno to je bil eden izmed glavnih razlogov za
njegovo nastanitev na čelo komunistične stranke, saj so Sovjeti verjeli, da bo stranka z njim
dovolj močna, da bo preživela tudi umik sovjetske vojske iz Afganistana (Kalinovsky, 2011).
Z novo vodjo komunistične stranke se je lahko pričel izvajati program nacionalne sprave. ˝Pred
uvedbo tega programa je Moskva želela pridobiti afganistansko prebivalstvo na svojo stran s
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pomočjo ekonomskih vlaganj v Afganistan ter z utrjevanjem komunistične stranke v mestih in
na podeželju. Program nacionalne sprave je nadaljeval s to politiko, vendar so Sovjeti večji
poudarek namenili ohladitvi konflikta s pomočjo pridobivanja vodij upornikov na svojo stran˝
(Kalinovsky, 2011, str. 100).
Moskva in Najib sta pričela odpirati dialoge z lokalnimi plemeni in iskati podporo pri verskih
voditeljih. Hkrati so pričeli opuščati levo ekonomsko politiko in podpirati privatni ekonomski
sektor. Toda sovjetska vojska (ki je vodila večino propagande proti upornikom) se ni podredila
sovjetski politiki (Kalinovsky, 2011).
Sovjetski vojaški ustroj se z 'nacionalno spravo' ni strinjal. Vodilni generali so bili namreč
mnenja, da vojak svoje medalje pridobi z bojem proti sovražniku in ne z gradnjo cest ter
bolnišnic in šol (general podpolkovnik Vladimir Vostrov). Prav tako pa sovjetska vojska ni
imela potrebnega znanja ter orodja za izpeljavo omenjenih gradbenih projektov (Granville,
2014).
Malo pred umikom iz Afganistana, je Sovjetska zveza predstavila desetletni načrt, s katerim bi
vseh devet Afganistanskih provinc priklopili na sovjetsko električno omrežje. Popolna
ekonomska odvisnost od Sovjetske zveze bi Afganistanu praktično onemogočilo da prekine
stike s svojo severno sosedo (Johnson, 1990).
Kakor je bila sovietizacija uspešna na ekonomskem in sociološkem vidiku, je bila neuspešna
na verskem področju. ˝Globoka verska predanost Afganistancev islamu, skupaj z njihovo
neodvisno naravo, sta bila glavna vira močnega upiranja sovietizaciji. Prosovjetski
afganistanski režim se je trudil prepričati imame, da bi brali marksistična sporočila v mošejah
in širili idejo o sožitju socializma in islama˝ (Johnson, 1990, str. 84).
Prav program 'nacionalne sprave' je bil eden izmed glavnih krivcev za pozen umik sovjetskih
sil iz Afganistana. Gorbačev namreč ni želel iz države umakniti vojske, preden bi reforme in
nova infrastruktura ter institucije imele čas delovati ter na stran Sovjetske zveze privabiti
civilno prebivalstvo (Granville, 2014).
Če Sovjetska zveza ne bi izvajala tako hudih povračilnih ukrepov, bi morda njihova
protiuporniška taktika delovala bolje, kot je sicer. Zdravstvena oskrba, gradnja cestne
infrastrukture in stanovanjskih naselij ter podobno namreč ni dovolj težka protiutež krvavim
povračilnim ukrepom, ki se jih je posluževala sovjetska vojska.
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Sovjeti so poskušali tudi s prevzemanjem nadzora nad vodji lokalnih plemen. Slednji bi nato
'od znotraj' širili protiuporniška sporočila v svojem plemenu. A ta načrt je bil vse prej kot
uspešen. Lokalna plemena so namreč videla vse tujce in njihove ideje kot napačne, k čemur je
prispevala tudi radikalna islamska religija. Že tako ali tako napačno zastavljen političen del boja
proti Mudjahedinov je bil obsojen na neuspeh, saj se politični in vojaški cilji Sovjetske zveze
niso dopolnjevali. Prav tako je bila napaka storjena pri koordinaciji z Afganistanskim političnim
vrhom, saj slednje praktično ni bilo (Hawkins, 2010).
Sovjeti so popolnoma napačno ocenili situacijo v Afganistanu in temu primerno so tudi delovali.
Nobene potrebe po posredovanju njihovih sil ni bilo. Ko so že posredovali, zopet ni bilo potrebe
po tem, da so v Afganistanu ostali tako dolgo, skoraj desetletje. Ko so se bojevali, jim ni bilo
potrebno uporabljati tako neproporcionalno vojaško silo. Vsi sodelujoči akterji, še posebej
Sovjeti, bi bili ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja v precej boljšem položaju, če te
vojne ne bi bilo. Še posebej bolje bi se godilo Sovjetski zvezi, če se ne bi podala v to vojno, ki
je bila eden izmed glavnih katalizatorjev njenega razpada (Tchantouridze, 2013, str. 344).

Dejstvo je, da so Sovjeti bili pred izredno težko nalogo, ko so se odločili posredovati v
Afganistanu in poskusiti zatreti uporniško gibanje, saj ˝z izjemo majhnega števila socialističnih
intelektualcev in posameznikov z izobrazbo pridobljeno v Sovjetski zvezi, je bila Afganistanska
družba sovražno nastrojena proti Sovjetski zvezi. Povprečen Afganistanec je videl Sovjetsko
zvezo kot imperij, čigar naloga je uničenje islama. Večina populacije je prav tako imela
kolektivni spomin na sovjetsko zatiranje islamskih populacij in držav v osrednji Aziji˝ (Payind,
str. 107–108)

5. 6 Mednarodno sodelovanje
Posredovanje Sovjetske zveze v Afganistanu je naletelo na mešane odzive v mednarodni
skupnosti. Hladna vojna med zahodom in vzhodom je bila v polnem razmahu, kar se je kazalo
v številnih oboroženih konfliktih po svetu, kjer glavna akterja obeh polov, Združene države
Amerike in Sovjetska zveza, sicer v večini primerov nista bila neposredno vpletena, a sta obe
velesili podpirali nasprotujoči si strani v konfliktu.
Nekoliko drugače je bilo v Afganistanu, kjer je Sovjetska zveza prvič po drugi svetovni vojni
vojaško posredovala na ozemlju izven svojih meja. Vojna je zahtevala več kot milijon civilnih
žrtev, nanjo pa se je ostro odzvala tudi mednarodna skupnost.
Sovjetsko invazijo v Afganistanu so pozdravile le redke države, in sicer Kuba, Etiopija in
Angola. Države, ki so bile v tistem času ene izmed najbolj aktivnih članic Varšavskega pakta.
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Invazije niso obtožili v Siriji, ki je s Sovjetsko zvezo želela vzdrževati dobre odnose. Toda tudi
te redke države, ki so sovjetsko invazijo podpirale, afganistanskim okupatorjem niso pomagale
niti z vojaško, niti s finančno pomočjo (CIA, 2006).
Proti koncu sovjetskega posredovanja in vedno jasnejši nameri, da Sovjeti želijo umakniti svoje
oborožene sile iz Afganistana, je njihovo politično vodstvo pričelo iskati primeren način za
umik. Niso namreč želeli izgubiti ugleda oziroma kapitala na mednarodnem odru. ˝Sovjeti so
zahtevali, da se vmešavanje ZDA in Pakistana v notranjepolitične afganistanske zadeve konča.
Obenem so želeli mednarodno priznanje afganistanskega komunističnega političnega vrha,
četudi bi lokalna komunistična stranka ne predstavljala tipične ideologije komunizma.
Najpomembnejša zahteva pa je bila, da komunistični režim ostane na čelu države tudi po
njihovem umiku. Sovjetska zveza namreč ni želela, da bi izgledala, kot da se podreja
mednarodnemu pritisku˝ (Kalinovsky, 2011, str. 93).
Vse od leta 1982 so se v Ženevi odvijali t. i. ženevski procesi, kjer sta ZDA in SZ v glavnih
vlogah vodili pogajanja med Afganistanom in Pakistanom. Pogovori so trajali kar 6 let, do 14.
aprila 1988, ko so predstavniki Afganistana in Pakistana (s podporo SZ in ZDA) podpisali
bilateralni sporazum o medsebojnih odnosih. V eni izmed točk je bil določen tudi datum za
umik sovjetskih sil iz Afganistana (zadnji sovjetski vojak je Afganistan zapustil 15. maja 1989)
(Garthoff, 1994).
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6 Posredovanje Združenih držav Amerike v Afganistanu (2001–2014)

ZDA so v obdobju sovjetskega posredovanja v Afganistanu odigrale pomembno vlogo, še
posebej njihova obveščevalna agencija CIA, ki je v sklopu operacije Ciklon z orožjem
oskrbovala uporniško gibanje oziroma mudžahedine. Posredovanje Sovjetske zveze in njihov
poraz je bil eden izmed glavnih katalizatorjev razpada te komunistične velesile. Prav gotovo pa
si nihče ni predstavljal, da bodo ZDA v Afganistan svoje sile poslale zgolj dvanajst let kasneje.
Prvo desetletje 21. stoletja v mednarodnih odnosih je bilo zaznamovano z bojem proti
terorizmu, ki se je na globalni ravni pričel z 11. septembrom leta 2001, ko je Al Kajda s
terorističnim napadom na ZDA šokirala ves svet. ZDA so na napad odgovorile z vojno proti
'osi zla'10, ki je v zgodovinskih knjigah Združenih držav Amerike med drugim zapisana kot
najdaljša ameriška vojna v zgodovini njihove države.
Vojno je zaznamovala velika koalicija držav, med drugim je v Afganistanu sodelovala tudi
Slovenija, ki je bila prisotna kot članica zveze NATO. Zveza je leta 2003 prevzela vodenje
mednarodne operacije ISAF v Afganistanu, del katere so bile ZDA. Združene države pa so v
operaciji ISAF imele zgolj del svojih sil, drug del pa je v Afganistanu deloval neodvisno in
izključno pod nadzorom poveljstva ZDA.
Vojna je razdeljena na dve fazi, in sicer na operacijo Enduring Freedom (slovensko: trajna
svoboda), ki je trajala od leta 2001 do 2014 in na operacijo Freedom's Sentinel (slovensko:
varuh svobode), ki je v pogonu od konca operacije Enduring Freedom in vse do danes.
Prelomna točka je umik večjega dela koalicijskih sil iz Afganistana ter sprememba tipa
operacije. Iz bojnih operacij, ki so zaznamovale Enduring Freedom, se je misija sedaj manj
številčnih koalicijskih sil spremenila v protiteroristične operacije in urjenje afganistanskih
varnostnih sil.
Sam potek konflikta je bil že večkrat raziskan v znanstvenih gradivih, tako da bom v svojem
magistrskem delu predstavil zgolj pomembnejše točke v najdaljši vojni ZDA. Predvsem se bom
osredotočil na sodelujoče akterje ter na taktiko in analizo protiuporniškega delovanja, ki so jo

10

Izraz je prvič uporabil tedanji predsednik Združenih držav Amerike, George W. Bush, in sicer med svojim
vsakoletnim nagovorom ameriškemu kongresu. Na to t. i. 'os zla' je postavil Severno Korejo, Iran in Irak.
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uporabile ZDA. Poleg tega se bom osredotočil na vrsto uporabljene moči (mehka/trda) in na
uspešnost medagencijskega sodelovanja.

6. 1 Povod v konflikt
Po koncu intervencije Sovjetske zveze in njenem umiku leta 1989, je v Afganistanu nastal
politični vakuum. Državo je zajela državljanska vojna, za prevzem oblasti pa se je borilo več
vodij plemen in vojaških poveljnikov (Saikal, 2006).
Leta 1994 je Mohammed Omar, nekdanji pripadnik uporniških mudžahedinov v Kandaharju
ustanovil gibanje Talibanov. Njihova glavna naloga je bila onesposobiti vodje različnih struj,
ki so bile vpletene v državljansko vojno. Talibani so strogo sledili islamskemu pravu in se
zavzemali za uveljavitev islamskega kazenskega prava (šeriatskega prava) (Saikal, 2006).
Njihova moč je eksponentno rasla in še istega leta so uspeli vzpostaviti nadzor nad celotno
provinco Kandahar. Leta 1995 jim je vlada v Kabulu ponudila mesto v vladajoči koaliciji a
Talibani so ponudbo brez pomislekov zavrnili, ter pričeli s pohodom na afganistansko
prestolnico (Saikal, 2006).
Vseskozi so se pojavljala ugibanja, da so Talibani deležni finančne in vojaške pomoči s strani
Pakistana in Saudske Arabije. Po dobrem letu dni so Talibani uspeli prevzeti nadzor nad
afganistansko prestolnico, nato so ustanovili Islamski emirat Afganistan, v katerem je veljalo
šeriatsko pravo. Na vrhuncu svoje moči, so Talibani nadzorovali kar devetdeset odstotkov
države (Saikal, 2006).
Nasprotniki Talibanov so ustanovili Severno zavezništvo, ki je dobivalo mednarodno podporo
s strani Rusije, Irana, Tadžikistana, Uzbekistana in Indije. Različna plemena je tako združil
skupni sovražnik, ki je s trdo roko vladal državi iz Kabula. Konflikt med Severnim
zavezništvom in Talibani je bil krvav, slednji so po navedbah Združenih narodov med letoma
1996 in 2001 na območju Afganistana izvedli vsaj 15 pobojev civilistov (v večini primerov
Šiitov), podpornikov Severnega zavezništva (Gargan, 2001).
V času krvave državljanske vojne je v vrstah Talibanov nase pričel opozarjati Osama bin Laden,
ki je v Afganistan prišel leta 1996 iz Sudana. Ustanovil in vodil je tako imenovano brigado 055,
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ki jo je financirala Al Kajda11. Brigada je bila posebna enota v vrstah Talibanov, odgovorna za
izvedbo prikritih in pomembnih nalog. Pripadniki brigade so veljali za visoko izurjene
posameznike, ki so delili vizijo o globalni islamski revoluciji s svojim vodjo, Osamo bin
Ladnom (McCarthy, Carter in Norton-Taylor, 2001).
V tem času je Osama bin Laden pridobil ogromno izkušenj s področja vodenja tajnih operacij,
obveščevalnih dejavnosti in vojaške taktike. Brigada 055 je pod njegovim vodstvom sejala strah
in trepet na območju Afganistana. Njihove vrste so popolnjevali pripadniki arabskih plemen,
Čečeni, Bošnjaki, Uzbeki, med pripadniki pa so bili tudi državljani Pakistana in Kitajske
(McCarthy in drugi, 2001).
V času afganistanske državljanske vojne je Al Kajda uporabljala bojišča za urjenje svojih
pripadnikov, ki so kasneje izvrševali teroristične napade po celem svetu, z namenom širjenja
islamske religije. Prav tako je Al Kajda uvažala orožje v Afganistan, ter pridobivala finančna
sredstva za financiranje terorističnih napadov (Coll, 2004).
Sedmega avgusta 1998 je Al Kajda napadla dve ameriški veleposlaništvi v Afriki, in sicer v
Nairobiju (Keniji) in v Dar es Salaamu (Tanzaniji). Napad je terjal več kot 400 smrtnih žrtev,
Združene države Amerike pa so pospešeno pričele z iskanjem Osame bin Ladna. Slednji je
načrtoval tudi napad na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je istega leta gostila Francija
(Coll, 2004).
Ob koncu prejšnjega stoletja, še posebej po terorističnih napadih na njihovi veleposlaništvi v
Afriki, se je slika Talibanov in Al Kajde v javnosti ZDA precej spremenila. Organizacija je
postala sinonim teroristične organizacije, zato je administracija tedanjega ameriškega
predsednika Billa Clintona pričela iskati prijateljske odnose v Severnem zavezništvu –
sovražniku Talibanov in Al Kajde (Coll, 2004).
ZDA in Severno zavezništvo pred 11. septembrom 2001 nikoli ni sklenilo zavezništva. Na
začetku istega leta se je v ZDA zamenjal predsednik, najvišji položaj v državi je zasedel George
W. Bush. Do avgusta leta 2001 se je njegova administracija odločila postaviti Talibane pred
ultimat – izročiti ameriški vladi Osamo bin Ladna in ostale visoke predstavnike Al Kajde, v
nasprotnem primeru bi Združene države Amerike pričele z urjenjem Talibanom sovražnih
skupin (Coll, 2004).

