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Bevezetés

Szakdolgozatommal célom egy olyan összefoglaló munka megírása volt, amely a
Szovjetunió afganisztáni intervencióját az el zményekt l a szovjet seregek kivonulásáig
tárgyalja.
Szakdolgozatom két fejezetb l tev dik össze, az els ben az intervenció el zményeit
tárgyalom, a másodikban pedig már magával a megszállással foglalkozom.
Az els két alfejezetben Afganisztán 19. századi történelmébe engedek betekintést,
majd az országban él nemzetiségeket mutatom be, valamint a vallási hovatartozásuk is
ismertetem. Ezt követ en a szovjet-afgán gazdasági kapcsolatok kerülnek terítékre az
ötvenes évek közepét l egészen 1979-ig. Bemutatom az olajárrobbanások hatását a szovjet
gazdaságra és azt, hogy az ez által felhalmozott bevételi többletet hogyan tudták
külpolitikai expanzióra felhasználni, továbbá kitérek a SALT-I-es és SALT-II-es
tárgyalásokra, valamint azok tartalmára. Afganisztán belpolitikai változásait is ismertetem
1965-t l 1978-ig, foglalkozok az áprilisi forradalommal és az azt követ változásokkal, a
szocialista állam építésének problémáival. Ezek után az USA nagykövetének
meggyilkolásáról és az országban kitör lázadásokról is írok. Mindemellett taglalom a
szovjet vezet ség körében megjelen

beavatkozás gondolatát, valamint az afgán

belpolitikai hatalomváltást. Az els

fejezetet az intervenció el készítésével és

jóváhagyásával zárom, valamint az új afgán vezet kiválasztását is itt ismertetem.
A második fejezetet a hadművelet megkezdésével és az abban résztvev egységek
bemutatásával indítom. Ezt követ en a külvilág reakcióját tárgyalom és a szovjet
belpolitikai változásokat. Az afgán lázadókról szól az ezt követ alfejezet. Bemutatom a
szovjet katonai kontingenst is, mind felépítését, mind pedig felszereltségét illet en, és a
kormányer kkel is foglalkozok. A továbbiakban, a szovjetek és a lázadók katonai taktikái
is ismertetésre kerülnek. Az afgán belpolitikai változásokat pedig egy külön alfejezetben
tárgyalom. Ezután a szovjet légier felépítése, szerepe és a háború idején folyton változó
körülmények bemutatása következik. Az utolsó két alfejezetben a szovjet csapatok
kivonulását valamint a szovjet és afgán veszteségeket ismertetem.
A téma meghatározását követ en a témához kapcsolódó szakirodalmak beszerzése
és feldolgozása következett. A hidegháború népszerű kutatási téma a történészek körében,
azonban a korszakról szóló magyar szakirodalmi művek csak felületesen foglalkoznak a
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hidegháború ezen mozzanatával és f ként az amerikai-szovjet külpolitikai kapcsolatokra
gyakorolt hatásának szemszögéb l említik meg a szovjet bevonulást. Hiánypótló kötetnek
tekinthet

ebben a viszonylatban a Dávid Ferenc, Kolontári Attila és Lengyel Gábor

szerkesztésében megjelent ,,Afganisztán - 1979-89-99-2009” című konferenciakötet. A
kötetben található tanulmányok az általam vizsgált korszak egy-egy mozzanatát dolgozzák
fel, ami jelent s segítséget jelentett számomra. Az angol nyelvű szakirodalmak beszerzése
okozott nagyobb nehézséget, hiszen azokat a műveket, amelyek nem voltak nyilvánosan
publikálva az interneten, külföldr l kellett beszereznem. Nagyon sok olyan információt
tartalmaztak, amelyek magyar nyelven eddig nem voltak elérhet ek. J. Bruce Amstutz:
Afghanistan: the first five years of Soviet occupation, forrásértékű beszámolónak
tekinthet , hiszen a szerz

1977-t l 1980-ig diplomáciai szolgálatot teljesített

Afganisztánban, valamint írása 1986-ban jelent meg, amikor még a beavatkozás javában
tartott. Andrew Bennett, Gilles Dorronsoro, Lester Grau, Meredith Runion, Shaista Wahab
és Barry Youngerman munkái szintén fontos gerincét képezik a dolgozatomnak.
Az orosz és afgán neveket a magyar helyesírás szabályai szerint közlöm a
dolgozatomban. A mellékletben találhatóak a szakdolgozat témájához kapcsolódó
térképek, a fontosabb személyeket és eseményeket ábrázoló képek.
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1. Az intervenció előzményei

1.1 Afganisztán a nagyhatalmak érdekszférájában
A nagyhatalmi terjeszkedés és ambíciók határozzák meg Afganisztán jelent ségét.
Az ország igazi értéke stratégiai elhelyezkedéséb l fakad, ugyanis innen vezetnek
útvonalak Irán, Pakisztán, India, a Közel-Kelet és a Perzsa-öböl irányába is. Továbbá azt
sem szabad elfelejteni, hogy északon el bb az Orosz Birodalom, majd a Szovjetunó
határolta. Afganisztán már a 19. században színterévé vált a brit-orosz hatalmi
vetélkedésnek.1
Ez a rivalizálás a magyar szakirodalomban a ,,nagy játszma” néven ismert2, az
angol nyelvű szakirodalom a ,,Great Game”3 kifejezést használja, amely Kipling 1901-es
Kim című népszerű regényéb l vált ismertté.4 A kifejezést azonban el ször 1829-ben
Arthur Conolly brit hírszerz tiszt használta. Afganisztán az 1830-as évek végét l vált az
oroszok és a britek ütköz területévé. Három függetlenségi háborút is kénytelenek voltak
megvívni az angolok ellen 80 év alatt.5 Afganisztán ennek az id szaknak köszönhet en
meglehet sen elzárt országgá vált. Etnikai, törzsi és osztályellentétek tették megosztottá,
modernizációs kísérletek sorra buktak el az országban, a központi hatalom fenntartása is
nehézkessé vált. Az angolok a három háború során rájöttek arra, hogy az afgánok
szabadságszeret emberek, földjüket id legesen el lehet foglalni, de megtartani nem lehet.6

1

Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás küls és bels körülményei. 28. oldal In: Dávid
Ferenc, Kolontári Attila, Lengyel Gábor (szerk.): "Afganisztán - 1979 - 89 - 99 - 2009. Konferenciakötet".
(http://moszt.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Letoltheto/Afganiszt%C3%A1n_1.pdf) u.m.: 2016.4.5.
Továbbiakban: Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás...
2
Surányi Róbert: Afganisztán az oroszlán és a medve között: az angol-afgán háborúk, 1839-1919. 12. oldal
In: Dávid Ferenc, Kolontári Attila, Lengyel Gábor (szerk.): "Afganisztán - 1979 - 89 - 99 - 2009.
Konferenciakötet". (http://moszt.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Letoltheto/Afganiszt%C3%A1n_1.pdf) u.m.:
2016.4.5. Továbbiaban: Surányi Róbert: Afganisztán az oroszlán...
3
Hanifi Shah Mahmoud: The Intellectual Impact of Colonialism and the Urgency of Decolonizing. 20. oldal
In: Middle East Institute: Afghanistan, 1979-2009: in the grip of conflict. Washington DC, Middel East
Institute, 2009.
4
Amstutz, J. Bruce: Afghanistan: the first five years of Soviet occupation. Washington D.C., National
Defense University, 1986. 3. oldal Továbbiakban: Amstutz 1986
5
Surányi Róbert: Afganisztán az oroszlán..., 12. oldal
6
Surányi Róbert: Afganisztán az oroszlán..., 24-25. oldal

-9-

1.2 A sokszínű Afganisztán
Afganisztánt 25 milliós népesség lakja, amely etnikailag, vallásilag és nyelvileg is
rendkívül kevert. A lakosság többségét a pastuk adják, akik f ként az ország déli részén
élnek, és majdnem körbefogják az ország középs részén él irániakkal rokon hazarákat. A
pastuk az iszlám szunnita, a hazarák a síita irányzatát követik. Pastuk nem csak
Afganisztánban élnek, de a szomszédos Pakisztánban is, a határ két oldalán lév népesség
száma nagyjából megegyezik. A pastu nyelv különbözik az ország többi részén használt
dari nyelvt l, amely a perzsa nyelv egyik helyi változata. Három közép-ázsiai népcsoport
is megtalálható az ország északi részén, az aránylag csekély létszámú türkmén lakosság
Baghdisz tartományban, a nagyobb számban jelen lév üzbég lakosság, a középs régióban
Mazar

környékén,

Északkelet-Afganisztánban

pedig

tadzsikok

élnek.

Érdemes

megemlíteni itt azt a tényt, hogy a három népcsoport anyaországa a Szovjetunió volt.
Közép- és Nyugat-Afganisztánban almakok, északkeleten pedig kis számban nurisztániak
és pandzíriaiak élnek. Az ország délnyugati részén találhatók a beludzsik, akiknek a
többsége a határ iráni illetve pakisztáni oldalán él. Rigesztán területén él egy kisebb nomád
nép még a kucsik, akik Pakisztánban is megtalálhatóak. A vallási túlsúly egyértelműen a
szunnitáké, a lakosság 80%-át alkotják, a síiták aránya körülbelül 20%. A síitákhoz a már
említett hazarákon kívül az északkeleten él iszmailiak tartoznak.7

1.3 A Szovjetunió felé történő közeledés
Afganisztán a második világháborút követ en a szovjet-nyugati, szovjet-amerikai
ütköz zónába került, s az elkövetkezend évek kormányai megpróbáltak a szovjet és az
amerikai befolyás között lavírozni. A Szovjetunióval történ

együttműködést nem

akadályozta az ország monarchikus berendezkedése: gazdasági megállapodásokat kötöttek
Moszkvával és szovjet hiteleket is kaptak.8