11

Al Kajdo je ustanovil prav Osama bin Laden ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, z namenom podpiranja
mudžahedinov v boju proti Sovjetski zvezi.
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Zgolj dva dni pred največjim terorističnim napadom na tleh ZDA, so Talibani izvedli atentat na
vodjo Severnega zavezništva. S tem so takrat svojemu največjemu sovražniku odrezali
poveljniško figuro in si zagotovili tesen nadzor nad večino Afganistana. Le dva dni kasneje, 11.
septembra 2001 je 19 moških ugrabilo štiri potniška letala nad vzhodno obalo ZDA, ter jih
uporabilo kot voden izstrelek proti Svetovnemu trgovinskemu centru in Pentagonu (National
Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004).

6. 2 Potek konflikta
Zgolj petnajst dni po terorističnem napadu na Združene države Amerike, je predsednik Bush v
Afganistan poslal pripadnike specialnih sil, ki so navezali stik s Severnim zavezništvom ter
pričeli z napadi na pripadnike Talibanov. Prve vojaške operacije ZDA na Afganistanskih tleh,
ki niso bile označene z oznako zaupno, so se začele 7. oktobra 2001, ko so ZDA skupaj z Veliko
Britanijo pričele z operacijo 'Enduring Freedom' (trajna svoboda) (Naval History and Heritage
Command, 2018).
Združeni narodi so posredovanju v Afganistanu zeleno luč dali šele 20. decembra 2001, kar
pomeni, da so ZDA in Velika Britanija posredovale v Afganistanu brez odobritve Varnostnega
sveta Združenih narodov. Varnostni svet ZN je z resolucijo 1386 ustanovil ISAF oziroma
International Security Assistance Force (slovensko: mednarodna varnostna podporna sila), ki
je imela pod vodstvom zveze NATO mandat pomagati afganistanskim prebivalcem in
zagotoviti varnost v prestolnici države. Njen mandat se je s prestolnice na preostali del države
razširil šele leta 2003 z resolucijo Varnostnega sveta ZN 1510 (NATO, 2009).
Ko je ob koncu novembra oziroma na začetku decembra pod pritiskom ZDA padla talibanska
vlada v Kabulu, se je 5. decembra v Nemčiji v mestu Bonn zbralo 25 najvidnejših
afganistanskih politikov, ki so pod okriljem Združenih narodov (in ZDA) s sporazumom
nastavili tranzicijsko vlado, na čelu katere je bil Hamid Karzai (Waldman, 2002).
Po začetnem šoku ameriške invazije, so ob začetku leta 2002 Talibani zatočišče našli ob in
preko meje s Pakistanom. S teh varnih točk so nato lansirali občasne napade manjših skupin, v
velikosti od pet do petindvajset mož, ki so napadale vojaške baze zavezniških sil, njihove
konvoje ter civilne tarče (Naval History and Heritage Command, 2018).
Že naslednje leto so Talibani uspeli tehtnico prevesiti na svojo stran, število smrtnih žrtev med
koalicijskimi silami je naraščalo, prav tako pa število napadov upornikov pod vodstvom
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Talibanov. Slednji so imeli še dokaj sveže izkušnje s področja uporniškega delovanja, saj so
slabih petnajst let pred tem bili v konfliktu s Sovjetsko zvezo. Napadi Talibanov so bili vse
intenzivnejši, prav tako pa se je med prebivalstvom širila naveličanost vojne in želja po umiku
zavezniških sil iz države (Naval History and Heritage Command, 2018).
NATO, ki je vodil misijo ISAF in del ameriških sil, je na začetku leta 2006 pričel z vpeljavo
PRT-jev (Provincial Reconstruction Teams oziroma po slovensko pokrajinske skupine za
obnovo), s čimer so se postavili prvi načrti za rekonstrukcijo uničene infrastrukture v
Afganistanu. Več o njih bom napisal v podpoglavju 7.5, kjer se bom osredotočil na doktrino
protiuporniškega delovanja (U.S. Department of State, 2006).
Vojna v Afganistanu je trajala že dobrih šest let in podpora javnosti v Združenih državah
Amerike je močno padala. Kljub temu je politični vrh v Afganistan napotil dodatnih 3500
pripadnikov oboroženih sil, z namenom povečati intenziteto boja proti Talibanom (Lyon,
2009).
Število koalicijskih in ameriških pripadnikov je skozi leta vseskozi naraščalo, obenem pa se je
povečevala intenziteta bojevanja in število smrtnih žrtev. Samo v prvi polovici leta 2008 se je
število ameriških sil povečalo za več kot 80 odstotkov, in sicer s 26.607 (januarja) na 48.500
(junija). Združene države Amerike so se v tem obdobju postopoma umikale iz Iraka (število
njihov sil v Iraku se je v tistem času gibalo okoli številke 146.000), a obenem so povečevale
število svojih vojakov v Afganistanu (Tran, 2008).
Novembra 2008 so v ZDA sledile volitve in predsedniški stolček je bil zaupan demokratskemu
kandidatu Baracku H. Obami. V prvem letu svojega mandata je napovedal letno povečevanje
števila ameriških vojakov v Afganistanu. Številka se je ustavila pri nekaj več kot 140.000
vojakov leta 2011 (Wadhams, 2019).
˝Ameriški vojaški vrh je poročal o uspehih na bojišču, vendar je vojna, ki je trajala že skoraj
deset let, zahtevala velik delež podpore domače javnosti. Le ta je prisilila predsednika Obamo,
da je pričel zmanjševati število ameriških pripadnikov v Afganistanu po letu 2011 in se hkrati
zavezal, da bodo Združene države Amerike zaključile operacijo Enduring Freedom do sredine
leta 2014˝ (Wadhams, 2019).
V letu 2014, ko se je večina koalicijske vojske že umaknila iz Afganistana, so Talibani povečali
intenziteto svojih napadov. Kljub temu to ni ustavilo načrta Združenih držav Amerike, da v tem
letu zaključijo bojne dejavnosti v sklopu operacije Enduring Freedom v Afganistanu. 26.
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oktobra 2014 so ZDA in Velika Britanija afganistanski vojski predali svoji zadnji bazi na
območju Afganistana – Bastion (Velika Britanija) in Leatherneck (ZDA)12, ki sta bili zadnji
izmed serije 60 baz, ki so jih koalicijske sile predale afganistanskim silam v letu 2014 (Craig,
2014).
Z umikom koalicijskih sil in predajo vojaških baz afganistanski vojski je morala koalicija
poskrbeti tudi za opremo, ki je po njihovem umiku ostala na tleh. ˝Od januarja (članek je bil
objavljen novembra 2014, op. a.) je bilo iz Afganistana v ZDA pripeljanih dobrih 272 milijonov
ton opreme, od vozil, do loncev za kavo. Samo v bazi Leatherneck so marinci uničili več kot
10.000 suhih dnevnih obrokov, 7500 računalnikov ter dober milijon kilogramov streliva. Vse
je bilo uničeno z namenom, da ne pade v roke Talibanom˝ (Craig, 2014).
S postopnim umikanjem ameriških in koalicijskih sil iz Afganistana in prenosom odgovornosti
na afganistansko vojsko, se je pojavila priložnost za Talibane. Slednji so postali aktivnejši in
pričeli še močneje napadati afganistanske vladne agencije ter varnostne enote. Z vzpostavitvijo
nadzora nad policijskimi postajami in kontrolnimi točkami so uporniki zasegli večje količine
orožja in vozil, med drugim tudi takšne, ki so jih za sabo pustile zavezniške sile. To napredno
orožje je Talibane naredilo le še nevarnejše. Poleg umika koalicijskih sil je k ponovnemu
vzponu Talibanov pripomogla tudi šibka vlada v Kabulu, ki se ni bila sposobna zoperstaviti
novi stari grožnji (Azami, 2016).
Na čelu le te je bil še vedno Hamid Karzai, ki je vodil afganistansko tranzicijsko vlado, nato pa
je bil izvoljen leta 2004 na oktobrskih predsedniških volitvah, kjer je postal prvi demokratično
izvoljen predsednik Afganistana. Avgusta leta 2009 je bil z nekaj več kot 50 odstotki glasov
ponovno izvoljen za drugi petletni mandat (v zelo kočljivih pogojih, saj so zunanji opazovalci
omenjali lažne glasove). Pod pritiskom mednarodne javnosti je za november istega leta Karzai
napovedal drugi krog predsedniških volitev, ki pa je bil odpovedan zgolj pet dni pred 7.
novembrom, planiranim datumom za izvedbo drugega kroga (Farmer, 2009).
Nova stara afganistanska vlada je bila precej neuspešna, saj vemo, da je za uspešno
protiuporniško delovanje potrebna močna in kredibilna domača vlada, ki na svojo stran pridobi
civilno prebivalstvo, kar pa lahko stori zgolj z dobrim delom in zaščito prebivalstva samega in
izpolnjevanjem njihovih potreb.

12

Obe bazi se nahajata na območju province Helmand.
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Karzaijeva vlada je povprečno na leto sama zbrala zgolj deset odstotkov svojega BDP, večina
tega pa je bilo pridobljenega s carinami in ne z obdavčenjem blaga in storitev. ˝Afganistanci v
bistvu niso obdavčeni s strani vlade za storitve, ki jim jih vlada nudi. Po drugi strani te ponujene
storitve (več kot 90 odstotkov) niso financirane s strani afganistanske vlade, temveč s strani
ZDA in ostalih donatorjev˝ (Eikenberry, 2013, str. 67).
Karzaijeva vlada je bila tako popolnoma izolirana od osnovnih ekonomskih in političnih
realnosti lokalnega in svetovnega prostora. Prav tako pa se zaradi tega vlada ni znala prilagoditi
potrebam in zahtevam civilnega prebivalstva.
Šibka pa ni bila zgolj afganistanska vlada, temveč tudi njene varnostne sile. Za razliko od
Američanov, afganistanska vojska ni imela tako razvitega letalstva, kot tudi ne obveščevalne
dejavnosti. Talibani so se torej soočali s precej lažjim nasprotnikom, kot pa so to bile koalicijske
sile. K ponovnemu vzponu Talibanov je močno prispevala tudi nezainteresiranost mednarodne
javnosti za Afganistan, saj so bile vse oči v letih 2014 in 2015 usmerjene proti Sirji, Iraku in
Ukrajini (Azami, 2016).
˝Ameriška vojska in njen vojaški vrh mora, skupaj z afganistansko vlado, določiti skupen cilj
in uskladiti svoje strategije protiuporniškega delovanja, če želijo vzpostaviti legitimnost nove
vlade in uničiti uporniško delovanje˝ (Eikenberry, 2013, str. 68).
ZDA so skupaj s Severnim zavezništvom uspešno porazile talibanski režim v dobrih dveh
mesecih delovanja. Toda po padcu talibanske vlade so se pričela pojavljati nesoglasja pri izbiri
taktike za popolno uničenje Talibanov. Afganistanski predsednik Karzai je namreč trdil, da so
bili decembra 2001 Talibani pregnani iz Afganistana, ter da se je njihov vrh preselil v sosednji
Pakistan (Eikenberry, 2013).
Po drugi strani so ZDA vztrajale pri tem, da mora center protiuporniškega delovanja ostati na
afganistanskih tleh. Razlog, zakaj niso želeli slediti Talibanom v Pakistan je dokaj preprost.
ZDA niso želele v večletni kaos pahniti države, ki poseduje jedrsko orožje. Toda ameriška
apatičnost je zelo razjezila afganistanski politični vrh in lokalno civilno prebivalstvo, saj so se
Američani proti Talibanom še vedno bojevali v Afganistanu in povzročali ogromno materialno
in človeško škodo (kljub temu, da se je njihov center delovanja preselil v Paksitan) (Eikenberry,
2013).
˝Danes je že vsem v ZDA jasno, da vojna proti Talibanom ne more biti dobljena zgolj z
vojaškimi sredstvi. S tem se strinja celo vojaški vrh, kar je oktobra 2018 zatrdil sam poveljnik
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ameriških sil v Afganistanu, general Scott Miller. Ostaja vprašanje, kako hitro in na kakšen
način se naj ameriške sile umaknejo iz države, ter ali je sploh mogoče zagotoviti, da ob umiku
Talibani ne bodo popolnoma prevzeli nadzora nad državo˝ (Wadhams, 2019).
Kot najpogostejša oblika popolnega umika sil ZDA iz Afganistana se omenja vzpostavitev
vlade v Kabulu, katere sestavni del bi bili predstavniki Talibanov. Pogajanja za takšno rešitev
že potekajo, in sicer med ZDA, njenimi evropskimi zaveznicami in predstavniki Talibanov.
Predstavniki afganistanske vlade na pogajanjih ne sodelujejo, saj Talibani ne želijo dialoga s
predsednikom Ashrafom Ghanijem oziroma z njegovimi predstavniki (Gibbons-Neff in Barnes,
2019).
V vsakem primeru je umik iz Afganistana v Združenih državah Amerike terjal ogromen račun.
Kot prva in najizrazitejša številka so smrtne žrtve med pripadniki ameriških oboroženih sil in
civilnih sodelavcev. Takoj za njimi sledijo milijarde ameriških dolarjev, ki so v desetletju in
pol trajajočem konfliktu praktično izpuhteli na Bližnjem vzhodu. Ta številka je še večja, ko jo
postavimo v kontekst izida vojne. Eden izmed glavnih in najpomembnejših ciljev je bilo
nevtraliziranje vpliva Talibanov v Afganistanu. Sedaj, ko med večino vpletenih strani potekajo
pogajanja o umiku zaveznikov iz države, pa postaja vse bolj jasno, da bodo vodenje vlade v
določeni meri imeli prav Talibani.