1954-ig az amerikaiak biztosítottak

hadifelszerelés segélyeket az afgánok számára, ekkor azonban ezt beszüntették. Ennek
eredményeképpen decemberben az afgánok tárgyalásokat kezdeményeztek a szovjet féllel.
1955 augusztusában Csehszlovákiától vásároltak egy három millió dollár értékű
Bebesi György: Néhány adalék az afganisztáni iszlám fundamentalizmus kérdésköréhez 1979-1989 között –
Mudzsahedek és tálibok. 107-108. oldal In: Dávid Ferenc, Kolontári Attila, Lengyel Gábor (szerk.):
"Afganisztán - 1979 - 89 - 99 - 2009. Konferenciakötet".
(http://moszt.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Letoltheto/Afganiszt%C3%A1n_1.pdf) u.m.: 2016.4.5.
Továbbiakban: Bebesi György: Néhány adalék az afganisztáni...
8
Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás..., 28. oldal
7
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fegyverszállítmányt, amely a második világháború lezárását követ legnagyobb katonai
beruházás volt Afganisztán történetében. 1956 júliusában a Szovjetunió 32 millió dollár
értékű kamatmentes kölcsönt nyújtott Afganisztánnak kedvezményes fegyvervásárlás
céljából. Az elkövetkezend években több ilyen hadianyag vásárlási egyezményre került
sor. Számokban kifejezve 1978-ig összesen 1 250 millió dollárnyi fegyvert adtak el a
szovjetek az afgánoknak.9
1963-ra a korábbi török kiképz

tiszteket szovjetekre cserélték az afgán

hadseregben. Csaknem 4000 afgán katonai tiszt vett részt továbbképzésen, a Szovjetunió
területén, ahol többek között a kommunizmussal foglalkozó el adásokon is jelen voltak.
Többen évekig maradtak az orosz nyelv elsajátításának az érdekében. Afganisztán teljesen
függ vé vált a szovjet hadianyag utánpótlástól, ide értve az alkatrész beszállítást, a
l szerszállítmányokat, valamint az üzemanyag utánpótlást is. Moszkva számára pozitív
hatás volt az is, hogy a legtehetségesebb és leginkább karriert építeni vágyók közül sokan
csatlakoztak a szovjet hírszerzéshez. S t mi több, sok afgán tiszt számára szimpatikussá
vált a Szovjetunióban eltöltött id alatt a kommunista ideológia, így lassan növekedésbe
kezdett egy afgán kommunista párt, amelyet Afgán Népi Demokratikus Pártnak neveztek
el.10
A Szovjetunió, nemcsak hadiszállítás terén emelkedett ki Afganisztánban, hanem
fokozatosan átvette a legf bb kereskedelmi partner szerepét is és mindemellett az afgán
gazdaságot is segítette. Miután 1949-ben Pakisztán kereskedelmi embargót vezetett be
Afganisztánnal szemben, a szovjetek egy négy évre szóló kereskedelmi szerz dést kötöttek
az afgánokkal. A szerz dés lejárta után már egy b vített formát sikerült megkötni, ugyanis
a szovjetek a frissen felfedezett észak-afganisztáni gázlel helyek exportját is bevonták az
új megállapodásba. Az 1950-t l 1978-ig tartó id szakban Afganisztán legf bb
külkereskedelmi partnere egyértelműen a Szovjetunió volt. Amint azt korábban említettem,
gazdaságsegít intézkedéseket is kezdeményeztek a szovjetek. Afganisztán volt az els
olyan nem kommunista állam, amely a Szovjetuniótól gazdasági segítséget kapott. 1954
januárjában egy 4,5 millió dolláros kölcsönt hagytak jóvá gabonatárolók, egy malom és
egy péküzem építésére. Ebben az évben még három hasonló kölcsön követte ezt, 8,2 millió
dollár értékben, amelyb l két cement gyárat, egy konzervgyárat és több egyéb befektetést
is sikerült tet alá hozniuk. 1978-ig összesen 1 26ő millió dollár értékű segély érkezett
Afganisztánba, ezen felül még 110 millió dollár, szovjet nyomásra a kelet-európai
9

Amstutz 1986, 22. oldal
Amstutz 1986, 22-23. oldal

10
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szocialista államoktól. Csekély 2-3 százalékos kamattal terhelték ezeket a kölcsönöket,
melyek maximálisan 30 év futamidejűek voltak. A szovjet-afgán kapcsolatok egyéb
területekre is kiterjedtek. 1978-ban 650 szovjet mérnök segédkezett Afganisztánban, s a
helyi úthálózat fejlesztésében is jelent s szerepet játszottak a szovjetek. Emellett 1979-ig
ő000 afgán civilnek volt lehet sége arra, hogy a szovjet fels oktatás valamely
intézményében tanulmányokat folytasson.11

1.4 Az olajválságok hatása a szovjet gazdaságra
A szovjet katonai beavatkozáshoz vezet út során fontos megvizsgálni a 70-es évek
két nagy olajárrobbanását is, az 1973-ast és az 1979-est. A nyugati világot teljesen
összezavarta ez a két gazdasági jelenség. A keleti tömb sajtójában az eseményekkel
kapcsolatban a kárörvendés volt az irányadó megközelítés, kiegészítve azzal, hogy az
olajválság negatív hatásai a keleti tömb országaiban nem jelentkeztek.12 Az 1973-as nagy
olajárrobbanás világgazdasági folyamatok elindítója illetve felgyorsítója volt. Véget ért a
második világháborút követ

prosperitás id szaka, a nyugati világ vezet

gazdasági

hatalmainak komoly válságjelenségekkel kellett megküzdeniük.13 1973-ban négyszeresére
emelkedett az olaj ára, amely aztán 1979-ben az iráni krízis eredményeképpen még egyszer
megduplázódott. Mivel a Szovjetunió egyik legf bb bevételi forrása az olajexport volt,
hirtelen gyorsasággal extra dollárbevételhez jutott. Ezekb l a jelent s bevételekb l sok
mindent lehetett finanszírozni, akár egy katonai megszállás költségeit is. 14
A Római Klub15 1976-ban megszületett jelentésében az 1973-as olajrobbanással
kapcsolatosan a következ ket írták le: ,,Ám 1973-ban váratlan történelmi jelentőségű
11

Amstutz 1986, 23-25. oldal
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz vezet út. 5-6. oldal In: Dávid Ferenc, Kolontári
Attila, Lengyel Gábor (szerk.): "Afganisztán - 1979 - 89 - 99 - 2009. Konferenciakötet".
(http://moszt.tti.btk.pte.hu/files/tiny_mce/Letoltheto/Afganiszt%C3%A1n_1.pdf) u.m.: 2016.4.5.
Továbbiakban: Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz...
13
Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2014. 289. oldal
Továbbiakban: Fischer 2014
14
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 6. oldal
15
A Római Klub mintegy 70 neves, különböz nemzetiségű tudóst, társadalmi személyiséget, valamint több
nagy nemzetközi vállalkozás vezet jét tömöríti magába. A szervezetet létesítési helyér l nevezték el: 1968ban a Római Akadémián tarott fogadás után tíz ország harminc tudósa gyűlt össze, hogy Aurelio Peccei-nek,
az Olivetti cég alelnökének, a FIAT cég igazgatósági tanácsa tagjának házában megvitassák: ,,az emberi
társadalom fejlődésének baljós perspektíváit és kicseréljék gondolataikat arról, hogy mit tehet egy ilyen kis
csoport e távlatok jobbításának érdekében“. Így kezd dött a Római Klub működése. Az els általuk készített
jelentés 1972-ben jelent meg, Dennis L. Meadows amerikai professzor szerkesztésében. A tanulmánykötet
címe ,, A növekedés határai“ volt, világszerte hatalmas vitákat kavart. Tinbergen Jan: A RIO-jelentés: A
nemzetközi gazdasági rend átalakítása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. 11-12. oldal

12
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változás következett be, amikor is az olajexportáló országok szervezete (OPEC) magához
ragadta a kezdeményezést, s hatalmával élve az előző szinthez viszonyítva mintegy
négyszeresére emelte fel a nyersolaj árát…az ipari országok átmenetileg bruttó nemzeti
termékük két százalékát átengedték az OPEC-államoknak, de hozzájárult az 1971-ben
megindult gazdasági hanyatlás meggyorsulásához is… Mindezek a fejlemények 1974-ben
és 1975-ben éreztették teljes súllyal hatásukat az ipari világban, amikor a hanyatlás a II.
világháború óta nem tapasztalt arányokat ért el... Az ipari termelés számos országban
1975-ben esett vissza először a II. világháború óta. Az említett év szeptemberében
tizenhétmillió ember özönlötte el a leggazdagabb országok munkaközvetítő hivatalait… A
szovjetek naponta mintegy 8 millió hordó olajat termelnek (majdnem annyit, mint SzaúdArábia), de ennek csak ötöd részét exportálják. Az arany árának emelkedése, éppúgy, mint
a nyersanyagok árának általános felfutása, szintén kedvező volt a Szovjetunió számára. A
Nyugatra irányuló szovjet olajkivitel 1974-ben egymaga 3 milliárd dollárra növekedett, s
1975-ben várhatóan 3,5 milliárd dollárra emelkedik …”16.
Az olajárrobbanások más szempontból is kedvez

változásokat hoztak a

Szovjetunió számára az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Miután Vietnamból az
amerikai hadsereg megalázottan távozni kényszerült, az 1973-as párizsi megállapodást
követ en, a szovjetek felfegyverezték az észak-vietnami er ket, akik ezek után lerohanták
Dél-Vietnamot, ezzel egyesítve a két országrészt. Míg Moszkva könnyedén finanszírozni
tudta ezt a lépést, addig az Egyesült Államok bénultan tekintett a délkelet-ázsiai
eseményekre. Ezt tetézte aztán az Iránban végbemen

változás. Két igazán fájdalmas

vereséget szenvedett el a nyugati világ leger sebb állama ekkor rövid id n belül. 197ő-ben
Vietnam, majd 1979-ben Irán elvesztése jelent s katonai, politikai és stratégiai
pozícióvesztéssel járt, röviddel a Szovjetunió Afganisztánba történ bevonulása el tt.17

1.5 A Szovjetunió külpolitikai expanziója és a SALT egyezmények
Érdemes megemlíteni azt is, hogy a szovjetek 1975 augusztusáig, a Helsinki
Értekezlet Záróokmányának az aláírásáig, nem tettek olyan lépést, amellyel az amerikai
tárgyalópartnereiket felb szíthették volna, pedig adódott számukra néhány igen komoly
lehet ség. A Kreml nem használta ki az 1970 és 1973 közötti chilei lehet séget. Ennek f
16

Tinbergen Jan: A RIO-jelentés: A nemzetközi gazdasági rend átalakítása. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1979. 31-32. és 37. oldal
17
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 6. oldal
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oka, az 1969 óta tartó SALT-I18 tárgyalások el készítése és az 1972-es megkötése volt.19
Ebben

az

egyezményben

a

hadászati

támadófegyverek

és

fegyverrendszerek

mennyiségével foglalkoztak. A két szerz d fél vállalta a megállapodás értelmében, hogy a
legveszélyesebb hadászati fegyvereiket, pontosabban a ballisztikus rakétákat, a
szárazföldön kiépített rakétasilókat, a rakétahordozó atomhajtású tengeralattjárókat és a
rajtuk lév

rakétaindító szerkezetek mennyiségét, az 1972. július 1-jén meglév

létszámban korlátozzák. A szerz désben ezen kívül meghatározták még az engedélyezett
ellenrakétás rakétaelhárító rendszerek legfontosabb paramétereit is.20 Amennyiben Leonyid
Iljics Brezsnyev egy komolyabb andoki akcióba lendült volna és egy második Kubát
próbált volna Chilében létrehozni, Richard Nixon valószínűleg sosem ratifikálta volna ezt
az egyezményt. 1975-ben aztán a Helsinki Értekezleten tulajdonképpen elismerték az
európai érdekszférákat és ezzel Európa megosztottsága is rögzült. Nem sokkal a Helsinki
Záróokmány aláírása után az összeomlott portugál gyarmatbirodalomról döntöttek a
Kremlben, hogy kihasználják-e az adódó lehet séget Afrika déli részén. A döntés gyors
volt és megszületett a Moszkva-Havanna tengely afrikai katonai beavatkozásainak a
sorozata.21
1974-ben, miután a portugál gyarmatbirodalom összeomlott, megszűnt létezni az
utolsó gyarmattartó hatalom. Angola és Mozambik szabad prédává vált. Az Angolai Népi
Felszabadítási Mozgalom vezet i közül többen is a Lomonoszov Moszkvai Állami
Egyetemen végeztek, komoly befolyással rendelkeztek az országban. Angolába f leg Kuba
küldött harcoló csapatokat, ezzel visszafizetve azt a segítséget, amelyet korábban

k

kaptak a keleti tömb államaitól.22 Nem ez volt az els olyan afrikai ország, ahol a szovjetek
megpróbálták megvetni a lábukat, a hatvanas években próbálkoztak Kongóban is, azonban
ez sikertelen kísérletnek bizonyult. A többi hasonló próbálkozás is elbukott, beleértve Che
Guevara kongói akcióit is.23 Angolában azonban megjelent az els Marx szobor, május
elsejei felvonulásokat kezdtek szervezni. 1975-t l b vült a Kreml emelvény a november 7i ünnepségeken, ugyanis megjelentek a szocialista országok pártvezet i mellett a
szocialista orientáltságú országok is mint Angola, Mozambik, Etiópia és Dél-Jemen
küldöttsége. Ezt a változást érdemes megemlíteni, ha meg akarjuk érteni az Afganisztán
18

Strategic Arms Limitation Treaty – Hadászati fegyverek korlátozását célzó tárgyalások.
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz ..., 6-7. oldal
20
Ruttai László Dr., Szentesi György Dr.: A ballisztikus rakétafegyverek arzenáljával kapcsolatos
megállapodások. 108-109.oldal In.: Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2006/1.sz., 107– 116. oldal
Továbbiaban: Ruttai László Dr., Szentesi György Dr.: A ballisztikus rakétafegyverek...
21
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 7. oldal
22
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 7. oldal
23
Krausz Tamás: A Szovjetunió története, 1914-1991. Budapest, Kossuth Kiadó, 2008. 157-158. oldal
19
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szovjet intervenciójáig vezet utat. A világ politikai térképén vörösre átszínezett országok
nem csupán politikai jelent séggel bírtak, hanem stratégiaival is. Az Indiai-óceán
térségében megjelent a szovjet hadiflotta,24 ami az 1962-es kubai rakétaválságot követ en
jelent s fejlesztésen ment keresztül. Az 1980-as évek elejét l elkezdtek igazi nagy
repül gép hordozókat és atommeghajtású tengeralattjárókat gyártani. A Szovjetunió nyílt
óceáni hatalomként lépett fel, amely rendelkezett már távoli kiköt kkel is, amely
mindehhez elengedhetetlen volt.25
A szovjetek az afrikai érdekeltségeik stabilitására az extra olajbevételeknek
köszönhet en jelent s összegeket tudtak fordítani. Fekete-Afrikától a Közép-Keletig egy új
világpolitikai status quo kezdett el kialakulni. S t 1979-ben Közép-Amerikában is
megjelent egy újabb pirosra színezett ország Kuba mellett: Nicaragua. Kuba valamint a
szovjetek is érdekeltek voltak abban, hogy még egy szocialista ország megjelenjen az
amerikai kontinensen.26
Mindezt összegezve a szovjetek a hetvenes évek második felében komoly
külpolitikai expanzióba kezdtek. Ebbe a mintába illeszkedett volna be Afganisztán gyors
katonai megszállása. A tábornokok és az admirálisok politikai súlya kezdett egyre
er teljesebbé válni. 1976-ban Brezsnyevb l marsallt kreáltak, ez egyértelműen a szovjet
katonai-ipari lobbi egyre er sebb érdekérvényesítését jelezte. 1978 novemberében a
szovjet vezetés megállapodást kötött a vietnami elvtársakkal, amelyben logisztikai
támogatást ígérve, biztatták Vietnamot, hogy rohanja le a Pol Pot által vezetett
Kambodzsát. Ugyanezen év karácsonyán ez meg is történt, ennek következményeképpen
egész Indokína pirossá vált a világtérképen. Kína szempontjából fontos ezt a részletet
megemlíteni, ugyanis a szovjetek egyre inkább körbekerítették Kínát. Északon maga a
Szovjetunió határolta, délr l Indokína, keleten pedig a Vlagyivosztoktól egészen DélVietnámig húzódó szovjet tengeri jelenlét. Mivel egy rövid szakaszon Afganisztán is
határos Kínával, ezért érdemes idevenni ezt a szempontot is. 1979-ben az iráni események
és a szovjet birodalom pénzügyi helyzete lehet vé tett egy katonai beavatkozást.27
A SALT-I-es szerz dés megkötése után folytatódtak a tárgyalások az Amerikai
Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ugyanis hamar kiderült, hogy a szerz désben
rögzítettek nem képesek a hadászati fegyverkezési versenyt teljes mértékben lezárni. A
mennyiségi fejlesztés helyett a szerz dést aláíró felek a min ségi fejlesztésre tértek át. A
24

Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 7-9. oldal
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 9. oldal
26
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 8. oldal
27
Fischer Ferenc: Az afganisztáni szovjet intervencióhoz..., 8-10. oldal
25
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hetvenes évek második felében megjelentek a többtöltetű, egymástól függetlenül különkülön célpontra irányítható töltettel felszerelt ballisztikus rakéták. Bár a hordozóeszközök
száma kis mértékben csökkent, a hadászati rakéták célmegsemmisítési képessége
jelent sen megn tt. Míg 1972-ben az Amerikai Egyesült Államok 3000 darab, a
Szovjetunió pedig 2100 darab atomtöltet célba juttatására volt képes, addig 1979-re ezek a
számok 6700-ra, valamint 6300-ra emelkedtek. A további tárgyalásokra, az amerikai
belpolitikai események és a konzervatív szovjet katonai vezetés hatásának köszönhet en,
csak a SALT-I aláírás után hét évvel 1979-ben kerülhetett sor. A SALT-II nevet visel
szerz dés kismértékű mennyiségi csökkentés mellett, jelent s min ségi fejlesztési
korlátozásokat írt el . Nagy hiányossága volt, hogy nem tartalmazott a hadászati
hordozóeszközökkel célba juttatható atomtöltetek mennyiségére vonatkozó utalást, annak
ellenére, hogy a két fél számára egyenl

mennyiségi korlátokat állított fel minden

hadászati támadófegyver-rendszer kategóriájában. A SALT-II ténylegesen sohasem lépett
érvénybe, ugyanis az amerikai törvényhozás a Szovjetunió afganisztáni intervenciója miatt
nem ratifikálta. A szerz dés fontosabb pontjait azonban mindkét fél betartotta.28

1.6 Afganisztán belpolitikai változásai 1978-ig
Az Afgán Népi Demokratikus Párt (ANDP)29 1965 januárjában alakult meg
Kabulban harminc f

részvételével.30 Két évvel kés bb a párton belül két nagyobb

csoportosulás jött létre: a Khalk (Khalq, azaz Nép) és a Parcsam (Parcham, azaz Zászló).
A Khalk volt a népesebb csoport, amely a jogfosztott munkásokat foglalta magában, míg a
Parcsamba a városi, művelt, befolyásos párttagok tartoztak. A párt támogatói tanárok,
diákok, hivatalnokok és a katonatiszti kar köréb l kerültek ki, ellentétben a marxista vagy
leninista pártokkal, amelyek f ként a munkásokra és a parasztságra alapoztak. Magukat
amúgy is inkább nemzeti demokrata pártként definiálták, nem pedig kommunista pártként.
Az 196ő és 1979 közötti id szakban a párt legjelent sebb alakjai a Khalk részér l Nur
Mohamed Taraki és Hafizullah Amin voltak, míg a Parcsam részér l Babrak Karmal.31

28

Ruttai László Dr., Szentesi György Dr.: A ballisztikus rakétafegyverek..., 109-111. oldal
Továbbiakban csak a rövidétését fogom használni.
30
Amstutz 1986, 30. oldal
31
Bennett Andrew: A Bitter Harvest: The Soviet Intervention in Afghanistan and its Effects on Afghan
Political Movements. 5-6. oldal
(http://wayback.archive.org/web/20070614165958/http://law.upenn.edu/~ekohlman/afghanistan.pdf) u.m.:
2016.4.5. Továbbaikban: Bennett Andrew: A Bitter Harvest...
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A monarchia bukására Afganisztánban 1973-ban került sor. Az országban meglév
gazdasági nehézségek elégedetlenséget szültek, amelyet Mohamed Daud kihasznált és az
Olaszországban tartózkodó unokaöccse, Zahir sah ellenében államcsínyt hajtott végre.
Daud már ezel tt is részt vett a politikai életben, 19ő3-tól 1963-ig miniszterelnökként
tevékenykedett. Az államcsíny során egy táborba tömörültek az iszlám radikálisok és a
kommunisták is. Daud minden jelent sebb pozíciót megtartott a kezében, egy személyben
volt

a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külügy- és a honvédelmi miniszter is. 1975-

ben az addigi szovjet irányvonal helyett, az akkor még Amerika-barát Irán felé fordult.32
Daud idején új alkotmány került bevezetésre, amely az egypártrendszer felé mozdította el
az országot, amelynek az élén egy kib vített jogkörrel rendelkez elnök állt. Az ország
gazdaságát, vegyes gazdaságként tudjuk értelmezni, ahol a magánszféra mellett a
természeti kincsek és az alapvet

ipari ágazatok állami kézben voltak. A politikai

sokszínűség ebben az id szakban elképzelhetetlen volt, a független újságkiadást tiltották.
Összeesküvések, letartóztatások és kivégzések követték egymást. Pakisztán támogatásával
több kisebb iszlamista felkelés is kitört az országban, s százakat tartóztattak le. Sokat
közülük

kivégeztek,

mások

viszont

Pakisztánba

menekültek

és

ellenállási

csoportosulásokat hoztak létre. Ezek a csoportok majd a szovjet intervenció idején fognak
visszatérni az országba, hogy harcoljanak.33

1.7 Az áprilisi forradalom
1978-ban következett be az újabb fordulat, amely a magyar szakirodalomban az
,,áprilisi forradalom”34 néven szerepel, míg az angol nyelvű szakirodalom a ,,Saur
Revolution”35 név alatt említi. Az események folyományaképpen az 1965-ben alapított
ANDP átvette a hatalmat. A párt meglehet sen megosztott volt, ami a kés bbi
eseményeket is befolyásolta. Amint korábban már említettem a Khalk és a Parcsam volt a
két legjelent sebb frakció, ezen kívül létezett még a Khalkhoz közel álló harmadik csoport,
az Afgán Kommunisták Egységfrontja. 1977-ben a forradalmat megel z en formálisan
egyesültek ezek a csoportok, azonban a párton belüli szembenállás megmaradt, csupán
rövid id re tették félre az ellentéteket. Pedig az összefogásra nagy szükség lett volna,
32

Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás..., 28. oldal
Wahab Shaista, Youngerman Barry: A Brief History of Afghanistan. New York, Facts on Files, 2010.
135. oldal Továbbiakban: Wahab-Youngerman 2010
34
Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás..., 28. oldal
35
Wahab-Youngerman 2010, 153. oldal
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mivel, 1977 decemberében az afgán hatóságok megkezdték az ANDP felszámolását.36
1978. április 17-én két fegyveres meggyilkolta a Parcsam ideológusát Mir Akbar
Hajbart. Az ANDP Daudot tette felel ssé a gyilkosság miatt, kés bb azonban többen a
Khalkra

is

gyanakodtak.