6. 3 Sodelujoči
V vojni v Afganistanu je na obeh straneh sodelovalo ogromno število državnih in nedržavnih
akterjev. Vse od talibanskega prevzema oblasti leta 1996, se je proti njim borilo vojaško
zavezništvo, ki ga je vzpostavila padla afganistanska vlada in njeni nekdanji voditelji.
Imenovalo se je Severno zavezništvo, zaznamovala pa ga je etnična raznolikost borcev in
voditeljev, ki so v njem sodelovali (BBC News, 2001).
Ameriška vojska je kmalu po 11. septembru in še pred invazijo v Afganistanu pričela aktivno
podpirati Severno zavezništvo, predvsem z obveščevalnimi podatki, orožjem in specialnimi
enotami. Po padcu talibanske vlade decembra leta 2001 je Severn zavezništvo izgubilo svojo
namembnost, čemur je sledilo prenehanje njegovega obstoja. Vidnejši člani zavenzištva so se
ob njegovem razpadu pridružili novonastali afganistanski vladi pod vodstvom predsednika
Karzaija (Al Jazeera, 2009).
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Na strani provladnih sil so, poleg afganistanske vojske, številčno največji delež predstavljale
Združene države Amerike, tesno za njimi pa so sledile zaveznice iz anglo-saksonskega sveta:
Velika Britanija, Kanada in Avstralija. V Afganistanu je v sklopu misije ISAF pod vodstvom
zveze NATO sodelovalo več kot 40 držav, med njimi tudi Slovenija, katere kontingent je v letih
od 2004 do 2014 štel v povprečju 116 vojakov (Slovenska vojska, 2018).
Slovenija je prvič svoje sile v Afganistan napotila marca leta 2004, kjer so njeni pripadniki
prevzeli naloge izvidovanja. V 11 letih, do 31. decembra 2014, ko se je v Afganistanu zvrstilo
21 slovenskih kontingentov s skupaj 1273 pripadniki, je imela Slovenska vojska različne
naloge. Poleg izvidovanja, ki so ga opravljali vse od začetka svoje prisotnosti, so slovenski
vojaki z letom 2005 prevzeli naloge varovanja, leta 2010 mentoriranja, leta 2012 svetovanja in
z zadnjim letom operacije ISAF je Slovenska vojska pričela tudi z operacijami specialnega
delovanja (Slovenska vojska, 2018).
Slovenija in nekatere druge države, ki so sodelovale v Afganistanu z manj številčnim
kontingentom, so k širši sliki doprinesle nov vidik protiuporniškega delovanja. Slovenija
oziroma Slovenci so se na primer v obdobju druge svetovne vojne uprli proti fašističnim in
nacističnim okupatorjem iz Italije in Nemčije (Svete, Guštin, Vuga, Zupančin in Juvan, 2015).
Takratni partizani niso imeli oborožitvenih sistemov, s katerimi bi se lahko spustili v odprt boj
z okupatorjem. Zaradi tega so se poslužili asimetričnega vojskovanja oziroma uporniškega
gibanja. Izkušnje in kasnejše raziskave tega in ostalih podobnih primerov so doprinesle k
boljšemu zavezniškemu razumevanju protiuporniškega delovanja (Svete in drugi 2015).
Sile NATO so delovale kot podpora afganistanski vojski (angleško Afghan National Army,
krajše ANA) in novi afganistanski vladi. Slednja namreč ni bila sposobna sama zagotoviti
varnega okolja na svojem ozemlju, eden izmed najbolj očitnih razlogov pa je bila slabo izurjena
vojska. NATO je zato prevzel urjenje lokalne vojske, z namenom dvigniti raven nacionalnih
varnostnih sil, da bodo le te sposobne same učinkovito zagotavljati varnost na območju
Afganistana (Slovenska vojska, 2018).
ANA je bila ustanovljena leta 2002, po padcu talibanske vlade v Afganistanu. Prvi kontingent
vojakov ANA so izurili pripadniki Velike Britanije marca 2002. Število vojakov ANA je z leti
raslo, vse do leta 2012, ko je ANA štela 200.000 pripadnikov. Ta številka je bila tudi cilj ISAF
ob začetku operacije. ZDA financira plače pripadnikom afganistanske vojske, njihovo urjenje
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in skrbi za nabavo opreme. To storitev bodo ZDA Afganistanu nudile vsaj do leta 2024 (U. S.
Department of State, 2012).
Nasproti silam NATO in afganistanski vojski so stali Talibani, fundamentalistična islamska
verska skupina, sestavljena iz pripadnikov sunitske veje islama. Po umiku Sovjetske zveze iz
Afganistana leta 1989 in obdobju politične krize v državi, je v Afganistanu izbruhnila
državljanska vojna, katere del so bili tudi Talibani. Od leta 1992 do leta 1996, dokler je trajala
afganistanska državljanska vojna, so Talibani uspeli prevzeti vajeti iz rok Mudžahedinov. Tako
so ob koncu vojne uspešno nadzorovali dobre tri četrtine države (Rashid, 2000).
Ob vrhuncu svoje moči, ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja, so uradne diplomatske
stike s Talibani vzdrževale zgolj tri države, in sicer Pakistan, Saudska Arabija in Združeni
Arabski Emirati. Pakistan je bil tudi glavni financer talibanskega režima, pakistanske tajne
službe pa so ob pakistansko-afganistanski meji nudile tajno urjenje talibanskim borcem.
Talibani so na območjih, ki so bila pod njihovim nadzorom, implementirali tako imenovano
šeriatsko pravo13 (Rashid, 2000).
Večina Talibanov je izvirala iz plemena Paštunov, ki je bilo dokaj aktivno že v obdobju
posredovanja Sovjetske zveze v Afganistanu. Poleg šeriatskega prava so se torej držali tudi
paštunskega kodeksa, t. i. Pashtunwali-ja. Kombinacija Pashtunwalija in šeriatskega prava ter
njihova implementacija na nadzorovanih območjih je povzročala strah in trepet med civilnim
prebivalstvom, saj so zakoni bili izjemno strogi, nemalokrat pa so kratili človekove pravice, še
posebej ženskemu delu prebivalstva (Rashid, 2000).
Poleg Talibanov je glavni nasprotnik bila teroristična skupina Al Kajda, ki je prevzela
odgovornost za teroristične napade, ki so se v ZDA zgodili enajstega septembra 2001. Leta
1988 jo je ustanovil Osama bin Laden, ki je bil eden izmed glavnih snovalcev terorističnih
napadov septembra 2001.
Afganistanska vlada pred ameriško invazijo, ki so jo vodili Talibani, je Al Kajdo zadolžila za
urjenje t. i. brigade 055, ki je predstavljala elitno bojno enoto talibanske vojske. Brigado so v
večini sestavljali veterani vojne proti Sovjetski zvezi. Al Kajda je prav tako stala za
terorističnimi napadi v Afganistanu po letu 2001, katerih namen je bil prestrašiti civilno

13

Šeriatsko pravo je religijsko pravo, ki je eden izmed temeljev islamske tradicije. To pravo naj bi zapisal bog,
kateremu morajo slediti vsi verniki. Znan je po svojih krutih kaznih in je v sodobonem zahodnem svetu velikokrat
enačen s kršenjem osnovnih človekovih pravic.
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prebivalstvo in otežiti delo NATO silam ter novi afganistanski vladi ter vojski (Rosenau in
Powell, 2017).
Kot sem že zapisal, so ZDA skupaj z zaveznicami zelo hitro porazile talibansko vlado v Kabulu.
Po začetnem uspehu in zajetju večine pripadnikov zloglasne brigade 055 ter ostalih talibanskih
sil, je v Afganistanu zavladalo nekakšno zatišje oziroma obdobje, ki ga je zaznamovalo
neznatno število terorističnih napadov.
Naslednjih nekaj let so Talibani svoje borce urili v sosednjem Pakistanu, kjer so jim pomagale
pakistanska vojska in pakistanske obveščevalne agencije. Leta 2005 se je urjenje prvih
bojevnikov končalo, ti so se vrnili preko meje nazaj v Afganistan in pričeli izvajati teroristične
napade na predvsem civilne tarče.
S porastom terorističnih napadov se je pričela stopnjevati tudi intenziteta konflikta.
Protiuporniško delovanje je namreč nekakšno tekmovanje za podporo civilnega prebivalstva,
zato so koalicijske sile pričele sistemsko iskati in uničevati teroristične in uporniške celice v
Afganistanu.
Zaradi tega je pričelo naraščati število smrtnih žrtev med koalicijskimi vojaki, hkrati pa je
pričela padati podpora za sodelovanje v konfliktu pri domači javnosti. Toda kljub temu je
tedanji ameriški predsednik Barack Obama povečal število ameriških vojakov v Afganistanu,
kar je za sabo povleklo še višji davek med ameriškimi oboroženimi silami. Intenziteta konflikta
je namreč strmo rasla, vse več je bilo oboroženih spopadov med koalicijskimi silami in
uporniki.
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Slika 6.1: Število smrtnih žrtev med vojaki koalicije
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S slike 6.1 je razvidno, da se je število koalicijskih smrtnih žrtev močno povečalo, ko je Barack
Obama z začetkom svojega prvega predsedniškega mandata leta 2009 v Afganistan napotil
dodatnih 30.000 mož. Leto 2010 je med koalicijskimi silami zahtevalo največ smrtnih žrtev,
slabih 500 na ameriški strani in dobrih 200 smrtnih žrtev med članicami zveze NATO.
Še predtem je število pričelo naraščati leta 2006, ko so Talibani dvignili intenziteto svojih
terorističnih napadov po celotnem Afganistanu. Lahko bi rekli, da so Talibani na svoj način
uporabljali podobno taktiko kot Američani, saj so prav tako želeli nadzorovati mnenje
civilistov, ne samo tistih v Afganistanu, temveč tudi tistih v ZDA. Porast terorističnih napadov
je bil tako uspešna taktika, saj je ameriška javnost naglo izgubljala zanimanje za Afganistan,
strmo pa je padala tudi javna podpora vojni.

6. 4 Taktika upornikov
Po enajstem septembru in ameriškem napadu na Afganistan so bile tri glavne naloge ameriških
sil sledeče: uničiti Al Kajdine centre za trening, najti ali ubiti Osamo bin Ladna ter zrušiti nadzor
Talibanov nad državo (Bebber, 2008).
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˝Ob koncu leta 2001 je približno 450 pripadnikov ameriških specialnih sil ob pomoči letalstva
in 15.000ih afganistanskih bojevnikih, organiziranih pod okriljem Severnega zavezništva, v
manj kot treh mesecih in ob ducat žrtvah uspelo zrušiti vladavino Talibanov v Afganistanu˝
(Bebber, 2008, str. 2).
Vse je kazalo na to, da so Združene države Amerike in njene oborožene sile našle nov koncept
v vodenju sodobnih konfliktov: hitre in učinkovite akcije proti kritičnim ciljem, ki onemogočijo
obrambne poteze nasprotnih sil. A redki so računali na to, da se bodo Talibani zgolj nekaj
tednov kasneje organizirali in tvorili jedro uporniškega delovanja v Afganistanu (Bebber,
2008).
Talibani so kmalu po padcu, ki so ga doživeli konec leta 2001, pričeli graditi uporniško gibanje
v Afganistanu. Glavna naloga Talibanov je bila pridobitev denarnih sredstev, s katerimi bi lahko
uspešno financirali uporniško gibanje. Talibani so se, kljub njihovemu verskemu prepričanju,
pričeli ukvarjati s pridelavo in preprodajo opija14. Dodatna sredstva so Talibani prejemali od
sosednjega Pakistana (Traynor, 2009).
Z novim finančnim zaledjem in pripadniki, ki so jih izurile pakistanske obveščevalne službe,
so Talibani leta 2006 dvignili intenziteto svojih napadov na vojaške in civilne cilje po vsem
Afganistanu. Njihov namen je bila destabilizacija civilnega prebivalstva in vseh investicij, ki
so jih koalicijske sile izvedle od začetka njihove prisotnosti v Afganistanu (Human rights watch,
2007).
Poleg bombnih in strelskih napadov so se Talibani posluževali tudi ugrabitev, predvsem
ugrabitev tujih državljanov, med katerimi so v veliki večini bili novinarji. S temi ugrabitvami
so dvigovali svojo publiciteto, hkrati pa so zahtevali visoke denarne odškodnine za varno
izpustitev zajetih talcev (Human rights watch, 2007).
Po navedbah strokovnjakov so imeli Talibani okoli 10.000 mož, od katerih jih je 3000
predstavljalo jedro uporništva. To jedro je bilo visoko motivirano in pripravljeno dati svoje
življenje za boj proti 'nevernikom'. Hkrati so se Talibanom pričeli pridruževati muslimani iz
drugih azijskih držav, ki so s sabo prinesli pomembna znanja (npr. kako izdelati močnejša