Hajbar

temetése

Kabulban

egy

Amerika-ellenes

és

kormányellenes tüntetéssé vált nagyjából 10,000-30,000 f részvételével. Nur Mohamed
Taraki és Babrak Karmal gyújtó hangú beszédeket intéztek a tüntet khöz. Április 25-én
Daud letartóztatta a két vezet t több társukkal együtt.37 Ám a pártnak sikerült a hadsereg
ANDP-vel szimpatizáló egységeit megnyerni ügyük számára, amelynek az lett az
eredménye, hogy 1978. április 27-én harckocsik és a légier

támogatásával

megostromolták az elnöki palotát, s a tűzharcban Daud életét vesztette.38 Az elnöki palota
ellen 60039 katona és 50 tank indult meg a negyedik páncélozott alakulatból, míg a palota
rsége 2000 f b l és két gyalogsági hadosztályból állt. A védekez egységeket mégis
szétzúzták. Eközben a párthoz hű egységek elfoglalták a civil és katonai reptereket,
valamint a városban található fegyvertárakat és parancsnoki központokat. Az áldozatok
száma nagyjából 1000 f re tehet , Daud mellett a családja további 30 tagját is megölték.
ket egy titkos tömegsírba temették, amelyet csupán 2008-ban fedeztek fel. 2009-ben
Daudot 17 másik családtagjával együtt állami temetésben részesítették.40

1.8 A szocializmus építése Afganisztánban és annak buktatói
Az eseményeket követ en Moszkvához közelebb álló politikai csoport került az
ország élére. Az ANDP-n belüli megosztottság miatt azonban csak rövid életű egyensúly
jött létre. A Forradalmi tanács elnökének Nur Mohamed Tarakit választották a Khalk
frakcióból, míg helyettese Babrak Karmal lett, a Parcsam részér l. A új hatalom nagy
lendülettel kezdett bele a szocializmus építésébe szovjet tanácsadókkal és szovjet anyagi
segítséggel, a helyi hagyományok figyelembe vétele nélkül. Néhány hónap elteltével
bebizonyosodott a kormány politikájának átgondolatlansága. Tarakiék figyelme a
modernizáció során elsiklott a középkori állapotokból adódó akadályok és az iszlám
tradíciók ereje felett. A végrehajtott földreform nagyban hasonlított az 1917-es forradalmat
követ szovjethez. Az egyházi birtokok elvétele és ezek szétosztása a szegény parasztság
36

Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás..., 28-29. oldal
Wahab-Youngerman 2010, 139. oldal
38
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körében nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A helyiek nem a jó szándék jeleként
fogták fel, hanem a hit elleni támadásként az egyházi földek elvételét. A helyi, nagy
tisztelettel bíró mohamedán papok üldözése csak rontott a helyzeten. A pastu nyelv és
kultúra er ltetése a soknemzetiségű országban, valamint a nomád pastu törzsek feletti
ellen rzések szigorítása, szintén növelte az ellenszenvet a hatalmon lév kkel szemben. 41
Törvényileg szabályozták a házasságkötés alsó határát, korlátozták a menyasszonyért
fizetett vételár nagyságát is, valamint a kormány tervei között szerepelt a n k
egyenjogúsítása. Sok értelmiségit száműztek Európába illetve Amerikába. A hadsereghez
visszahívták a szovjet tanácsadókat. Akaratuk végrehajtására a katonaságot használták,
akik megelégelve a t lük elvárt kegyetlenkedéseket, vagy dezertáltak, vagy pedig
megtagadták a parancsokat.42

1.9 A Dubs-affér
Az ANDP hatalomátvételét követ en az USA afganisztáni nagykövete Adolph
Dubs azt javasolta kormányának, hogy ne engedjék teljes mértékben szovjet befolyás alá
az országot, és ajánlják fel az afgán tisztek USA-ban történ kiképzését. Az amerikai
adminisztráció tagjai úgy döntöttek, hogy mivel teljes a szovjet befolyás, kár ezzel a
kérdéssel foglalkozni.43 1979 februárjában Dubs amerikai nagykövetet egy baloldali afgán
csoport négy tagja elrabolta és fogságban tartotta.44 A fogvatartók kérése az volt, hogy az
afgán kormány engedje szabadon bebörtönzött társaikat. Az amerikai kormány kifejezett
kérése volt az afgán kormány irányába, hogy ne tegyenek kísérletet a nagykövet fegyveres
kiszabadítására.45 Azonban a szovjet tanácsadókra hallgatva, az afgán hatóságok
elzárkóztak a kérdés békés megoldásától és egy fegyveres akció végrehajtása mellett
döntöttek. A támadás során meghalt Dubs valamint összes fogvatartója is.46 A Dubs-affér
dönt szerepet játszott abban, hogy megvonták az összes amerikai támogatást a hatalmon
lév kormánytól. 1979-t l lépett érvénybe a Carter adminisztráció új politikája: az afgán
ellenállási mozgalom fegyver- és hadfelszerelés nélküli anyagi támogatása.47
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1.10 A központi hatalom elleni lázadás kezdete
Az afgán lakosság lázadása 1978 júliusában kezd dött. A nurisztáni törzs, miután
több vezet jüket is kivégezték, fegyvert ragadott a kormányer kkel szemben. A
kormányzat a közelben él törzseket bízta meg azzal, hogy semlegesítsék a nurisztáni
lázadást, azonban 1979 februárjában k maguk is csatlakoztak a lázadáshoz, így a kormány
e próbálkozása fordítva sült el. Az eseményeket követ en sok iszlamista érkezett a régióba,
hogy a törzsek mellett harcoljon. Ilyen volt például Ahmed Sah Maszud is, akit a
kés bbiekben csak ,,Pandzsír Oroszlánja”-ként emlegettek.48 A Carter vezette amerikai
kormány 1979 nyarán Zbigniew Brzezinski nemzetbiztonsági tanácsadó közbenjárásával
úgy döntött, hogy fegyvereket küld az afgán lázadók számára. A szállítmány régi típusú
.303 Lee-Enfield puskákból állt. Ezzel a lépésével az amerikai kormány meglehet sen
egyértelmű jelet küldött a Kremlbe.49 1979 szeptemberére az ország területének 90%-a
különböz lázadó csoportok kezében volt, s a helyzetet a világpolitikában zajló folyamatok
csak tovább súlyosbították.50 Az afgán kormány 90 000 f s hadseregével csak a városokat
tudta ellen rzése alatt tartani, az ország központi területe felett elvesztette a hatalmat. A
szovjeteket ez a helyzet egyre inkább nyugtalansággal töltötte el, féltek, hogy a lázadók az
általuk támogatott kormányt megdöntik. Kabul eleste nemcsak külpolitikai szempontból
okozhatott volna problémákat, de belpolitikailag is. Ha Afganisztánban muzulmán
fundamentalista er k jutottak volna hatalomra, a szovjet közép-ázsiai köztársaságok
lakosságának körében rendbontásokhoz vezethetett volna. Az üzbégek és a tádzsikok
földrajzi szempontból és vallásilag is közel álltak az afgánokhoz. A szovjetek reagálva a
helyzetre, néhány ezer katonai tanácsadót küldtek Afganisztánba, valamint javaslatot tettek
Tarakinak, a nép által gyűlölt, Amin51 leváltására. Amin azonban gyorsabban cselekedett,
és 1979. szeptember 14-én megostromolta az elnöki palotát. Taraki az ostrom során súlyos
sérüléseket szenvedett.52
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1.11 Az intervenció gondolatának megjelenése és a herati incidens
Kolontári Attila tanulmányában a következ

négy pontban foglalta össze az

afganisztáni szovjet katonai akció okait:,, 1. A hatalmi harcok elmérgesedése az ANDP
vezetésén belül, melyek a pártot egyre inkább alkalmatlanná tették az ország irányítására.
2. A mudzsahed53 lázadók sikerei, melyek következtében drámaian összezsugorodott a
kabuli kormányzat ellenőrzése alatt álló országterület. 3. A fentiekhez hozzájárult, hogy
Moszkva igencsak kockázatosnak tartott egy instabil országot a közép-ázsiai szovjet
köztársaságok szomszédságában. 4. Végül pedig a szovjet vezetés úgy ítélte meg, hogy az
USA befolyása alá kívánja vonni Afganisztánt.”54A döntés a Kremlben nem született
könnyedén annak ellenére, hogy az afgán vezetés húsznál is több alkalommal kérte a
szovjet csapatok bevonulását, ugyanis öner b l nem bírt el a lázadó csoportokkal. 1979.
március 15-én, a harmadik legnagyobb afgán városban, Heratban lázadás robbant ki. 55 A
lázadóknak három napon keresztül sikerült megtartaniuk a várost, miközben fegyvertárakat
fosztottak ki és az afgán kormány tisztségvisel ire vadásztak. Nagyjából ötezer f lelte
halálát ezen a három napon, köztük száz szovjet tanácsadó és családjuk, mire sikerült
visszafoglalni a várost. A lázadás során a városban található oszlopokat a meggyilkolt
szovjetek levágott fejeivel ,,díszítették” a lázadók.56
Els ízben, jelenlegi ismereteink szerint a beavatkozás kérdése a SZKP KB Politikai
Irodájának március 17-i ülésén merült fel. A testület azonban az afgánok kérését
visszautasította. Alekszej Koszigin miniszterelnök azon a véleményen volt, hogy túlságosan
kockázatos lenne egy ilyen akció, mely véleményét a kés bbiekben is fenntartotta. A
tanácskozás alkalmával