14

Opij je postal glavno izvozno sredstvo Afganistana, saj trgovina z opijem predstavlja skoraj polovico letnega
BDP. Koalicijske sile so bile tako v svojem protiuporniškem delovanju postavljene pred težko odločitev. Ali uničiti
polja opiatov in s tem upočasniti mednarodno trgovino z nedovoljenimi drogami ter hkrati odvzeti edini dobiček
marsikateremu Afganistancu ali pa polja opiatov povsem ignorirati in dovoliti civilnemu prebivalstvu njihovo
gojenje ter jih s tem pridobiti na svojo stran.
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eksplozivna telesa ali pa filmska znanja za objavo posnetkov bojev, napadov in ugrabitev na
internet) (Rohde, 2007).
Širša javnost je mnenja, da je Islamska država bila prva, ki je uporabila internet in družbena
omrežja za širjenje svojega uporniškega sporočila uporabnikom svetovnega medmrežja. Toda
Talibani so to taktiko uporabljali že leta 2007, čeprav v veliko osnovnejši obliki. V tistem
obdobju še ni bilo hiperglobalizacije in pametnih telefonov, ki bi omogočali enostavno
zajemanje videoposnetkov in fotografij. Islamska država je to taktiko izpopolnila, toda pred njo
so jo uporabljali že Talibani.
Nenehni napadi na civilne tarče in civilne smrtne žrtve so pričeli prevešati javno mnenje na
stran Talibanov, oziroma javnost ni več videla Talibane kot krivce za vojno stanje. Tako je leta
2010, po štirih letih intenzivnega bojevanja, 83 odstotkov vprašanih Afganistancev za vojno
okrivilo revščino, nezaposlenost in vladno korupcijo ter ne upornih Talibanov. Afganistan je
namreč v vojni skoraj nepretrgoma vse od sovjetske invazije leta 1979, kar je državo potisnilo
na sam rep nerazvitih in revnih držav. Za aktualno stanje je Talibane okrivilo le 12 odstotkov
vprašanih (Weigand, 2017).

6. 5 Uporabljena doktrina protiuporniškega delovanja
Po koncu vietnamske vojne in izredno slabi izkušnji, ki so jo ZDA imele s tamkajšnjim
konfliktom, se je ameriška zunanja politika izogibala vojaških posredovanj, kjer bi se morala
spustiti v dolgotrajen boj z uporniki. Z leti je tako znanje o protiuporniškem delovanju med
ameriškimi oboroženimi silami kopnelo, dodatno breme pa je predstavljal razpad sovjetske
zveze (Metz, 2017).
ZDA so že leta 1962, v obdobju konflikta v Vietnamu, sprejele medagencijsko doktrino na
področju protiuporniškega delovanja. OIDP (oziroma Overseas Internal Defense Policiy, kar
po slovensko pomeni prekomorska notranja obrambna politika), kakor se je doktrina imenovala,
je bila pripravljena s strani predstavnikov zunanjega in obrambnega ministrstva, vojaškega
vodstva in CIE (Kilcullen, 2006).
Na papirju je OIDP začrtal smernice vladnim agencijam pri bojevanju proti upornikom, ter
planiral celostno sodelovanje med vsemi vključenimi agencijami. Določene so bile njihove
naloge, vsaka agencija pa je točno vedela, kaj ponuja v skupnem boju proti uporništvu. ˝A v
praksi se je pojavila ena velika težava˝ (Kilcullen, str. 1, 2006).
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OIDP je imel oznako zaupno, zato so o njegovi vsebini vedeli zgolj posamezniki, ki so bili pri
vrhu posameznih agencij in so obenem posedovali dovolj visoko stopnjo varnostnega
preverjanja. S potovanjem informacij po hierarhiji navzdol se je bistvo izgubilo, konkretno
medagencijsko sodelovanje pa tako nikoli ni bilo uporabljeno v času vietnamske vojne
(Kilcullen, 2006).
Po letu 1966 in razširitvi konflikta, se je doktrina OIDP opustila in ZDA je v tej obliki nikoli
več niso uporabile. ˝To je le še en dokaz, da naša težava ni v tem, da nimamo relavantne
doktrine, temveč da le to sčasoma pozabimo. Tako se moramo vedno znova naučiti nekoč že
poznanih stvari, uporabiti to znanje in ga sčasoma zopet pozabiti˝ (Kilcullen, str. 1, 2006).
Danes je situacija še zahtevnejša kot leta 1962. Število vladnih agencij v ZDA se je od takrat
povečalo, poleg večjega števila domačih vladnih agencij pa se v današnjem času v
protiuporniško delovanje aktivno vključuje tudi domačo državo (v tem primeru Afganistan) in
njene vladne agencije, kot tudi druge države zaveznice in koalicijske partnerje, mednarodne
institucije ter nevladne organizacije. Vsak od teh akterjev ima svoj način delovanja proti
upornikom, toda v želji po zaustavitvi konflikta bodo med sabo morali sodelovati vsi, ne glede
na njihove razlike (Kilcullen, 2006).
Sodelovanje med agencijami se je razširilo v obdobju ustanavljanja PRT-jev oziroma ekip za
obnovo provinc. Kot sem že zapisal v prejšnjem podpoglavju, ekipe sestavljajo pripadniki iz
vrst vojske, mornarice, letalstva, narodne garde in iz rezervne sestave. Poleg pripadnikov iz
oboroženih sil ekipe za obnovo provinc popolnjujejo tudi civilni strokovnjaki, ki izhajajo iz
ameriškega zunanjega ministrstva ali pa ministrstva za kmetijstvo. Vsaka skupina šteje med 80
do 100 pripadnikov, z različnim poklicnim ozadjem.
Z razpadom Sovjetske zveze na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so bili vodilni
politiki in vojaški uslužbenci namreč prepričani, da svet ne bodo več pretresala uporniška
gibanja. Po njihovem mnenju je namreč prav Sovjetska zveza bila tista, ki je pospeševala in
financirala uporniška gibanja proti katerim so se potem Združene države Amerike tudi borile
(Metz, 2017).
Po koncu hladne vojne je bila operacija puščavska nevihta edini večji konflikt, v katerem so
ZDA aktivno sodelovale. ˝V tem konfliktu so ameriški poveljniki prikazali svojo superiornost
v konvencionalnem bojevanju ob uporabi visoko razvite tehnologije ter znanja o oborožitvenih
sistemih in taktiki. Hitra in smrtonosna uporaba tehnologije v tem konfliktu, je mnoge vodilne
62

predstavnike ameriške vojske prepričala, da je prihodnost oboroženega bojevanja informacijsko
bojevanje˝ (Metz, 2017, str. 20).
Kmalu po enajstem septembru leta 2001 so ZDA napadle Afganistan, češ da njihova vlada nudi
zatočišče Talibanom, ki so prevzeli odgovornost za najsmrtonosnejši teroristični napad na
ameriških tleh. Po dobri izkušnji iz operacije Puščavski vihar, so se Američani tudi tokrat
poslužili enake taktike in v Afganistan poslali vojsko s superiorno tehnologijo, orožjem in
taktiko. Njihov glavni namen je bil hitro in učinkoviti poraziti Talibane (Berger in Reese, 2010).
Po skoraj štiridesetletnem obdobju brez resne uporabe protiuporniške doktrine, ter z razpadom
Sovjetske zveze, so bili politični in vojaški voditelji ZDA prepričani, da je obdobje uporniških
gibanj, proti katerim se bodo morale ZDA boriti stvar preteklosti. Toda teroristični napad
septembra 2001 je Združene države Amerike pahnil v njihovo najdaljšo vojno, kjer so morali
na novo odkriti in spisati doktrino protiuporniškega delovanja.
Prvih nekaj let je kazalo na uspešno delovanje ZDA v Afganistanu, toda šibka vlada, ki ni imela
nadzora nad dogajanjem v državi ter posledično slab pregled dogajanja v obmejnih provincah
sta bila glavna faktorja za krepitev Talibanov. Ti so postajali vse aktivnejši, ameriška
tehnološka superiornost pa ni več imela želenega učinka na uporniško gibanje, zato so v
oboroženih silah ZDA začutili potrebo po novi protiuporniški doktrini.
Leta 2006, po skoraj petletni izkušnji ZDA v Afganistanu in Iraku in po povečanju števila
napadov talibanskih upornikov, je ameriški vojaški in politični vrh skupaj z ameriško vojsko in
marinci izdal novo doktrino protiuporniškega delovanja v 'Field Manual 3-24' (slovensko:
terenski priročnik 3-24). Prenovljena doktrina je poudarila ˝nezmotljivost vojaškega vodstva na
vseh nivojih interakcije z lokalnim prebivalstvom (od navadnega vojaka do generala) na
konfliktnem območju˝ (Eikenberry, 2013).
˝Trideset let konfliktov ni uničilo le osnovnih državnih struktur in večino fizične infrastrukture,
temveč je povzročilo ogromno škodo na socialnem ustroju države. Takšno škodo je zelo težko
zaznati na prvi pogled, vendar je verjetno precej pomembnejša kot škoda, ki jo lahko
fotografiramo ali izmerimo. Ogromne selitve prebivalstva so praktično uničile lokalne kulture
in navade, konstantni boji pa so na prebivalstvu pustili kolektivno psihološko škodo˝ (Bebber,
2008, str. 3).
˝Ameriška doktrina protiuporniškega delovanja, ki je definirana v priročniku ameriške vojske
in marincev izdanem leta 2006, bazira na varovanju prebivalstva in vzpostavljanju blaginje v
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državi (urjenje vojske, gradnja in obnova cestne infrastrukture, šol, itd.) z upanjem, da bo
civilno prebivalstvo zaradi višjega standarda, ki ga je omogočila 'tuja okupacijska vojska',
pričelo zavračati ideje upornikov˝ (Granville, 2014, str. 117).
Poleg zaščite prebivalstva, strategija veleva tudi uničenje uporniških voditeljev in njihove
najpomembnejše infrastrukture ter vzpostavitev osnovnih pogojev za nastop novega
demokratičnega vodstva države. V priročniku je tudi navedeno, da so protiuporniške kampanje
zelo dolge in drage, zato se mora država dolgotrajno zavezati k protiuporniškemu delovanju, če
želi, da bodo spremembe, ki jih želi vpeljati, dolgotrajne (Eikenberry, 2013).
Kilcullen je v priročniku iz leta 2006 dodal t. i. Appendix A (slovensko: dodatek A), ki je služil
kot vodič ameriškim podčastnikom in častnikom pri planiranju in vodenju protiuporniških
operacij.
Protiuporniško delovanje je razdelil na tri dele, in sicer na planiranje operacije, njeno pripravo
in izvedbo. Med planiranjem operacije mora podčastnik oziroma častnik v zakup vzeti lokalne
šege in navade, religijo, povezave med različnimi klani, kot tudi morebitne zamere, ki jih
različna plemena gojijo do določenih družbenih skupin. Vse to mora upoštevati pri načrtovanju
operacije, saj se lahko izkaže kot ključni del k uspešno opravljeni misiji (U. S. Army, 2006).
Priprava operacije sestoji iz izvidniških obhodov, pridobivanja informacij s pomočjo
obveščevalnih agencij in lokalnega prebivalstva, vaje in nenazadnje vzdrževanje ter priprava
opreme. ˝Priprava je pomembna tudi zaradi medagencijskega sodelovanja. Skoraj vse v
protiuporniškem delovanju namreč izvira iz medagencijskega sodelovanja. Veliko teh agencij
je civilnih in niso pod nadzorom vojske, vendar bo njihovo delo ključno pri uspešno opravljeni
operaciji˝ (U. S. Army, 2006, str. 188).
Najpomembnejši del protiuporniške operacije je njena izvedba. Področje operacije bo med
civilisti, zato odločitve ne smejo biti prenagljene temveč morajo upoštevati vse podatke, ki so
bili zbrani med načrtovanjem in pripravo operacije. Če je mogoče, naj bodo pripadniki
oboroženih sil v stiku s civilisti, saj bodo tako s prve roke izvedeli, kakšen je lokalni kontekst
in morebitne spremembe v širši okolici (U. S. Army, 2006).
Če bo taktika uspešna, se bo v večini primerov zgodilo, da bodo uporniki napadli ali koalicijsko
vojsko ali pa civilno prebivalstvo. To povečano število napadov ne pomeni nujno slabe
protiuporniške taktike. A ti napadi ne smejo zvabiti vojske v odprt boj z uporniškimi silami, ki
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bi terjal veliko kolateralne škode. ˝Upornike zato napademo zgolj in samo takrat, ko je to
absolutno nujno˝ (U. S. Army, 2006, str. 190).
˝Omenjena strategija pa ni kompatibilna s tradicionalnimi islamskimi vrednotami, kjer so tujci
in neverniki obravnavani kot neobstoječe oziroma manjvredne osebe. Izhajajoč iz Rousseaujeve
družbene pogodbe, protiuporniška strategija predvideva racionalnost in materialne potrebe
prebivalstva. Afganistanci so kljub ameriškim investicijam sodelovanje z Američani po večini
zavračali, zgolj iz strahu pred povračilnimi ukrepi s strani Talibanov˝ (Granville, 2014, str.
117).
Doktrina iz leta 2006 predvideva, da ZDA skupaj s koalicijskimi silami upornike potisnejo iz
določenega območja, to območje potem uspešno varujejo in medtem tam vzpostavijo lokalno
politično ureditev, infrastrukturo in lokalne varnostne sile. Ameriški predsednik Barack Obama
je s tem namenom leta 2009 napovedal povečanje števila ameriških vojakov v Afganistanu in
tja napotil dodatnih 30.000 mož (Eikenberry, 2013).
Ta poteza Američanov pa je po mnenju mnogih pozna, saj je v tistem obdobju konflikt trajal že
osem let, prav tako pa se ZDA niso popolnoma predale svojim ciljem v Afganistanu, saj so z
napotitvijo dodatnega števila vojakov obenem postavile tudi časovni okvir, do kdaj se bodo
ZDA umaknile iz Afganistana (Eikenberry, 2013).
Dejstvo je, da so bili Američani pred težko nalogo, ko so želeli na svojo stran pridobiti lokalno
prebivalstvo, ki pa nima enakih norm in navad kot zahodni svet. S sociološkega vidika je zato
nemogoče pričakovati, da bodo potrebe civilnega prebivalstva enake kot na zahodu.
Od vojakov se je pričakovalo, da so postali socialni delavci. Vlada ZDA je na leto porabila en
milijon dolarjev za vsakega vojaka, ki je bil na misiji v Afganistanu. To je pomenilo, da je ob
100.000 vojakih poraba znašala 100 milijard ameriških dolarjev, kar je astronomska cena za
neprofesionalne socialne delavce. Nemogoče je namreč pričakovati, da bodo vojaki, ki v večini
nimajo zadostnega znanja lokalnega jezika, v šestih oziroma dvanajstih mesecih (kolikor dolgo
je trajala njihova rotacija), uspeli 'zaščititi prebivalstvo' na način, ki je opisan v njihovih
priročnikih o protiuporniškem delovanju. 'Tipični enaindvajsetletni marinec je zagret, da bo na
svojo stran pridobil svojo taščo, ali se lahko enako od njega pričakuje, ko govorimo o
etnocentričnem Paštunu?' (Eikenberry, 2013, str. 63–64).