Jurij Andropov, a KGB elnöke, és Andrej Gromiko

külügyminiszter is egyet értett vele. Két f

feladatot fogalmaztak meg csupán

Afganisztánnal kapcsolatban: az ország feletti ellen rzés meg rzését és mindenközben a jó
kapcsolat fenntartását. Gromiko azonban már ekkor megjegyezte, hogy az Afganisztán
feletti irányítást mindenképp meg kell tartani, tehát elméletben fenntartotta a kés bbi
beavatkozás lehet ségét is. A Politikai Iroda ülésein az afgán vezetést kemény kritikával
illették. Koszigin azon a véleményen volt, hogy Taraki és Amin nem tanultak a hibáikból,
riválisaik kiszorítása foglalkoztatta ket leginkább. A Parcsam vezet jét, Babrak Karmalt,
már korábban, 1978-ban követnek küldték el Prágába, a parcsamisták nagy részét pedig
A második fejezet ,,A mudzsahedek“ című alfejezetében foglalkozok velük részletesebben.
Kolontári Attila: Az afganisztáni szovjet beavatkozás..., 32. oldal
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bebörtönözték. Az Afgán Kommunisták Egységfrontjának a vezet je Abdul Kadir életét,
aki afgán honvédelmi miniszterként tevékenykedett, a szovjet tanácsadók beavatkozása
mentette meg egy ellene elrendelt gyilkosság során. Az afganisztáni pártvezetésben
végbemen folyamatok a Kreml vezet it a sztálini id szakra emlékeztették. A bevonulást
azért is elvetették, mivel féltek attól, hogy az afgán nép a bevonuló szovjet csapatokat
agresszornak tekintené. Továbbá a SALT-II-es tárgyalások is folytak már ekkor, egy
intervenció ezt is negatívan befolyásolta volna. A szovjet politikai vezetés ekkor még
egyértelműen a mellett állt, hogy csapatok bevonása nélkül kell támogatni az afgán
rezsimet katonailag és anyagilag.57
Kabulban ezzel a döntéssel nem voltak megelégedve. Taraki telefonon és
személyes látogatással is próbálta meggy zni a moszkvai vezet séget az álláspontjuk
megváltoztatásáról, ez azonban nem járt sikerrel. Taraki a Kosziginnel folytatott
telefonbeszélgetések

alkalmával

megpróbálta

meggy zni

t,

hogy bocsásson

a

rendelkezésére szovjet haditechnikát afgán felségjelzéssel és közép-ázsiai szovjet
köztársaságokból származó katonákat. Koszigin válasz helyett csupán annyit kérdezett,
hogy hol vannak azok az afgán tisztek, akiket a Szovjetunióban képeztek ki. Taraki
válaszában beismerte, hogy sokan átálltak a lázadókhoz. Március 20-án személyesen
látogatott el Moszkvába, ahol kérését újra megismételte Koszigin, Gromiko, Usztyinov és
Ponomarjov el tt, hogy bocsássanak a rendelkezésére helikoptereket és tankokat
legénységgel. A szovjet vezet k megmagyarázták Tarakinak, miért nem tehetik meg ezt a
lépést, valamint az átállt afgán tisztek miatt kérd re vonták eddigi káderpolitikáját is.58
Júliusban azonban beleegyeztek abba, hogy egy álruhás ejt erny s zászlóaljat és KGB-s
egységeket küldenek Afganisztánba a szovjet nagykövetség védelmére, valamint egy
különítményt a bagrami légi bázis védelmére.59

1.12 Hazifullah Amin hatalomra kerülése
A szovjet vezetés a Kelet-Európában már többször alkalmazott módszert szerette
volna megvalósítani Afganisztánban: egy mérsékeltebb irányvonalú vezet séget hatalomra
juttatni. 1979 tavaszán a Politikai Iroda elé egy olyan javaslatot terjesztett Gromiko,
Andropov, Usztyinov és Ponomarjov, amelyben Afganisztánban egy választott testület
57
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létrehozását javasolták, amely meg rizheti a párt vezet szerepét. Az események azonban
más irányt vettek. Taraki szeptember elején újra Moszkvába látogatott, hogy az általa
eltervezett belpolitikai fordulatot egyeztesse a szovjetekkel. Bűnbakként Amint próbálta
beállítani, s az

kiiktatásával egyszerre két problémát szeretett volna megoldani: egyrészt

megszabadulni legf bb riválisától, másrészt

t megjelölni a nép el tt az eddigi bajok

forrásaként. Amin azonban ekkor már sejtette, hogy Taraki moszkvai látogatása

ellene

irányul.60
A drámai fordulat szeptember 14-én történt, amikor Taraki rezidenciáján rál ttek
Aminra. Neki sikerült elmenekülnie, test rségének parancsnokát azonban megölték. Az
eset Moszkva számára is rendkívül kínosnak bizonyult, ugyanis az esemény
megtörténtekor több magas rangú szovjet személy is a helyszínen tartózkodott. Ott volt
Alekszandr Puzanov szovjet nagykövet, két magas rangú szovjet katonai tanácsadó - Ivan
Pavlovszkij hadseregtábornok és Lev Gorelov altábornagy -, valamint a KGB
képviseletében Leonyid Bogdanov altábornagy. Amin számára ez azt jelentette, hogy
Taraki a szovjetek beleegyezésével próbálta megöletni t, ekkor a hozzá hű alakulatok
segítségével magához ragadta a hatalmat Kabulban. Szeptember 15-én Tarakit minden
tisztségét l megfosztották, és Hafizullaf Amin lett az ANDP els embere. Tarakit el bb
csak letartóztatták, majd október 8-án megfojtották.61 Más szakirodalmak a halálát október
9-re teszik, de megemlítik azt is, hogy az akció résztvev i közül sokan azt hitték, hogy már
a szeptember 14-i lövöldözés során elhunyt.62 Amin, Taraki halálát ténylegesen október
közepén jelentette be, a hivatalos álláspont szerint egy ismeretlen betegség következtében
hunyt el.63

1.13 Amin belpolitikai és külpolitikai próbálkozásai
A puccs után Gromiko legfontosabb feladatává az vált, hogy megvédje Taraki
híveit a párton belül Amin bosszújától. Egy újabb tisztogatási hullám nem lett volna
szerencsés az ANDP számára. A helyzet azonban másképp alakult, 1979 szeptembere és
decembere között 600 embert végeztek ki a szovjet források alapján. Moszkva bizalma
megrendült Aminban, s tartottak t le, hogy külpolitikai orientációváltásba kezd majd ezek
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után. Ennek elkerülése végett megkezd dött Amin esetleges helyettesének a keresése az
afgán kommunista mozgalmon belül.
Ám az esetleges orientációváltás sem oldotta volna meg a belpolitikai problémákat,
ugyanis az ország területén lázadást folytató hadurak és törzsf k semmilyen körülmények
között sem fogadták volna el Amint legitim vezet jükként. Az elkövetett hazai
tisztogatások csak rontottak a helyzeten, a szovjet támogatás elvesztése pedig teljes
mértékben beszűkítette volna az elnök lehet ségeit.64 Amin az új alkotmány kidolgozásába
bevont több muszlim egyházi személyt és megpróbálta ket meggy zni, hogy hirdessenek
dzsihádot a lázadók ellen.65 Amnesztiát ajánlott mindazoknak, akik külföldre menekültek
korábban. Amin ezen kívül összeállíttatott egy listát, amelyen annak a tizenkétezer
embernek a neve szerepelt, akiket az áprilisi forradalom óta jogtalanul börtönöztek be és
végeztek ki. Ezzel azt szerette volna elérni, hogy a hátramaradt családtagjaik megtudják,
mi történt rég eltűnt hozzátartozóikkal valójában. Amin hivatalos keretek közt bocsánatot
kért ezekt l a családoktól és mindenki számára elérhet vé tette a listát. Ám a lista az afgán
nép körében csak további indulatokat szított, a helyzet még rosszabbá vált.66

1.14 Az intervenció előkészítése
A Politikai Iroda november 26-i ülését l kezd d en a bevonulást már egy
lehetséges alternatívaként kezdték emlegetni. A háttérben ekkor már zajlottak a politikai és
katonai el készületek. Dimitrij Usztyinov védelmi miniszter parancsára december 10-én
megkezd dött a turkesztáni és közép-ázsiai katonai körzetek mozgósítása, valamint az
egységek felvonulása a határ menti területeken.67
A szovjet hadsereg már kidolgozott tervvel rendelkezett az ilyen helyzetek
megoldására.

Tanulva

az

1956-os

magyarországi

veszteségeket szenvedtek az országba történ

eseményekb l,

ahol

jelent s

bevonulásuk idején, az 1968-as

csehszlovákiai események kezelésekor finomítottak a módszereiken, s ekkor már csupán
96 f vesztette életét a szovjet katonák közül. A terv szerint, az országban lév katonai és
KGB-s tanácsadók lefegyverzik és elfogják az adott ország katonai vezetésének
kulcsfiguráit, majd az ejt erny s egységek és a Szpecnaz elfoglalja a f
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légi

támaszpontokat, a kulcsfontosságú közlekedési csomópontokat, a f várost, a fontosabb
kormányzati épületeket és a kommunikációs létesítményeket. Emellett elfogják, vagy
esetlegesen akár meg is gyilkolják az adott ország kormányának f vezet it. A szovjet
szárazföldi er k a nagyobb városokat foglalják el és az úthálózatot tartják ellen rzésük
alatt, valamint elfojtják a helyi fegyveres ellenálló csoportokat és megszállják a sűrűn
lakott területeket. Új kormány kerül az ország élére, amelyet a szovjet fegyveres er k
támogatnak és a szovjet kormány, valamint a szocialista államok hivatalosan is elismernek.
Ezt a modellt kívánták felhasználni az afganisztáni invázió idején is.68
1978-tól kezdve a szovjet katonai és KGB-s tanácsadók megkezdték az Afgán
Hadsereg és a védelmi er k felépítésének a részletes feltérképezését. Aleksej Yepisev
tábornok 1979 áprilisában látogatást tett Afganisztánban egy tábornokokból álló kör élén,
hogy felmérje a helyzetet. Hasonlóan tett 1968-ban is, a csehszlovákiai eseményeket
megel z en. 1979 augusztusában Ivan Pavlovszkij, a szovjet szárazföldi hader
f parancsnoka tett hasonló látogatást Afganisztánban egy hatvan f b l álló tiszti csoporttal
felderítés céljából. 1979 novemberében egy Szpecnaz zászlóalj került bevetésre afgán
egyenruhában. Feladatuk szerint beszivárogtak az afgán elnököt véd biztonsági egységbe.
Ez az úgynevezett muszlim zászlóalj, olyan közép-ázsiai szovjet köztársaságokból
származó katonákból állt, akik a pastu, dári, tadzsik vagy az üzbég nyelvet beszélték.69

1.15 A végső döntés és az új afgán vezető kiválasztása
A bevonulásról a tényleges és végleges döntést egy szűk kör hozta meg, ahol
Brezsnyev, Andropov, Usztyinov, Gromiko, Szuszlov és Csernyenko voltak a f hangadók.
A Politikai Iroda mellett létrejött az Afgán Bizottság, melynek tagjai Andropov, Usztyinov,
Ponomarjov és Gromiko lettek. Elnöke ennek a testületnek nem volt, de Andropov akarata
érvényesült leginkább. Brezsnyev ekkoriban már súlyos beteg volt, tényleges napi munkát
csak kétórányit javasoltak számára orvosai. Alekszej Koszigin miniszterelnök azonban a
katonai intervenciót még ekkor sem támogatta, a döntést igazoló dokumentumon sem
szerepel a neve. Koszigin már ekkor is az amerikaiak vietnami háborújához hasonlította az
esetleges szovjet katonai beavatkozást. A katonaság vezérkara részér l Nyikolaj Ogarkov
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vezérkari f nök és a helyettese, Valentyin Varennyikov is aggodalmukat fejezték ki az
intervencióval kapcsolatosan, mert attól féltek, hogy ez a lépés a mudzsahedek
aktivitásának további növekedéséhez vezethet.70
A katonai vezet k körében két f elképzelés létezett: az els szerint egyáltalán ne
kerüljön sor bevonulásra, a második szerint pedig, ha mégis megtörténik, akkor a tervezett
4-ő hadosztálynyi er helyett 30-40 hadosztályt küldjenek Afganisztánba, így a képzett
túler két vagy három éven belül stabilizálhatná az ország állapotát. A katonai akcióval
párhuzamosan egy bábkormányt is szerettek volna felállítani, amelynek az élére Andropov
Babrak Karmalt, a Parcsam vezet jét szemelte ki.

a mérsékeltebb afgán politikusok

közé tartozott, azonban t le sem állt távol az ellenfeleivel való leszámolás gyakorlata.
Ugyanakkor a szovjet vezetés a megszállással kapcsolatosan nem vett figyelembe több
tényez t: a helyi lakosság teljesen eltér mentalitását, a kulturális közeget, az évszázados
tradíciókat, az etnikailag megosztott törzsi társadalmat, a vérbosszú hagyományát, az er s
vallási fanatista nézeteket és nem számoltak a nehéz terepviszonyokkal sem. Egy hosszú és
megnyerhetetlen háborút eredményezett ez a helyzet a Szovjetunió számára.71
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2. Afganisztán szovjet megszállása

2.1 A katonai intervenció kezdete
Amin 1979. november 17-én kérte, hogy a palotája

rzésére küldjenek szovjet

alakulatokat. Moszkva december 6-án eleget is tett a kérésének. A bels

rség hivatalosan

továbbra is afgánokból állt, a küls t viszont már szovjetek alkották afgán egyenruhában.
Ugyanekkor Amin szorgalmazta, hogy az ország északi részére vonuljon be a szovjet
hadsereg. A 40. hadsereg er i december 2ő-én - 4-ő hadosztály ötvenezer f vel - két
ponton Kuska és Termez térségében benyomultak az országba. Ezzel egy id ben légi
deszantosokat dobtak le Bagra és Kabul körzetében. A hader neve hivatalosan OSZKVA
(Ogranyicsennij Kontyingent Szovjetszkih Vojszk v Afganyisztanye) volt, azaz Szovjet
Csapatok Korlátozott Kontingense Afganisztánban. Néhány hét múlva nyolcvanezerre
növelték a létszámát, 1980-ban elérte a százezret is, de a legtöbb szovjet katona 1985-ben
tartózkodott Afganisztánban.72
Amin nem számított arra, hogy ez az akció tulajdonképpen

ellene irányul. Az

afgán védelmi minisztert más források szerint a helyettesét küldte Termezbe, hogy
működjön együtt a benyomuló szovjet csapatokkal. December 27-én pedig ebéd közben
tájékoztatta a jelenlév ket a szovjetek el renyomulásáról, jelezve, hogy minden a
legnagyobb rendben történik és állandó telefonos kapcsolatban van Gromikóval. Amin nem
sejtette, hogy a szovjetek már ekkor megpróbáltak az életére törni. A szakács, aki nem
mellesleg a KGB ügynöke volt, megpróbálta megmérgezni, a helyszínen lév , a tervr l mit
sem tudó szovjet orvosok azonban egy gyors gyomormosással megmentették az életét.
Ugyanezen az estén vette kezdetét a ,,Vihar-333”(,,Storm-333”) nevű hadművelet,
melynek során szovjet elit egységek, az Alfa és a Zenit kommandó megrohamozták a
meger sített elnöki palotát. A parancsuk alapján nem hagyhattak túlél t, lel tték Amint,
valamint vele együtt az egész családját is. December 30-án a Szovjetunió Távirati
Ügynöksége (TASZSZ) közleményben tudatta a világgal, hogy az afgán forradalom
egységes er i népbírósági ítélet alapján kivégezték a diktátort. Az ország élére ezek után, a
már el re kiszemelt Babrak Karmal került.73
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Karmal els rádióbeszédében bejelentette az ország lakosságának, hogy véget vetett
Hafizullah Amin kegyetlenkedéseinek, akit apparátusával együtt elmozdítottak a
hatalomból. Beszédét egy Koránból vett idézettel kezdte, majd világossá tette, hogy a
történteket afgán belpolitikai ügyként kell kezelni, mivel ez csupán az áprilisi forradalom
folytatása volt. Felszólította az afgán nép minden csoportját, hogy csatlakozzanak a népi
demokratikus kormányhoz. Amnesztiát hirdetett és megígérte, hogy a Pul-e-Charkhi
börtönben elzárt rabokat ki fogják engedni. Az országból elmenekült állampolgárokat is
visszahívta, valamint ígéretet tett arra, hogy ingatlanjaikat is visszakapják. Bejelentette azt
is, hogy az új átmeneti alkotmány már elkészült, amelyben az iszlám vallás is nagyobb
szerepet fog kapni, ugyanis létrehozzák a kormányon belül az Iszlám Ügyek Osztályát. A
kés bbiekben Karmal ezt az osztályt arra próbálta meg felhasználni, hogy felügyelje a
papságot. Az afgán nép szemében viszont csupán egy szovjet báb maradt.74

2.2 A hadműveletben résztvevő egységek és azok elhelyezkedése
Afganisztánon belül
A 105. légideszant hadosztály volt az els egység, amely hivatalosan megkezdte az
inváziót. Velük egy id ben Kuska és egyéb határátkel pontokon a 3ő7. és a 66. gépesített
lövészhadosztály is megkezdte az el renyomulást. Ez a két egység elfoglalta Heratot és a
nyugaton fekv

Tarakot. Mindeközben a 360. és a 210. gépkocsizó lövészhadosztály

Termezt támadva átkelt az Amu-Darján és tovább folytatta el renyomulását. A
megszállókkal szemben az afgán hadsereg komoly ellenállást tanúsított. 1980 februárjában
az Afganisztánban állomásozó szovjet katonák létszáma elérte a 85 000 f t, mivel
átvezényelték még a 16. és az 54. gépesített lövészhadosztályt is. 1981-ben a 357.
hadosztályt a 346. hadosztály váltotta, valamint az 5. gépesített lövészhadosztály is
megérkezett. 1984-re a szovjet csapatok létszáma a 135 000-1őő 000 f t is elérte. Az ázsiai
szovjet köztársaságokban pedig további 40 000 f állt készenlétben az Afganisztánban
végrehajtandó speciális feladatokra és a hadtáp ellátás biztosítására. A hadműveleteket
lefolytató 40. szovjet hadsereg parancsnoksága a Kabultól 50 kilométerre északra található
bagrami repül tér közelében rendezkedett be. 1983-ban aztán Kabul mellé telepítették át,
majd a támadás veszélye miatt a szovjet határ közelében fekv Termezbe. Hét szovjet
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gépesített hadosztály volt elhelyezve a fontos afgán körgyűrű75 és a Haibár-hágóhoz vezet
út mentén. A 105. légideszant hadosztály pedig a Bagram-Kabul körzetben tartózkodott.
Az ezekhez a hadosztályokhoz tartozó öt dandár egyikét Dzsalalabadéba telepítették át. Az
alapvet ellátó raktárak a Szovjetunió területén voltak, valamint Afganisztán területén
Kuskában és Termezben. A szovjet határtól Keragajig üzemanyag cs vezetékek lettek
lefektetve. Kiépítettek egy légier bázist is Sindaud körzetében. Termeznél az Amu-Darját
átível

út-vasúti híd került megépítésre. A csapatok fegyverzete megfelelt a

hagyományosan felszerelt lövészhadosztályok fegyverzetének. 1985 közepére 150 000 f t
számlált a szovjet hader , aminek körülbelül 70-75%-a tartozott a harcoló egységekhez, a
maradék 25-30% pedig a hadtápbiztosító egység volt, valamint az afgán hadsereg mellett
tartózkodó

tanácsadó

állomány.

50 000

katona

állt

még

a

határ

túloldalán

harckészültségben. Az elégtelen afganisztáni úthálózat volt f ként az oka, hogy ezeket a
katonákat nem vezényelték át. A szovjet egységek utánpótlását helikopterek, tartálykocsik
és tehergépkocsik segítségével oldották meg. A földi ellátás f útvonala Termez - Szalangalagút - Kabul útvonalon haladt és innen tovább a támponthely rségekhez. Amíg ez az
útvonal nem került kiszélesítésre, elég veszélyesnek bizonyult a gerillák hadműveletei
miatt. Az afganisztáni szovjet kontingenst nem lehetett tovább b víteni, mivel az ellátás a
katonák számára nem lett volna biztosítható.76

2.3 A külvilág reakciója és a Szovjetunió belpolitikai változásai
Az afganisztáni szovjet beavatkozás pánikhullámot indított el, ugyanis a külvilág
úgy érzékelte, hogy az akció egy nagyszabású terv része, s nem csupán egy korlátozott
célokat megvalósítani kívánó beavatkozás. A szovjet térnyerés a Perzsa-öböl irányában
veszélyeztette volna a nyugati világ olajellátását, s az amerikai válasz az ügy
súlyosságának megfelel en meg is érkezett. Ekkor került meghirdetésre a Carter-doktrína,
amely szerint: ,,Az Afganisztán elleni szovjet invázió következményei a második
világháború kezdete óta a legsúlyosabb veszélyt jelentik a világbékére. ...A Szovjetuniónak
rá kellene ébrednie, hogy a katonai erő afganisztáni bevetésével kapcsolatos döntése
költséges dolog lesz számára minden értékes politikai és gazdasági kapcsolatban.”77
Továbbá ,,…bármely külső erő kísérletét arra, hogy megszerezze az ellenőrzést a PerzsaA mellékletben található Ő.térképen jól megfigyelhet az említett körgyűrű.
Horváth Csaba: Afganisztán..., 66-67. oldal
77
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öböl felett, az Egyesült Államok létérdekei ellen intézett támadásnak fogjuk tekinteni.
Bármilyen szükséges eszközzel, akár katonai erő alkalmazásával is visszaverjük ezt…”78
Tehát a doktrína kimondta, hogy az amerikai kormányzat az Amerikai Egyesült Államok
elleni támadásként értékel minden Perzsa-öböl ellen irányuló akciót, és ha szükséges, az
érdekeit katonai er vel védi meg. Az amerikai reakció a Szovjetunió számára a
kapcsolatok befagyasztását, műszaki berendezésekre és gabonára vonatkozó embargót, a
hitelek elapadását és a COCOM-lista szigorítását jelentette.79
A Szovjetunió nemzetközi tekintélye az el nem kötelezett országok körében is
nagymértékben csökkent. 1980. január 14-én az ENSZ közgyűlésén 108 állam szavazta
meg a szovjet beavatkozást elitél határozatot, a Szovjetunió azonban mint állandó tag
megvétózta ezt. Az iszlám országok is szembefordultak a Szovjetunióval, még az olyan
hagyományosan szovjetbarát országok is, mint Líbia, Szíria és Irak. A szovjetek
magatartása a szocialista blokkon belül is felvetett bizonyos kérdéseket, mivel Moszkva az
akció el tt nem egyeztetett a Varsói Szerz dés országaival. A konzultáció elmaradását a
szovjet fél id hiánnyal magyarázta. Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét, hiszen ha
az invázió eldöntésének a napját december 12-re tesszük, még akkor is két hete volt a
szovjet vezet ségnek tájékoztatni szövetséges államait a közeled