6. 5. 1 Provincial Reconstruction Team
PRT oziroma Provincial Reconstruction Team (slovensko ekipe za rekonstrukcijo provinc) so
ekipe, ki jih je v letu 2002 pričela ustanavljati vlada ZDA. Sestavljene so bile iz vojaških
častnikov, diplomatov in posameznikov, katerih specializacija je bila obnova infrastrukture.
Njihova glavna naloga je obnova civilne infrastrukture in civilnih institucij, z namenom
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vzpostaviti določeno mero blaginje med lokalnim prebivalstvom ter s tem posledično omogočiti
lokalni in državni vladi večjo kredibilnost (U.S. Department of State, 2006).
Ameriški PRT-ji so sestavljeni iz približno osemdesetih do devetdesetih ljudi, ki jih vodi častnik
iz vrst mornarice ali letalstva. Skupino popolnjujejo pripadniki iz vrst vojske, mornarice,
letalstva, narodne garde in iz rezervne sestave. Poleg pripadnikov iz ameriških oboroženih sil
PRT popolnjujejo tudi civilni strokovnjaki, ki izhajajo iz ameriškega zunanjega ministrstva ali
pa ministrstva za kmetijstvo ter lokalni civilni strokovnjaki, ki delujejo kot tolmači, zdravniki,
odvetniki ter nenazadnje fizični delavci (Bebber, 2008).
V Afganistanu PRT-ji služijo kot glavno komunikacijsko sredstvo med civilnim prebivalstvom
in koalicijskim vojaškim aparatom. Ameriški vojaški priročnik za boje proti upornikom PRTje definira kot: ˝sredstvo za povečanje dosega ter izboljšanje legitimnosti centralne vlade˝ v
provincah ki so oddaljene od Kabula (U.S. Army, 2006, str. 5).
V razmeroma varnih predelih države, kjer konflikt ni močno prisoten morajo PRT-ji ohranjati
čim bolj nevtralno vlogo, medtem ko morajo biti v kriznih predelih aktivni in tesno sodelovati
z bojnimi enotami kot tudi z lokalno vlado. ˝Le tako bodo namreč lahko dosegli poln doseg
svojih operacij˝ (U.S. Army, 2006, str. 7).
Do leta 2008 so ZDA v Afganistanu imele 12 ekip za rekonstrukcijo provinc, medtem ko jih je
vse skupaj v državi delovalo več kot 50 (ostale so bile pod nadzorom članic zveze NATO).
Te ekipe so skozi mirovne misije pomemben del v zavezniški strategiji protiuporništva in
vzpostavljanja stabilnosti v regiji. Kljub temu jih mnogi kritizirajo zaradi njihovih mešanih
rezultatov, prevelikega poudarka na vojaških ciljih in slabe oziroma nične koordinacije z
Združenimi narodi in ostalimi nevladnimi organizacijami. PRT-ji so se namreč izkazali za
neuspešne, ko na primer govorimo o boju proti ilegalni ekonomiji drog, ki financira
protiuporništvo (Bebber, 2008, str. 3).

Ena izmed večjih težav PRT-jev se je pokazala v provinci Khost15, kjer je bila prisotna verjetno
najpomembnejša ekipa za rekonstrukcijo provinc v Afganistanu, saj sta se ravno v tej provinci
nahajala dva izmed treh taborov, kjer so se borili teroristi, ki so izvedli teroristični napad v ZDA
11. septembra 2001. (Bebber, 2008).

15

Provinca Khost se nahaja na jugovzhodu države in meji na sosednji Pakistan, s katerim si deli 184 kilometrov
dolgo kopensko mejo. Meja je s strani afganistanske vojske slabo nadzorovana in omogoča ljudem in blagu bolj
ali manj prosto pot med državama, kar so v začetnih obdobjih vojne s pridom izkoriščali Talibani, ki so se urili na
območju Pakistana (Bebber, 2008).
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Provinca Khost je predstavljala pomemben strateški cilj še zaradi enega razloga, in sicer zaradi
populacije Paštunov, ki na tem območju živijo še od časov pred nastankom islama. To območje
je zaradi svoje neobljudenosti in težke dostopnosti veljalo za eno izmed varnejših zatočišč
Talibanom, ki so v svojih vrstah imeli tudi predstavnike Paštunov. Slednji sicer niso bili
privrženci Talibanov, vendar so ˝kodeks Paštunov (Pashtunwali) in njihove družinske vezi ene
izmed pomembnejših v njihovi kulturi˝(Bebber, 2008, str. 4).
Pashtunwali temelji na treh osnovnih principih: čast (nang), gostoljubnost (melmastya) in
maščevanje (badal). Slednje je v Afganistanu zelo razširjeno in večkrat prevlada načelo 'zob za
zob'. Talibani, ki izvirajo iz province Kandahar (kjer je ta kodeks v veljavi), so Pashtunwali
prevzeli za svojega in mu sledijo. Ti so ga združili s šeriatskim pravom 16, kar mnogi opisujejo
kot verski fundamentalizem na steroidih (Bivainis, 2015).
Za razliko od PRT-jev v Iraku, kjer je ekipe za rekonstrukcijo provinc vodil civilist iz
ministrstva za zunanje zadeve, so na čelu PRT-jev v Afganistanu bili vojaški poveljniki.
˝Konceptualno je PRT organiziran kot civilno-vojaška enota, ki deluje pod okriljem
demokratičnega 'direktorskega odbora'. Kljub temu ima zadnjo besedo pri odločitvah vojaški
del ekipe˝ (Bebber, 2008, str. 6).
PRT deluje na ciljno območje skozi štiri vrste operacij: civilne zadeve, inženirstvo, operacije
in varovanje z varnostnimi silami. Ekipe zadolžene za civilne zadeve koordinirajo projekte, ki
se izvajajo pod okriljem PRT-ja, ter z lokalno vlado sodelujejo pri identifikaciji novih. Vsak
potencialni projekt mora biti predstavljen svetu PRT-ja, ki se nato odloči, ali bodo projekt
izvajali ali ne. V primeru pozitivne odločitve se projektu nameni sredstva. Ekipe za civilne
zadeve so zadolžene tudi za distribucijo humanitarne pomoči (Bebber, 2008).
Ekipe zadolžene za inženirstvo nadzorujejo in upravljajo gradbene projekte, kjer PRT v
sodelovanju z lokalnimi oblastmi gradi šole, cestno infrastrukturo in bolnišnice. Zadolženi so
za kvalitativni nadzor gradenj ter sodelovanje z lokalnimi plemeni in vodji provinc (Bebber,
2008).
Operacijske ekipe pokrivajo širok spekter podpornih nalog, ki vključuje kadrovsko službo,
analizo obveščevalnih podatkov, logistično podporo, komunikacije, informatiko, odnose z
javnostjo in medicinsko oskrbo. Kot že ime samo pove, so skupine za varovanje bile zadolžene

16

Šeriatsko pravo je eden izmed petih svetovnih pravnih sistemov. Temelji na islamski veri in njeni sveti knjigi
Koran, ter ureja odnose med različnimi subjekti v islamski skupnosti.
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za varovanje gradbišč, projektov, konvojev in osebja PRT-jev pred napadi upornikov (Bebber,
2008).
Ena izmed kritik, ki so se nanašale na PRT-je, se dotika strokovne podkovanosti pripadnikov
ekip za rekonstrukcijo provinc. Po Egnellovi raziskavi iz leta 2010, so vojaki, ki delujejo v
PRT-jih strokovno slabo podkovani za reševanje težav na njihovem področju. Prav tako je
njihovo delo praktično izničeno v trenutku, ko NATO oziroma ZDA izvede napad na talibanske
tarče in obenem uniči tudi civilne tarče. Jeza med civilnim prebivalstvom, ki nastane po
takšnem napadu deluje kot voda na mlin Talibanom, saj ta jeza poveča število novih članov v
njihovih vrstah (Egnell, 2010).
PRT-ji pa so na svoj način tudi spodkopavali legitimnost afganistanske vlade. Guvernerji
provinc, vodje lokalnih klanov in ostali lokalni voditelji so pričeli obiskovati ameriške vojake
v pričakovanju visokih vsot denarja. Slednjega so namreč PRT-ji in njihovi vojaški poveljniki
imeli za afganistanske razmere ogromno. Z njim so namreč financirali vse projekte, uporabljali
pa so ga tudi za naklonjenost lokalnega prebivalstva oziroma lokalnih voditeljev. Karzai se je
zaradi tega večkrat upravičeno pritoževal, da mednarodna skupnost v Afganistanu ustanavlja
paralelne vladne institucije, ki zaradi svojega financiranja nosijo večjo težo kot afganistanska
vlada (Eikenberry, 2013).
PRT-ji so morali biti fleksibilni in prilagodljivi lokalnim potrebam, ravno fleksibilnost pa je
bila tista, ki je omogočala posameznikom iz različnih agencijskih ozadij učinkovito
sodelovanje. Toda ravno fleksibilnost je bila tisti del PRT-jev, ki je v bistvu delovala proti
učinkovitemu sodelovanju pripadnikov iz različnih agencij (Hernandorena, 2007).
Zaradi fleksibilnosti PRT-jev le ti niso imeli striktnih pravil, ki bi določevala kdo mora storiti
kaj v določenem primeru. Težava je nastala, ker so vojaški uslužbenci in civilni uslužbenci
prihajali iz različnih agencij z različnimi ozadji in postopki, ki so bili med sabo mnogokrat
kontradiktorni. ˝Ker ni bilo vnaprejšnjega dogovora med različnimi agencijami, so zaposleni
potrebovali veliko časa, v katerem so storili tudi precej napak, da so lahko uspešno izvedli svoje
naloge˝ (Hernandorena, 2007, str. 134).
Konkretne težave je predstavljalo tudi dejstvo, da so bili posamezniki iz različnih agencij v PRT
poslani šele, ko so že bili v Afganistanu. Tako niso imeli možnosti spoznati svojih vojaških in
civilnih sodelavcev iz drugih organizacij, ki so prav tako sodelovale pri tem projektu. Zaradi
tega je velikokrat prihajalo do slabih odnosov med različnimi pripadniki PRT-jev, prav tako pa
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so pripadniki bili v Afganistanu nameščeni različno dolga obdobja, s čimer je bilo težko
pridobiti tudi zaupanje lokalnega prebivalstva (Hernandorena, 2007).
Največja težava se vedno pojavi na relaciji vojaške in civilne agencije, predvsem zaradi različne
poklicne kulture in družbene ureditve, ki vlada v obeh tipih agencij. Sama kultura organizacije
vpliva na to, kako bodo potekali procesi znotraj organizacije, kako se v njej vidijo člani
organizacije in kako tretirajo zunanje opazovalce (Feil, 2007).
Težave so se pojavljale tudi v nevarnih predelih, kjer so bili PRT-ji prav tako prisotni. Ker je
vojska, še posebej ameriška, sposobna pokrivati tako rekoč celoten spekter obnove določenega
območja (ima lastne inženirje, logistiko, veterinarje, zdravnike, itd.), ki so vajeni delovanja v
kriznih žariščih. Toda vojska s tem iz obnove izključuje civilne agencije, ki imajo prav tako na
voljo sredstva za obnovo. Ta sistem sicer dobro služi vojski, vendar bodo civilne agencije v
takšnem primeru popolnoma izključene iz obnovitvenih del, medagencijsko sodelovanje pa bo
praktično nično (Feil, 2007).
6. 5. 2 Korupcija in protiuporniško delovanje
˝Korupcija je prisotna na vseh vladnih ravneh, od osebe, ki je na najnižjem položaju v javnem
sektorju, do policije, sodnikov, tožilcev, carinikov, lokalnih oblasti in do najvišjih državnih
uslužbencev. V Afganistanu je praktično nemogoče storiti karkoli v javnem sektorju, brez da
bi morali podkupiti javnega uslužbenca˝ (Azad, 2014).
V Afganistanu namesto vladavine prava vlada vladavina korupcije. Če na primer potnik na
letališču potrebuje hitro obravnavo, lahko plača 20 ameriških dolarjev varnostnim silam in
preskoči varnostni pregled (Azad, 2014, str. 7). Vsaka vladna agencija zaposluje posebnega
uradnika, ki pospešuje procese za izdajo listin ipd. za prebivalce, ki so podkupili vladni organ.
Leta 2010 so Afganistanci za podkupnine porabili 2.5 milijarde dolarjev, kar v tistem letu
predstavljalo 23% BDP. Za Somalijo in Severno Korejo je Afganistan tretja najkoruptivnejša
država na svetu (Azad, 2014).

Takšna korupcija zelo otežuje protiuporniško delovanje, še posebej t. i. mehko moč, ki je ena
izmed najpomembnejših sredstev pri boju proti upornikom. Tako razširjena korupcija, kot je v
Afganistanu, izniči zaupanje ljudstva v vladne organe. Vlada ne bo zmožna znova pridobiti
zaupanja vase, dokler bo koruptivnost na tako visokem nivoju. V mnogih primerih se civilisti
na jugu Afganistana raje obrnejo na talibansko sodišče, saj so njihova sodišča ˝hitra, efektivna
in nekoruptivna (Azad, 2014).
Veliko težavo korupcija predstavlja pri implementaciji samih projektov, ki so zasnovani z
namenom pridobivanja podpore civilnega prebivalstva. Velik delež denarja, ki je namenjen
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takšnemu projektu, je namreč odtujen še pred samo izvedbo projekta. Korupcija pa omogoča
tudi okolje, ki je ugodno za razvoj nelegalne trgovine z drogami (Azad, 2014).
V Afganistanu obstaja namreč tesna povezava med uporniškim gibanjem in nelegalno trgovino
z drogami. Slednja je namreč velik vir dohodkov Talibanom17. V državi, ki je tako prežeta s
korupcijo, je namreč izredno lahko poslovati z drogami (organi pregona kot tudi samo sodstvo
bodo za določeno vsoto pogledali stran oziroma celo ščitili to nelegalno dejavnost) (Azad,
2014).
Investicije in izboljšava življenjskih standardov niso imele možnosti prepričati globoko vernih
muslimanov, ki so Američane navkljub vsemu videli zgolj kot nevernike. Strategija predvideva,
da bo civilno prebivalstvo namenilo podporo ameriškim silam, če se bo imelo možnost zbližati
s pripadniki oboroženih sil. Toda zaradi porasta napadov z improviziranimi eksplozivnimi
sredstvi, je Pentagon namenil visoke vsote za nadgradnjo in nakup oklepnih vozil, ki sicer
zaščitijo pehoto, vendar onemogočijo interakcijo med vojaki in civilisti (Granville, 2014).
Razvidno je torej, da ameriška protiuporniška strategija ni bila pripravljena dovolj natančno,
saj ni zajemala kulturnih in verskih razlik med zahodom in afganistanskim prebivalstvom. Ni
nujno namreč, da materialna sredstva, ki so pomembna prebivalstvu na zahodu, predstavljajo
enako vrednost prebivalcem v afganistanskih pokrajinah.

6. 6 Mednarodno sodelovanje
Američani so mesec dni po terorističnem napadu 11. septembra 2001 napadli Afganistan, saj
tamkajšnja talibanska vlada ni želela predati imen storilcev in snovalcev najsmrtonosnejšega
terorističnega napada na ameriških tleh. Zgolj dan po napadu je NATO aktiviral peti člen, ki
opredeljuje kolektivno obrambo držav članic, toda prvoten napad so ZDA izvedle v lastni režiji.
V mednarodni skupnosti so se pričela pojavljati vprašanja o legalnosti ameriškega posredovanja
v Afganistanu, vendar to ni odvrnilo ameriškega političnega vrha od napotitve ameriških
oboroženih sil v Afganistan.

17

UNODC oziroma United Nations Office on Drugs and Crime (po slovensko Urad Združenih narodov za droge
in kriminal) ugotavlja, da Talibane doseže približno 10 odstotkov prihodka od trgovine z nelegalnimi drogami v
Afganistanu, kar na leto znaša od 90 do 160 milijonov ameriških dolarjev. Ta znesek predstavlja 40 odstotkov
letnih izdatkov, ki jih Talibani porabijo za vojno.
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Decembra 2001 je Varnostni svet Združenih narodov ustanovil misijo ISAF, katere vodenje je
avgusta leta 2003 prevzel NATO. Misija je tekla vzporedno z ameriško operacijo Enduring
Freedom, tudi po letu 2008, ko sta obe operaciji padli pod pristojnost istega generala. Glavni
poudarek obeh misij je bil na protiuporniškem delovanju in vzpostavljanju varnosti v državi
(Dorn, 2011).
Pod okriljem zveze NATO in kasneje Združenih držav Amerike je v Afganistanu vojaško
sodelovalo več kot 40 držav, ki so prispevale ne le vojake in vojaško opremo, temveč tudi
denarna sredstva za izvedbo civilnih projektov, kot so gradnja cestne infrastrukture, bolnišnic,
šol, itd.
Poleg držav so v Afganistanu sodelovali tudi nedržavni subjekti, PMC-ji, nevladne organizacije
in humanitarne organizacije. Združene države Amerike so tako večino varnostnih opravil, kot
je na primer zaščita humanitarnih in ostalih konvojev v zameno za plačilo predale PMC-jem.
Humanitarne organizacije so s pomočjo prostovoljcev in dobrodelnih prispevkov urejale
brezplačno zdravstvo in šolstvo kot tudi druge projekte.
V Afganistanu je bila dejavna tudi Evropska unija, ki je v letih 2002-2014 v Afganistan vložila
3.6 milijarde evrov nepovratnih sredstev, kar jo je postavilo na četrto mesto po številu donacij
afganistanskemu civilnemu prebivalstvu. Afganistan je hkrati največji prejemnik humanitarne
pomoči s strani Evropske unije, letno EU namreč Afganistanu nameni dobro milijardo evrov
razvojne pomoči (European Commission, 2015).
Evropska unija se osredotoča na razvoj afganistanskega kmetijstva, ki v državo prinese največji
delež letnega BDP-ja, obenem pa je tudi glavni delodajalec v državi. Poleg tega EU vlaga v
zdravstvo, sodstvo, šolstvo in enakopravnost spolov. Mednarodna pomoč je kljub vojni vihri
precej spremenila podobo Afganistana (European Commission, 2015).
Dostopnost do vsakodnevne osnovne zdravstvene oskrbe ima 57 odstotkov prebivalstva,
medtem ko jih je pred mednarodnim posredovanjem imelo zgolj 9. Pravi razcvet je doživel
šolski sistem, ki je v letu 2015 izobraževal 8 milijonov šolarjev, med katerimi je bilo 39
odstotkov deklic. Ameriška vojska je precej vložila v izboljšavo prometne infrastrukture, tako
se je čas potovanja med glavnimi regijami zmanjšal tudi za 75 odstotkov (European
Commission, 2015).
Kljub velikemu razvoju, ki ga je Afganistan doživel v zadnjih dvajsetih letih, ostaja država še
vedno ena izmed najrevnejših držav sveta. 39 odstotkov prebivalcev živi v absolutni revščini,
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medtem ko je pismena zgolj četrtina prebivalstva. Vsekakor obstaja še veliko prostora za
napredek (European Commission, 2015).

72

7 Primerjava posredovanj

Afganistan je v zadnjih tridesetih letih postal zloglasna država, v kateri se nepretrgoma odvijajo
oboroženi spopadi, ki so v tem obdobju pahnili državo na sam rep lestvice najrevnejših držav
na svetu. Konstantni spopadi so iz domov pregnali več milijonov ljudi, posledice te velike
humanitane krize pa smo v zadnjih letih občutili tudi v Evropi.
Na območju Afganistana je v začetku dvajsetega stoletja prevladovala paštunska populacija,
katere glavna religija je sunitski islam. Tudi preostali prebivalci države so muslimani, vera pa
igra zelo pomembno vlogo pri vsakdanjem življenju Afganistancev.
Sovjetska zveza se je za posredovanje v Afganistanu odločila sredi hladne vojne, kjer sta se
zahodni in vzhodni blok med sabo borila za širjenje svojega vpliva. Tako ZDA kot SZ sta bili
v tem obdobju posredno vpleteni v več oboroženih konfliktov, kjer je vsak blok podpiral
nasprotno stran. Posredovanje v Afganistanu je bilo prvo vojaško posredovanje Sovjetske zveze
zunaj območja Varšavskega pakta, oziroma prvo vojaško posredovanje v politično
neopredeljeni državi.
SZ se je v Afganistan podala zaradi zaščite tamkajšnje komunistične politične stranke, ki se je
znašla na majavih tleh. Državo je še vedno pretresal minuli državni udar, komunistična stranka
in njeni voditelji pa niso uspeli združiti voditeljev različnih plemen, ki so živela na območju
Afganistana.
Nekoliko drugačen razlog za posredovanje so imele ZDA, ki jih je prizadel najhujši teroristični
napad na domačih tleh v njeni zgodovini. ZDA in njeni pristojni organi so sicer že pred
terorističnim napadom od takratne afganistanske vlade (ki je bila pod vodstvom Talibanov)
zahtevali izročitev Osame bin Ladna in ostalih voditeljev teroristične skupine Al Kajda.
Po neuspešnih pogajanjih in tragičnem enajstem septembru se je predsednik George W. Bush
odločil, da na ozemlje Afganistana napoti ameriško vojsko, katere naloga je bila s centralne
oblasti odstraniti Talibane in ujeti Osamo bin Ladna, glavnega snovalca terorističnih napadov
na ZDA.
Vzporednico pri obeh posredovanjih lahko potegnemo pri odločitvi za vojaško posredovanje,
ki jo je obakrat sprejelo zelo majhno število ljudi. Za vojaško posredovanje v Afganistanu se je
odločil takratni generalni sekretar Komunistične partije SZ Leonid Brežnjev, skupaj z
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vidnejšimi člani Centralnega komiteja komunistične partije Sovjetske zveze, ki za takšno
odločitev niso potrebovali zelene luči katerega drugega organa. Prva vojaška posredovanja proti
Afganistanu je ameriški predsendik George W. Bush prav tako odredil sam, kar mu je
omogočala institucija predsednika ZDA.
Kljub samostojni odločitvi o posredovanju, je ameriška javnost glasno podpirala Bushevo
odločitev, da Afganistan čimhitreje in močno napade, s čimer bo morda presenetil sodelujoče
pri enajstem septembru in jih privedel pred roko pravice.
Obe strani sta doživeli uspešen začetek svojega posredovanja v Afganistanu, saj sta obe dokaj
hitro dosegli svoje začetne cilje. Sovjetska vojska je tako v zgolj nekaj dnevih odstavila
aktualno vlado in namestila svoje izbrance na vladne stolčke v Kabulu. Po uspešni konsolidaciji
moči komunistične stranke, je Sovjetska zveza nameravala varnostne naloge postopoma
prepuščati afganistanski vojski.
Tudi ZDA so enega izmed svojih glavnih ciljev dosegle po zgolj dobrih dveh mesecih. V tem
času so oborožene sile ZDA prodrle do Kabula in odstavile vlado Talibanov. V kasnejših dnevih
so uspeli tudi prijeti večino talibanskih borcev, vodstvo države pa je že pričelo razmišljati o
postopni predaji nekaterih pooblastil lokalni vojski.
Razvidno je torej, da sta tako SZ kot ZDA v obeh primerih uspeli v zelo kratkem času izpolniti
svoje cilje in v veliki večini zavarovati državo. Obe sili sta se zanašali na svoje tankovske enote
in zračne sile, ki so se izkazale za superiorne proti slabše opremljenim lokalnim vojakom. Hitri
manevri in odločna sila so potrdili mantro obeh držav, da je s konvencionalnim delovanjem
mogoče izpolniti svoje vojaške cilje.
Po nastavitvi lokalne vlade, se je v obeh primerih izkazalo, da vladni uslužbenci preprosto ne
morejo učinkovito opravljati svojega dela. Preveč so se namreč zanašali na sovjetske in
ameriške svetovalce, prav tako pa niso želeli sprejemati pomembnih odločitev, temveč so raje
prepustili to nalogo svetovalcem. Nova vlada je v nekaterih primerih letno s pomočjo davkov
in donacij zbrala zgolj deset odstotkov letnega domačega proračuna, ki v večini primerov ni bil
pravilno uporabljen.
V obeh primerih je sledilo nekajletno zatišje v intenziteti spopadov, v katerem se je pričelo
tvoriti jedro uporniškega gibanja, uporniški borci pa so v sosednji državi (v obeh primerih v
Pakistanu) prejeli vojaško urjenje s strani pakistanskih obveščevalnih sil. To obdobje so
zaznamovali sporadični napadi na civilne tarče, ter spoznavanje situacije s strani obeh velesil,
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ki jim je dala vedeti, da se bodo morali upornikom zoperstaviti na drugačen način, kot če bi se
borili proti konvencionalni vojski.
Tako ZDA kot SZ sta po petih letih prisotnosti pričele povečevati število oboroženih sil na
afganistanskih tleh. V tem obdobju je namreč sledil porast terorističnih napadov, kot tudi porast
napadov upornikov na ameriške in sovjetske oborožene sile. Zaradi povečanega števila napadov
na civiliste in vojake, sta obe velesili pričeli z razvojem protiuporniške doktrine.
Uporniški boj so prevzeli domači vojaki t. i. druge generacije, oziroma generacije, ki
kolektivnega spomina pred vojno tako rekoč nima. Zrasli so ob invaziji tujcev v njihovo
rodovino. Ti vojaki so bili inteligentnejši in spretnejši kot njihovi starejši soborci, zato so jih
uporniki pričeli uriti že zelo zgodaj. Kot že zapisano, je večina upornikov druge generacije bilo
rekrutiranih še v mladih najstniških letih, ki so potem ob pakistanskem urjenju napredovali v
vojake uporniške vojske (Naval History and Heritage Command, 2018).
Kljub vsem vzporednicam, ki obstajajo med obema konfliktoma, obstaja tudi nekaj razlik. Ena
izmed večjih razlik med obemi posredovanji je mednarodno sodelovanje. Sovjetska zveza je v
Afganistanu delovala sama, brez prave mednarodne podpore. Sicer so jo denarno podpirale
države članice varšavskega pakta, vendar je bila ta podpora neznatna. Na drugi strani so ZDA
v Afganistanu na začetku prav tako delovale same, toda po nekaj tednih so se jim pridružile
prve zaveznice, kasneje pa je v Afganistanu sodelovalo celotno zavezništvo NATO, države
članice pa so vsaka po svojih zmožnostih prispevale oborožene sile, finance ali pa civilne
strokovnjake. Zavezništvu NATO so v Afganistanu na pomoč stopile tudi nekatere članice
Evroatlantskega partnerskega sveta, in sicer Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Bosna in
Hercegovina, Finska, Gruzija, Irska, Severna Makedonija, Švica, Švedska ter Ukrajina.
Poleg tega so v Afganistanu sodelovale tudi druge države, ki niso prihajale iz območja Severne
Amerike ali Evrope. Tako je na primer Avstralija prispevala največ vojakov med državami, ki
niso bile članice zveze NATO. Vidnejšo vlogo so igrale tudi Nova Zelandija, Južna Koreja in
Singapur. Svojo vojsko pa so v Afganistan poslale tudi države kot so Mongolija, Malezija,
Jordan, Bahrajn in Združeni arabski emirati.