katonai akcióról. A

nemzetközi helyzet kiélez désével, Moszkva egyre többször megkövetelte csatlósaitól
hűségük kinyilvánítását.80
Az enyhülés folyamata is megakadt, ennek az egyik legszignifikánsabb jele az volt,
hogy az amerikai Szenátus, amint már korábban is említettem, nem ratifikálta a SALT-II
egyezményt. 1980. január 23-án Jimmy Carter amerikai elnök bojkott felhívására 60
ország reagált és maradt távol a moszkvai nyári olimpiai játékoktól. A keményebb
hangvétel sem segített már azonban Carteren, odahaza a republikánusok jelöltjével,
Ronald Reagannel szemben elveszítette a novemberben megtartott elnökválasztást.
Bukásában kulcsfontosságú volt, hogy választói túl puhának és er tlennek tartották
külpolitikáját.81 A republikánus párt programjában a következ képpen fogalmazták ezt
meg: ,,A Carter-kormányzat három és fél évig koherens, hosszú távú koncepció nélkül
folytatta külpolitikáját, figyelmen kívül hagyta a biztonságunkat fenyegető veszély mértékét
és nagyságát, nem volt képes a szabad világ élére állni. A kormányzat külpolitikája
aláaknázta külföldi barátainkat és lehetőséget adott legveszedelmesebb ellenfeleinknek,
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hogy lebecsüljék az amerikai nép eltökéltségét, hogy szembeszegüljön az agresszióval. A
Szovjetunió továbbra is katonai fölényre törekszik, erősíti katonai nyomását és ideológiai
harcát a világ ipari demokráciái és a sebezhető harmadik világ ellen. A republikánusok
szerint az Egyesült Államok csak a kétségbevonhatatlan elvek és az erő pozíciójából
tárgyalhat a Szovjetunióval… Azáltal, hogy a Szovjetunió folytatja terjeszkedő politikáját,
megnövekedett a veszélyes konfrontáció lehetősége.”82
Az amerikai elnökválasztás neokonzervatív fordulatot hozott, a Reaganadminisztráció retorikai és politikai szinten is sokkal keményebben reagált a szovjet
kihívásra.83 Reagan elnök az els sajtókonferenciák egyikén az enyhülés lehet ségeivel
kapcsolatos kérdésre a következ képpen válaszolt: ,,Eddig az enyhülés egyirányú utca volt,
amelyen csak a Szovjetunió haladt saját céljai felé… E célok pedig azt igazolják:
elhatározta, hogy kiterjeszti a világforradalmat és egyetlen szocialista vagy kommunista
államot hoz létre. Egyetlen erkölcsként csak az érdekeinek megfelelőt ismeri el. Jogot
formál arra, hogy bármilyen bűncselekményt elkövessen, hazudjon és csaljon, azért, hogy
elérje céljait.”841983-ban az elnök egyik nagy port kavart beszédjében ,,a gonosz
birodalmának” nevezte a Szovjetuniót. A fegyverkezési verseny újabb és min ségileg
másabb szakasza vette ezzel kezdetét.85
Az 1983. március 23-án Reagan elnök által bejelentett Hadászati Védelmi
Kezdeményezés (Strategic Defense Initiative, SDI), ismertebb nevén a ,,csillagháborús
terv” nagy nemzetközi feltűnést keltett. 1984. július 20-án az USA a Csendes-óceán
térségében végrehajtotta az els sikeres rakétaelhárító kísérletét, amelynek keretében az
,,űrvédelmi pajzs” 160 km magasságban megsemmisített egy interkontinentális rakéta
robbanófejet.86 1983-ban megkezdték a Pershing és a szárnyas rakéták telepítését
Olaszország, NSZK és Nagy-Britannia területén. Új amerikai támaszpontok kiépítésére
került sor a világ több országában, Szomáliában, Ománban, Kenyában, míg az Indiaióceánon található Diego Garcia-szigetét egy második Pearl Harbor-ré fejlesztették. Ez a
bázis adott otthont az 5. amerikai flottának, amelynek így nagyobb tér állt rendelkezésre a
man verezéshez, mint amilyen a szűk Perzsa-öbölben. Az amerikai és velük szövetséges
hader k hadgyakorlatokat hajtottak végre a szovjet partokhoz közel. A bombázók a
Borhi László: Az Egyesült Államok és a szovjet zóna 1945-1990. Budapest, História – MTA
Történettudományi Intézete, 1994. 143. oldal.
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pszichológiai hadviselés részeként, repülésük során annyira közelítették meg a szovjet
légteret, amennyire az lehetséges volt.87 Ezeken kívül 1980 márciusában felállítottak egy
gyorshadtestet, amely gyorsan bevethet egységként szolgált a Közel-Kelet, az Indiaióceán és a Perzsa-öböl térségében. Az amerikai kormány a CIA-elemzéseit figyelembe
véve úgy számított, hogy a szovjet gazdaság a túlterhelés határán van, az ország pedig a
cs d szélén áll. Az amerikai elképzelés az volt, hogy fegyverkezési hajszába kell kergetni,
a kimerülés állapotába kell juttatni a Szovjetuniót, amely azt követ en csupán már csak
másodrangú hatalom lehet.88
A szovjet belpolitikában is jelent s változások mentek végbe. Leonyid Iljics
Brezsnyev, az SZKP f titkára 1982. november 10-én hunyt el hosszú betegeskedést
követ en. A halála egy korszak végét is jelentette. Az utódlási harc legf bb tétje az volt,
hogy képes lesz-e a Szovjetunió vezetése megakadályozni az ország gazdasági
összeomlását, és hogy megfelel választ tud-e adni a világrendszer átstrukturálódására.
Brezsnyev után a f titkári posztra Jurij Vlagyimirovics Andropov került, aki megpróbált a
kihívásokra válaszolni. Négy f probléma megoldására koncentrált. Els a politikai és
gazdasági irányítás demokratizálása a bürokratikus önkény és a bűnözés visszaszorítására.
A második a technológiai és technikai szakadás növekedésének a megállítása Nyugat és
Kelet között. Harmadik, a gazdaságirányítás reformja önigazgatás és piaci ösztönzés révén.
Negyedik, a párt tekintélyének a helyreállítása, a munkafegyelem növelése, s végül harc az
alkoholizmus és a korrupció ellen. Andropov érdemének tekinthet

ezeknek a

problémáknak a kimondása, a gyakorlatban azonban nem tudott sokat tenni, hiszen
hamarosan

is meghalt.

t a t le még id sebb Konsztantyin Usztyinovics Csernyenko

követte, aki 1985 márciusában szintén elhunyt.89 Az 1982-1985 közötti három temetés után
a Kreml a növekv bel- és külpolitikai gondjai miatt már nem engedhette meg magának,
hogy új vezet jét a 60-70 évesek sorából válassza.90 Az SZKP KB f titkári székébe így
került az akkori legfiatalabb PB-tag, az 54 éves Mihail Szergejevics Gorbacsov.91
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2.4 A mudzsahedek
A Szovjetunió beavatkozását az afgán lakosság úgy értékelte, hogy a kabuli
kormány csupán a szovjet kommunista rezsim bábja, s mivel világi hatalom uralkodik az
országban, Afganisztán megszűnt iszlám államnak lenni. Ebb l kifolyólag, aki felveszi a
harcot a kormányzattal és a szovjetekkel szemben, az a szent háború harcosa lesz, tehát
mudzsahed. Nem mindenki szerette volna azonban ezt a harcot vállalni, ami óriási
menekültáradatot indított meg Irán és Pakisztán irányába. Nagyjából 5 millió ember
vándorolt át a két említett országba, amely súlyos szociális és társadalmi problémákat
eredményezett. A befogadó államok a menekültek számára biztosítottak sátrakat,
takarókat, élelmiszert, Iránban pedig még az egészségügyi ellátást is megszervezték.
Ugyanakkor a menekülttáborok a szent háború folyamatos utánpótlását is biztosították,
mivel az iszlamista pártok innen toborozták leend harcosaikat.92
Az ellenállás nem volt egységes és központilag irányított, a lázadók egy része
szervezett csoportokban harcolt, míg többen a törzsük vagy a falujuk kötelékében vettek
részt id legesen a dzsihádban. Egy-egy gerillacsoport körülbelül 80-100 f b l állt,
vezet jüket maguk választották. 1982-re összlétszámuk 70-100 ezer körülire volt tehet ,
legnépesebb id szakukban elérték a 1ő0-200 ezer f t is. Eleinte felszerelésük elég gyenge
volt, második világháborús fegyverekkel vették fel a harcot, valamint a zsákmányolt,
illetve a dezertált katonáktól elvett fegyverekkel egészítették ki az arzenáljukat. A háború
els három évében jelent sebb külföldi katonai támogatás nélkül küzdöttek a szovjetekkel
szemben ezek a csoportok.93
Három nyugati segélyforrás finanszírozta az afgán menekültek és a mudzsahedek
ellátását. A svéd kormány tíz klinika pénzügyi fenntartását tette lehet vé, ahol afgán orvosi
személyzetet alkalmaztak. A Nemzetközi Vöröskereszt két kórházat működtetett Pakisztán
területén a menekültek és a sérült mudzsahedek számára: az egyiket Pesavarban, a másikat
pedig Kvetta városában. Három magánkézben lév