7. 1 Nasprotnik
Afganistan je država, v kateri se večina popisanega prebivalstva ukvarja s kmetijstvom, kot
glavnim sredstvom dobička. Vsakdanje življenje je prepleteno z islamom in islamskimi
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tradicijami, ki se jih lokalno prebivalstvo krčevito oklepa. Vsak tujec oziroma oseba, ki ni
islamske veroizpovedi, bo v očeh povprečnega Afganistanca nevernik. Če bo takšen nevernik
poizkusil spremeniti ustaljene tirnice življenja, ali pa se celo vmešaval v politiko države, bo
prej omenjeni povprečen Afganistanec postal sovražen do nevernika.
To sovraštvo bo eden izmed glavnih motivov, ki ga bo uporniško gibanje lahko izkoristilo za
rekrutacijo borcev proti omenjenim nevernikom. Težava obeh velesil pri posredovanju v
Afganistanu je bilo nepoznavanje lokalne kulture in tradicije. Obe državi sta bili namreč
mnenja, da bosta lahko v življenje Afganistancev vsilili svoje norme in tradicije, ki jih poznata
iz lastnega okolja.
Sovjetska zveza je tako želela v državo, ki je ena izmed bolj prepletenih držav z islamom,
pripeljati komunistični režim, ideologijo, ki ne podpira kakršnekoli religije. Načrt je seveda
zato bil že na začetku obsojen na skoraj zanesljiv propad. Domačini so se namreč uprli in
organizirali v skupine, ki so bile na čelu protisovjetskih uporov. Ti borci so v medijih in v
mednarodni skupnosti prejeli oznako mudžahedin, kar pomeni človeka, ki aktivno sodeluje v
džihadu18.
Uporniki so bili soočeni z bolje opremljenim in številčnejšim nasprotnikom, vendar jih to ni
odvrnilo od boja proti sovjetski vojski. Zavedajoč se svojih sposobnosti, se uporniki niso
spuščali v odprte boje proti pripadnikom oboroženi sil SZ, temveč so se posluževali gverilske
taktike, napadov z improviziranimi eksplozivnimi sredstvi in napadov iz zasede.
Največjo težavo so upornikom predstavljale zračne sile SZ, proti katerim mudžahedini niso
imeli učinkovitega odgovora. To se je spremenilo v drugi polovici osemdesetih let, ko je
ameriška CIA s pomočjo Pakistana pričela upornikom dostavljati ročne raketne sisteme Stinger,
s katerimi so uporniki uspeli v povprečju sestreliti po eno sovjetsko zračno plovilo dnevno.
Po prvih štirih letih se je zvišala tudi intenziteta bojevanja. Uporniki so namreč uvideli, da
Sovjetska zveza nima pravega odgovora na uporniško delovanje, njihovi napadi pa so zato
postali vse pogostejši in smrtonosnejši. Spremenila se je tudi sestava upornikov. Pridruževati
so se namreč začeli posamezniki, ki so večino svoje mladosti preživeli v obdobju sovjetske
okupacije in so zato gojili dodatno sovraštvo do Sovjetov oziroma nevernikov, prav tako pa
niso imeli družin, ki bi jim predstavljale morebitne zadržke v vojnem času.

18

Sveta vojna oziroma boj, borba v islamski religiji.
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Podobno izkušnjo kot Sovjetska zveza so imele Združene države Amerike, predsednik katerih
je po napadih 11. septembra v Afganistan napotil prve enote oboroženih sil ZDA. Tako kot SZ
so tudi ZDA najprej doživele hitro izpolnjevanje začetnih ciljev in uspešno sodelovanje z
lokalnimi zavezniki. Toda tako kot SZ, so tudi ZDA po začetnem uspehu naletele na prve
težave.
Po slabih dveh mesecih je vojska ZDA dosegla svoj prvi glavni cilj, in sicer padec talibanske
vlade v Kabulu. Večina talibanskih borcev se je razbežala in našla zatočišče na območju
Pakistana. Tam so jih pričele uriti pakistanske obveščevalne službe in pakistanska vojska. V
tem zatišju, ki je trajalo okoli dve leti, so se v Afganistanu vrstili sporadični bombni napadi, ki
so ciljali na civiliste in vojake.
Tako kot v sovjetski invaziji na Afganistan, so tudi Američani po začetnem zatišju začutili
povišano stopnjo agresije s strani upornikov, toda tokrat so vlogo mudžahedinov prevzeli
Talibani, ki so od leta 1996 do njihovega poraza proti ZDA ob koncu leta 2001 nadzirali več
kot tri četrtine Afganistana.
Po začetnem zatišju so Talibani pričeli napadati civilne tarče, politične figure in afganistanske
varnostne sile, kot tudi pripadnike tujih vojsk. Svet so pretresale novice o skoraj vsakodnevnih
samomorilskih napadih, ki so jih velikokrat izvedle ženske, pod pretvezo, da so visoko noseče.
Talibani so uporabljali tudi improvizirana eksplozivna sredstva, s katerimi so napadali vojaške
konvoje, kot tudi nedolžne mimoidoče. Tako kot mudžahedini v obdobju sovjetske okupacije,
se tudi Talibani v svojih nazorih borijo proti tujemu neverniku, ki je po naukih skrajnih imamov
večni sovražnik islamske religije.
Trdoživost in zavezanost k cilju sta v času konflikta dobro služila tako mudžahedinom kot
Talibanom. V obeh primerih so uporniška gibanja namreč uspela drastično znižati podporo
domače javnosti za posredovanje v Afganistanu. Padla pa ni zgolj podpora javnosti, temveč
tudi politične elite, ki je, tako kot javnost, zahtevala umik oboroženih sil iz države.
Poleg Talibanov je bila v boju proti Američanom in zavezniškim silam aktivna tudi Al Kajda,
teroristična skupina na čelu katere je bil vse od njene ustanovitve Osama bin Laden. Slednji je
po napadih 11. septembra v ZDA postal državni sovražnik številka ena in figura, ki je na obeh
straneh združevala prebivalstvo. Američani so bili enotnega mnenja, da je potrebno bin Ladna
uloviti in postaviti pred roko pravice, s čimer je ameriški politični vrh prejemal podporo za
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vojaško posredovanje v Afganistanu. Hkrati pa je bin Laden bil osrednja figura, ki je upornikom
vlivala samozavest v boju proti koalicijskim silam.

7. 2 Uporabljena doktrina
Obe državi sta na začetku imeli težave pri soočanju z uporniki, saj nobena izmed njih ni imela
pripravljene doktirne za protiuporniško delovanje. Sovjetska zveza je svojo vojsko
specializirala za bojevanje proti zahodnemu bloku, za vojno, ki bi se po vseh predvidevanjih
sovjetskih vojaških teoretikov odvijala na prostranih ravnicah osrednje Evrope. Vojska tako ni
bila niti najmanj pripravljena na napade skupin, ki so v redkih primerih štele 50 ali več borcev
in se z Rdečo armado niso spuščale v odprt boj.
Podobno se je zgodilo z ameriško vojsko, ki je imela v kolektivnem spominu še dokaj svežo
zalivsko vojno, ki so jo Američani zanesljivo dobili s pomočjo oklepno-mehaniziranih enot in
zračne podpore. Vojaški in politični vrh ZDA je zato pričakoval, da bo tudi v Afganistanu s
pomočjo naprednejše vojaške opreme in z uporabo oklepnikov ter zračnih sil popolnoma
dominirala upornike, ki se z ZDA ne morejo primerjati glede svoje opreme oziroma denarnih
sredstev, ki jih imajo na voljo.
V obeh primerih sta velesili hitro izpolnili večino svojih začetnih ciljev. Sovjeti so uspešno
zamenjali vodstvo države in zavarovali kritično infrastrukturo (mednarodno letališče v Kabulu,
poveljstvo vojske, itd.), medtem ko so Američani v slabih dveh mesecih uspeli odstaviti
talibansko vlado, ter hkrati uloviti večino talibanskih borcev. V obeh primerih je sledilo krajše
zatišje, ko uporniki zaradi začetnega šoka in pomanjkanja mož niso bili zmožni vršiti visokega
pritiska na koalicijske sile.
V tem obdobju so tako Sovjeti kot Američani podpirali novo vlado in pomagali pri razvoju
afganistanskih varnostnih sil. Obakrat je bila vojska sestavljena praktično iz ničle, Sovjeti in
Američani so tako sodelovali pri treningu novih rekrutov, častnikov, kot tudi pri nabavi opreme.
ZDA so šle celo tako daleč, da so prevzele vse stroške afganistanskega obrambnega proračuna
do leta 2024 (plače vojakov, razvoj in nabava opreme, streliva, itd.).
Po dobrih dveh letih pa sta obe velesili zasledili prve večje težave z uporniki. V tem obdobju
so se namreč uporniške sile urile v sosednjem Pakistanu. Uporniki so se torej vrnili oboroženi
z novim znanjem, ki so ga s pridom izkoristili v delovanju proti Sovjetom in Američanom.
Temu pričujeta tudi obe tabeli v moji nalogi, kjer je razvidno, da je po dobrih dveh letih
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delovanja število smrtnih žrtev med sovjetskimi in ameriškimi vojaki pričelo sunkovito
naraščati.
Če sta bili izkušnji obeh držav do te točke bolj kot ne enaki, pa se njihov odziv na povečano
uporniško delovanje precej razlikuje. Obe državi sta pričeli iskati alternative, s katerimi bi lahko
čim hitreje vzpostavile učinkovito protiuporniško kampanjo in doktrino. Sovjetska zveza je
imela največjo težavo z nefleksibilnostjo Rdeče armade. Vse od prvih dni urjenja je bil
vojakom, podčastnikom in častnikom v podzavest vcepljen miselni proces, ki jim ni dovolil
samoiniciative ali dvomov v ukaze nadrejenega. Še posebej podčastniki in častniki so bili
neprilagodljivi in so v boju vedno sledili obstoječi doktrini, ki je predvidevala odprt boj na
ogromni površini z nasprotnikom, ki bo imel približno enako števično vojsko (uradne doktrine
na temo protiuporništva Sovjetska zveza takrat sploh ni imela).
Tudi sovjetsko politično in vojaško vodstvo je bilo zelo neprilagodljivo v boju z uporniki. Prvi
odziv je sicer bil napotitev večjega števila specialnih enot v Afganistan, toda jedro vojske so
vseeno predstavljale konvencionalne enote, ki so tudi pokrivale večino terena in posledično bile
tudi v večjem stiku z uporniškimi gibanji. In ravno to jedro ni bilo izurjeno za soočenje z
uporniki, temveč je bilo izurjeno za odprte konvencionalne spopade z veliko večjimi vojskami.
Ko je politični in vojaški vrh SZ uvidel, da izključno s silo upornikov ne bodo mogli poraziti,
so v Moskvi pričeli snovati nove načrte za boj proti uporniškim skupinam. Zatekli so se k enemu
izmed procesov, ki so ga poznali najbolje – propagandi. Sovjetski propagandni sistem je v
začetku spopadov ciljal svojo lastno vojsko. Proizvajali so plakate in kratke filme, s katerimi
so svojim vojakom prikazovali mudžahedine kot nazadnjaške ljudi, ki stojijo na poti
sovjetskemu socialističnemu sistemu.
Po slabih petih letih bojev in ugotovitvi sovjetskega političnega vrha, da bo potrebno
protiuporniško taktiko spremeniti, če želijo konflikt obrniti v svoj prid, se je propagandni sistem
pričel temeljiteje osredotočati na lokalno civilno prebivalstvo. Izjemno uspešni so bili s
filmskimi produkcijami. V Afganistanu so posneli več filmov, preko katerih so civilistom
predstavili možnosti in prednosti socialističnega družbenega sistema. Te projekcije so naletele
na pozitiven odziv, predvsem zaradi nerazširjenosti filma v takratnem Afganistanu. Nasproten
učinek pa je imela filmska in radijska propaganda, obe sta namreč bili vodeni iz Moskve
oziroma Taškenta. Posledično sta ta dva tipa propagande imela napačno predstavo o realni
situaciji v Afganistanu, kar je mnogokrat vodilo v nesmiselna poročanja, ki so imela negativen
učinek na civilno prebivalstvo. Še enkrat več se je izkazalo, da je vodenje protiuporniškega
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delovanja potekalo centralizirano iz Moskve, pri tem pa se ni upoštevalo mnenj s strani osebja,
ki je bilo prisotno v Afganistanu.
Zadnji poskus pridobiti naklonjenost civilnega prebivalstva je bil program t. i. nacionalne
sprave, ki ga je Sovjetska zveza s pomočjo afganistanske vlade implementirala leta 1987.
Vseboval je načrte za obnovo države, z namenom na sovjetsko stran pridobiti podporo imamov
in civilistov, kot tudi opozicije.
S tem programom (vseboval je obnovo cestne infrastrukture, bolnišnic, šol, …) je želela
Sovjetska zveza legitimizirati afganistansko komunistično vlado, saj bi močna vlada v Kabulu
na svojo stran pritegnila večjo podporo civilistov in posledično močno oslabila nasprotnike.
Težave pri implementaciji tega programa pa je med drugim predstavljala kar sama sovjetska
vojska.
Izkušeni vojaški poveljniki so dvigovali nosove nad programom nacionalne sprave, češ da
vojaki niso gradbinci ali pa humanitarni delavci, temveč so izurjeni za boj in uničenje
nasprotnika. Poleg centralizacije moči je sovjetsko posredovanje v Afganistanu pokopala
neprilagodljivost sovjetskega vojaškega aparata, ki sploh ni bil pripravljen sprejeti novih idej
in jih implementirati v svojo doktrino. Izkušeni poveljniki niso bili odprti novim predlogom,
mlajši častniki pa niso bili podprti pri izražanju svojega mnenja oziroma pri podajanju svojih
predlogov.
Nekoliko drugače so se s protiuporniškim delovanjem spopadale Združene države Amerike.
Podobno kot pri Sovjetih, so tudi Američani najprej uspešno vzpostavili novo vlado, ter
pomagali pri razvoju afganistanskih varnostnih sil. V tem času so Talibani urili svoje sile v
Pakistanu ter nase resneje opozorili leta 2004, ko se je število terorističnih napadov v
Afganistanu strmo dvignilo.
ZDA so izgubljale boj z uporniki za podporo civilnega prebivalstva, slednji so namreč živeli v
vse večjem strahu pred terorističnimi napadi, misleč, da jih ZDA in afganistanska vlada ter
varnostne sile ne morejo ustrezno zaščititi. Zaradi tega je vojaški in politični vrh ZDA pričel
snovati novo doktrino protiuporniškega delovanja.
Področje delovanja se je usmerilo med civiliste, vojska je pričela skrbeti za obnovo
infrastrukture, bolnišnic, šol in hkrati skrbela za njihovo varnost. Ni se spuščala v nepotrebne
odprte boje z uporniki, ampak je na območjih kjer je porazila upornike, poskušala vzpostaviti
lokalno samoupravo in obenem financirala gradbene investicije.
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S pomočjo civilnih institucij in ameriške vlade so oborožene sile ZDA organizirale t. i. PRT-je
(Provincial Reconstruction Teams, slovensko: ekipe za rekonstrukcijo provinc). Te ekipe so
sestavljali civilni strokovnjaki in pripadniki ameriških oboroženih sil, skupaj pa so izvajali
rekonstrukcijske projekte v določeni afganistanski provinci. Poveljnik PRT-ja je imel na voljo
proračun, ki ga je potem razdelil projektom, ki bi najbolje vplivali na priljubljenost ZDA in
afganistanske vlade med civilisti.
Investicije PRT-jev pa so se izkazale za dvorezen meč. Glavni namen je bil namreč obnova
infrastrukture, s čimer bi povečali zaupanje lokalnega prebivalstva v domačo vlado in politiko.
Toda lokalni vodje in plemenski poglavarji so za denar vedno povprašali pri Američanih in
PRT-jih, na afganistansko vlado pa se sploh niso obrnili. Tako so Američani (ne)hote
vzpostavili paralelno vladno institucijo.
Kot sem že zapisal, so ZDA prevzele vse stroške afganistanskega obrambnega proračuna, s
financiranjem gradbenih investicij pa je v Afganistan pričelo pritekati ogromno denarja. Težava
pri ameriškem protiuporniškem delovanju je bila korupcija lokalne afganistanske vlade. Tako
so na primer leta 2010 afganistanski politiki prejeli dva in pol milijarde dolarjev podkupnin,
kar je tistega leta predstavljalo 23% afganistanskega BDP. Koruptivna vlada ni mogla ustvariti
pozitivnega javnega mnenja, ki bi na svojo stran povlekel civilno prebivalstvo.
Zaradi neuspešne obdavčitve storitev in blaga, Afganistan praktično ne pobira davkov od svojih
prebivalcev, kar posledično botruje k nezmožnosti financiranja le teh storitev (zdravstvo,
vojska, šolstvo ipd.), afganistanska vlada ni bila zmožna voditi države brez tuje pomoči. V času
operacije Enduring Freedom so ZDA skupaj z ostalimi donatorji finančno pokrivale kar 90
odstotkov storitev. To je privedlo v začaran krog, kjer je afganistanska vlada postala ujeta v
balon, skozi katerega finančna realnost ni mogla prodreti.
Američani so zagotovo precej bolje zastavili svoje protiuporniško delovanje kot pa Sovjeti, toda
tudi njim intervencija v Afganistanu ni šla po načrtih. Podpora ameriške javnosti posredovanju
v Afganistanu je kmalu po enajstem septembru pričela padati, mnogi namreč niso videli smisla
v ameriških padlih vojakih in porabljenem denarju.
Največja napaka Američanov je bila namera po demokratizaciji in asimilaciji Afganistana po
normah zahodnega sveta. Afganistan in njegovo prebivalstvo je prežet z islamsko religijo in
navadami. Do tujcev so zadržani, mnogi pa jih vidijo kot nevernike, ki si ne zaslužijo družabne
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interakcije. Obe velesili sta bili tako pred nemogočo misijo: v zgolj nekaj letih izkoreniniti več
kot tisoč let stare navade ter asimilirati Afganistan na podlagi svojih prepričanj in navad.

82

8 Zaključek

V akademskih vodah je bilo izvedenih že mnogo primerjav med sovjetskim in ameriškim
posredovanjem v Afganistanu. Velika večina teh primerjav temelji na vojaškem posredovanju,
uporabi vojske in vojaški taktiki. Sam sem želel ta dva konflikta in protiuporniško delovanje
primerjati z vidika t. i. soft power; protiuporniško delovanje, kjer se izvajalec tega delovanja
osredotoča na civilno prebivalstvo in ne na uporniške skupine.
Na začetku raziskovanja in pisanja zaključnega dela sem si zastavil tri hipoteze, ki sem jih
tekom raziskave želel potrditi oziroma ovreči.
Prva hipoteza se je glasila: Sovjetska zveza in ZDA so imele že pred posredovanjem v
Afganistanu razvito doktrino protiuporniškega delovanja.
Sovjetska zveza vse do srede posredovanja v Afganistanu ni imela razvite strategije
protiuporniškega delovanja. Svojo prvo vojaško doktrino so Sovjeti izdali leta 1963, vsebovala
pa je osnovne vojaške postopke, opis urjenja (ki je temeljilo izključno na domnevi, da se bo
vojska borila v velikih konvencionalnih bitkah) ipd. Sovjetska vojska se je pred afganistansko
izkušnjo proti upornikom borila na dva načina: z množičnimi deportacijami civilnega
prebivalstva in z uporabo številčnih vojaških enot. Vojna v Afganistanu pa je bil prvi (in zadnji)
primer, ko se je Sovjetska zveza z uporniki spopadala zunaj svojih meja, kar je zahtevalo
izdatno logistično podporo in finančna sredstva, obojega pa Sovjeti niso imeli na pretek. Ob
prihodu v Afganistan je bila sovjetska vojska nemočna, saj se njeni poveljniki niso znali
zoperstaviti nekonvencionalnemu vojskovanju upornikov.
Američani so medtem imeli nekaj več izkušenj z bojevanjem proti upornikom na tujih tleh,
nekatere izmed njih so bile še dokaj sveže. Izstopa seveda ameriško posredovanje v Vietnamu.
Leta 1962 so Američani sprejeli dokument, ki je urejeval protiuporniško delovanje na
medagencijski ravni. Dokument je bil označen z oznako zaupno, tako da večina sodelujočih
agencij niti ni vedela, kakšno vlogo igrajo v protiuporniškem delovanju. Ameriško
posredovanje v Vietnamu se je končalo klavrno, naslednji večji konflikt pa se je odvil v prvi
zalivski vojni. Slednji konflikt so Američani dobili z bliskovitim napadom vojaške
mehanizacije, kar je ameriškemu vojaškemu vodstvu dalo lažno prepričanje, da se lahko njihove
sile uspešno zoperastavijo čemur koli. Pred samim posredovanjem v Afganistanu, ZDA niso
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imele enotne doktrine protiuporniškega delovanja, ki bi standardizirala postopke delovanja v
konfliktu, kjer so glavni nasprotnik uporniške sile.
Prvo hipotezo mojega zaključnega dela sem ovrgel, saj ne Sovjetska zveza in ne Združene
države Amerike v Afganistan niso šle s pripravljeno doktrino protiuporniškega delovanja. Obe
velesili oziroma njeni voditelji so bili prepričani, da bo posredovanje trajalo zgolj nekaj
mesecev in ne 10 oziroma 13 let. Sovjetska zveza v celotnem obdobju posredovanja ni sprejela
protiuporniške doktrine, medtem ko so jo ZDA leta 2006.
Druga hipoteza se je glasila: Tako Sovjetska zveza kot ZDA sta uspešno prilagajali svojo
doktrino protiuporniškega bojevanja v času posredovanja v Afganistanu.
Sovjetska zveza je v konflikt vstopila leta 1979 s taktiko, ki je sledila takrat glavni (edini)
doktrini oboroženih sil: odprti, konvencionalni boji na ravninskem terenu s številčno vojsko.
Na nesrečo SZ konflikt v Afganistanu ni bil nič od naštetega. Sovjetsko vodstvo je bilo zelo
nefleksibilno in v desetih letih (kolikor je trajal konflikt) ni bilo sposobno sprejeti uradne
protiuporniške doktrine. Tudi po njihovem umiku so mudžahedini še vedno bili dejavni v
Afganistanu, denarna in človeška izguba pa je celo bila eden izmed glavnih katalizatorjev
razpada Sovjetske zveze.
ZDA so bile v primerjavi s Sovjetsko zvezo z vidika doktrine protiuporniškega delovanja
uspešnejše. Leta 2006 je vojaški vrh sprejel t. i. priročnik 3-24, ki je postal temelj ameriške
protiuporniške doktrine. Slednja je bazirala na lokalnem civilnem prebivalstvu, ter na
ugotovitvi, da bo tista stran, ki bo imela podporo civilistov na koncu tudi zmagala. Američani
so se pričeli osredotočati na civilno prebivalstvo in na izboljšanje njihovega življenjskega
standarda. Toda kljub vsemu denarju in investicijam, ki so jih v slabih štirinajstih letih usmerili
v Afganistan, iz konflikta niso izšli uspešni. Talibani so še vedno nadzirali del države,
Američani in njene mednarodne zaveznice pa so ustanovile novi misiji: Freedom's Sentinel
(slovensko: varuh svobode), ki je nadomestila ameriško operacijo Enduring Freedom in
Resolute Support, ki je nadomestila NATO-ovo operacijo ISAF.
Hipotezo sem na podlagi ugotovitev ovrgel, saj ne Sovjetska zveza in ne ZDA nista bili uspešni
v protiuporniškem delovanju v Afganistanu. ZDA so sicer implementirale precej novih idej v
svoji protiuporniški doktrini, toda tudi nove zamisli jim niso prinesle želene zmage nad
Talibani. Po prvih dveh mesecih bojevanja je sicer padel talibanski režim v Kabulu, toda
talibanski uporniki so še vedno aktivni v Afganistanu. Sovjetska zveza po drugi strani niti ni
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imela konkretne protiuporniške doktrine, temveč je najprej proti upornikom delovala kot proti
konvencionalni vojski, kasneje pa je s povračilnimi ukrepi storila več škode kot koristi med
afganistanskimi civilisti.
Tretja hipoteza se je glasila: ZDA so v nasprotju s Sovjetsko zvezo pri protiuporniškem
delovanju intenzivneje uporabljale t. i. mehko moč.
Sovjetska zveza je v desetih letih posredovanja v Afganistanu le deloma spremenila svojo
vojaško taktiko, ki je temeljila na velikih spopadih na ogromni površini. Sovjeti so se
upornikom, ki so redkokrat napadli z več kot 50imi možmi, zoperstavili s helikopterji ter
posebnimi enotami. Mehko moč so uporabili le deloma, najbolj so se posluževali propagande,
poskušali pa so tudi z investicijami v afganistansko infrastrukturo – toda sovjetska vojska
oziroma njeni poveljniki niso 'želeli postati gradbeniki'. Vse prevečkrat so proti civilnemu
prebivalstvu izvajali povračilne ukrepe, v primerih padlih sovjetskih vojakov ali pa sodelovanja
civilistov z mudžahedini. Tako so Sovjeti sami sebi oteževali delo, saj so civilno prebivalstvo
Afganistana odtujevali od svojega cilja.
Združene države Amerike so leta 2006 po sprejetju priročnika 3-24 zelo spremenile svojo
protiuporniško doktrino. Pred tem so sicer sodelovale s civilnim prebivalstvom in z
investicijami do določene mere uporabljale mehko moč, toda leta 2006 se je to spremenilo.
Eden izmed novih vidnejših projektov so bili PRT-ji oziroma ekipe za rekonstrukcijo provinc,
ki so bile sestavljene iz civilnih in vojaških strokovnjakov. Ekipe so razpolagale s svojim
proračunom, ki so ga razporejale v različne obnovitvene projekte (gradnja šol, bolnišnic, cestnih
povezav, električne in vodovodne napeljave, itd.) po navodilih poveljnika PRT.
Zadnjo hipotezo mojega zaključnega dela zato potrjujem, saj so Američani intenzivneje in bolje
uporabljali mehko moč, kot pa Sovjeti. Eden izmed glavnih razlogov je gotovo denar; Sovjetska
zveza je bila namreč v obdobju posredovanja v Afganistanu v hudi finančni krizi, ki je bila eden
izmed katalizatorjev razpada te komunistične velesile. Prav tako vojaški vrh ni bil naklonjen
uporabi mehke moči, saj so vojaški poveljniki bili mnenja, da so vojaki 'bojevniki in ne socialni
delavci'.
Obe velesili sta v Afganistan šli s podobnimi pričakovanji, misleč, da konflikt ne bo trajal niti
približno tako dolgo kot je. Nobena ni bila pripravljena na dolgotrajno protiuporniško
delovanje, ki je zaznamovalo njuni posredovanji v Afganistanu. Sovjetska zveza je imela še
posebej izdatne težave, saj so jih doma pestile ekonomske težave, černobilska katastrofa in
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nefleksibilnost političnega in vojaškega vrha. Američani so se po začetnih letih posredovanja
prilagodili in sprejeli doktrino protiuporniškega delovanja. Največja težava obeh velesil pa je
bila, da so v tradicionalno islamsko državo želeli vnesti svoj način življenja, kar je že v začetku
njihovo posredovanje obsodilo na neuspeh.
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