párizsi egészségügyi szervezet

orvosokat, n véreket és egészségügyi eszközöket küldött a lázadók által birtokolt
területekre.94
A mudzsahedek sikerének oka az intervenció során az iszlám fanatizmusban, a
nehéz terepviszonyokban, a helyismeretben, az afgán kormányer k morális gyengeségében
és a mudzsahed katonák igénytelenségében keresend . Ehhez természetesen hozzájárul az
92
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a tény, amit korábban már említettem, hogy a szovjet hader számára nagy er feszítést
jelentett az utánpótlást eljuttatni a hadjáratban résztvev katonáik számára. Az els néhány
évben a mudzsahedek még gyenge felszereléssel rendelkeztek. Jól kiképzett alakulataik
száma 15-20 ezer f között mozgott, f ként gerilla hadviselést folytattak. Rajtaütéseket
hajtottak végre és terrorakciókat szerveztek a városokban. Kés bb a toborzások és a
pakisztáni kiképz táborok munkájának eredményeképpen, valamint a korszerűbb
fegyverzetek birtokában már komolyabb hadműveleteket is végre tudtak hajtani.
Folyamatos támadás alatt tartották Kabul és az ország egyetlen járható észak-déli
útvonalát, legf képp az itt elhaladó konvojokat. Rendkívüli módon kegyetlenek voltak, az
elfogott katonákat kivégezték, túszokban és váltságdíjban nem gondolkodtak. A felkel k f
központja és a harcok f helyszíne a Pandzsír-völgy volt. A mozgalom egyik els számú
vezet je Maszud is itt tűnt ki elszántságának és hadvezéri képességeinek köszönhet en. A
völgy mindvégig a felkel k kezén maradt, bár több, mint tíz alkalommal szerették volna a
szovjetek elfoglalni.95
Már a Daud rezsim el l menekül k elkezdték kiépíteni politikai kapcsolataikat
Pakisztánban. Az ország elnöke Ziaul Hakk maga is egy iszlám állam kiépítésén dolgozott,
így minden segítséget megadott az Afganisztánból menekült iszlamisták számára. Katonai
kiképz táborok felállítását engedélyezte számukra, valamint anyagi és katonai segítséget is
biztosított. Az USA kezdett l támogatta a lázadókat anyagilag, kés bb nyíltan katonai
technikákkal is, amelyeket Pakisztánon keresztül osztottak szét. A pakisztáni vezetés hét
afganisztáni párt működését ismerte el az országhatárain belül, a többieknek is ezekbe
kellett belépniük. Ezek lettek a mudzsahedin pártok. Közülük négyet lehet iszlamistának
tekinteni, hármat pedig inkább a tradíciókhoz ragaszkodó fundamentalistának. Mind a hét
párt a szunnita iszlám vallást követte és egy kivételével pastu többségűek voltak. A
menekülttáborokban irodákat hoztak létre és ezeken keresztül kerültek a segélyek
szétosztásra a menekültek körében. Ezen a hét párton kívül kés bb még létrejött két síita
csoportosulás is, iráni támogatással. A hét nagy párt 1985-ben szövetségre lépett a
mudzsahed er k egyesítésének és a hatalomátvétel utáni kormányalakításnak a céljából.
Ett l az évt l vált egyre jelent sebbé az USA támogatása Ronald Reagan elnök döntése
alapján. A CIA műholdas képekkel látta el a felkel ket, de a szovjet híradások lehallgatása
és titkosító eszközök átadása szintén jó szolgálatot tett a lázadóknak. Az USA jó min ségű
C-4-es plasztik robbanóeszközöket biztosított a mudzsahedeknek, valamint páncéltör
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rakétákat, mesterlövész fegyvereket és vállról indítható Stinger típusú légvédelmi
rakétákat. A becslések alapján a Stingerekkel 270 szovjet/afgán repül gépet és helikoptert
semmisítettek meg.96
Az USA és Pakisztán 1981-ben egy 3,2 milliárd dollár értékű katonai és gazdasági
segélycsomagról szóló szerz dést írt alá. 1986-ra ez az összeg elérte a 4,2 milliárd dollárt.
1984-ben William Casey, a CIA f nöke, az afgán gerillákat a Szovjetunió területén
végrehajtandó akciókra bíztatta. A mudzsahedek politikai elismerésének legfontosabb
momentuma az volt, amikor 1987-ben Reagan elnök a Fehér Házban fogadta a mudzsahed
csoportok vezet it. Az USA mellett Pakisztán, Szaúd-Arábia, Nagy-Britannia és Kína is
támogatta a felkel ket.97 A mudzsahedeknél sok szovjet tervezésű, kínai jelzésű fegyvert
találtak. Ez alapján az ANDP többször megvádolta a kínai kormányt azzal, hogy támogatja
a lázadókat: ,,Peking aktívan részt vett a lázadó kiképzőtáborok felállításában és
felfegyverzésében kínai fegyverek által.”98 1980-ban Pesavárban felbukkant a kés bb
hírhedtté váló Oszama bin Laden99, aki azonban ekkor még nem a fegyveres harc
szervez jeként jeleskedett, hanem pénzügyi támogatáshoz juttatta a mudzsahedeket.
Édesapja révén kapcsolatban állt a szaúdi hírszerzés fejével, így információkkal is tudott
szolgálni.100

2.5 A Szovjet Csapatok Korlátozott Kontingense Afganisztánban
Az afganisztáni szovjet kontingens nyolc gépesített lövészhadosztályból, egy gárda
légideszant hadosztályból, két határ r-alegységb l (KGB) és 2-3 dandárnyi szakcsapatból
állt. Nem minden gépesített lövészhadosztály volt teljes mértékben feltöltve a
harckocsiezredek és a rakétaegységek kivonása miatt. A hadosztály egységei különböz
hadpontokon helyezkedtek el. 1981-ig a kontingens legénysége f ként fiatal sorkatonákból
állt, ezeket fokozatosan deszantosok és a különleges rendeltetésű csapatok katonái
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váltották le. A speciális rendeltetésűek terroristák besorozásával foglalkoztak, valamint
diverziós feladatokat hajtottak végre, amelyek során polgári ruhában vagy az ellenséges
hader egyenruhájában a következ feladatokat látták el: híradó csatornák megrongálása,
katonai

vezet k

és

politikai

személyiségek

kiiktatása,

katonai

objektumok

megsemmisítése.101
A szovjet hadsereg mind a 192 hadosztályában volt felderít zászlóalj és minden
ezredben felderít század. A felderít zászlóalj ő27 f b l állt, míg a felderít század 80
f b l. A felderít

zászlóalj egy századának és a felderít

zászlóalj egy szakaszának

feladata a felderítések megszervezése volt, valamint diverziós cselekmények végrehajtása
az ellenség hátországában. Ezen feladatoknak az elvégzésére speciális kiképzést kaptak. A
felderítési f csoport tisztjeinek ellen rzése alatt álltak, speciális rendeltetésű dandárokként
lehet rájuk tekinteni. Ezek a felderít egységek mindig feltöltésre kerültek és tapasztalt
tisztek illetve tiszthelyettesek vezetésével vetették be ket. A hét légideszant hadosztály
mellett még nyolc csapásmér dandár is szolgált hadműveleti légideszantként. Ezek a
dandárok két harcjárművel ellátott ejt erny s zászlóaljakból álltak. A deszantosok f
harceszközei a helikopterek voltak. Az afgán gerillák elleni harcokból aktívan kivették a
részüket.102
Bár a KGB határcsapatok a hadsereg részének tekinthet ek, nem tartoztak a
honvédelmi miniszter hatáskörébe. Csak a szovjet titkosszolgálat rendelkezhetett velük,
kiképzésükért és harci alkalmazásukért is ez a szerv felelt. A KGB határ rcsapatok
f csoportf nökségének alárendeltségébe tartoztak a hadsereg közvetlen hadosztályoknak
megfelel , hat határ rezredb l álló határ r körzetek. Ezek az ezredek hat határ r
századból, a századok pedig hat határ r

rsb l tev dtek össze. A határ rcsapatok

fegyverzetébe páncélozott szállító harcjárművek, helikopterek, lövész fegyverek,
megfigyel műszerek tartoztak. A szovjet határ rzése volt a határ rcsapatok feladata
békeid ben. Háború esetén felderítési adatokat gyűjtöttek a határ menti területekr l,
hadjárat idején pedig a hadsereg szétbontakozását biztosították a közlekedési csomópontok
rzésével és védelmével. Támadáskor a határ rcsapatok követték a hadsereg egységeit és a
támadó

alakulatok

mögött

hajtottak

végre

hadműveleteket.

Politikailag

legmegbízhatóbbnak a határ rcsapatokat lehet tekinteni. Már 1979 decemberében is részt
vettek a hadműveletekben. A Kabulért folyó harcokban bevetésre kerültek és ezt követ en
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ott állomásoztak a Ő0. hadsereg hadműveleti parancsnokságának védelmi feladatait ellátva.
A legfontosabb hírközpontok védelmét szintén k biztosították.103
A KGB határcsapatokhoz hasonlóan az alkalmazott belügyi csapatok sem kerültek a
honvédelmi

minisztérium

alárendeltségébe,

hanem

megmaradtak

a

belügyminisztériuméban. Ezek az egységek városokban és fontos objektumoknál kerültek
bevetésre. Fegyverzetük hasonlatos volt a KGB-s határ rcsapatokéhoz,

k azonban

légvédelmi eszközökkel is rendelkeztek. A belügyi csapatok feladata a kémkedések
leleplezése, vészhelyzet esetén az ipari létesítmények kiürítése, és a hidak valamint
alagutak védelme volt. A megszállt területek igazgatása és a hadifoglyok rzése is az
hatáskörükbe tartozott. A szovjetek afganisztáni intervencióját megel z en a belügyi
csapatok altábornokának, Viktor Paputinnak lett volna a feladata, hogy rábírja Amint a
lemondásra, ez azonban nem sikerült neki.104
A szovjet hadsereg gépesített lövész egységei az afganisztáni intervenció idején
BMP-1 és BMP-2 típusú lánctalpas gyalogsági járművel és BTR-60PB, BTR-70 vagy
BTR-80 típusú páncélozott járművel voltak ellátva. Ezek a járművek az ellenség elleni
harcban nagy tűzkapacitást, mozgékonyságot, man verez

készséget és védelmet

jelentettek. Néhány esetben a ZSZU-23-4-es önjáró légvédelmi gépágyút is használták a
gépesített lövész alakulatok. A négycsövű gépágyú rendszer nagy pontosságú, gyors
tüzelésre képes és megbízható volt.105
A BMP-1-es az 1960-as évek közepén került rendszeresítésre a szovjet
hadseregben. Az afgán intervenció els
simacsövű

löveggel,

egy

7,62

szakaszában került bevetésre. Egy 73 mm-es

mm-es

gépfegyverrel

és

irányított

páncéltör

rakétarendszerrel volt felszerelve. A jármű páncélzata kis kaliberű fegyverekt l védte meg
csupán a legénységet. Sok sebezhet

ponttal rendelkezett, amelyre az ellenséges er k

könnyedén rájöttek. A fegyverzetével kapcsolatban is felmerültek hiányosságok. A 73 mmes ágyú hatótávolsága rövid volt, valamint a lövedék indulósebessége lassú. A pontosságát
túlságosan befolyásolták a környezeti tényez k. Mindemellett az ágyú cs emelkedése
korlátozott volt, ami a hegyes vidéken még kevésbé hatékonnyá tette azt. A BMP-1-es
modellt a háború során fokozatosan felváltotta a BMP-2-es, ami sokban hasonlított
el djére, azonban továbbfejlesztett fegyverzete sokat javított a harcértékén. 30 mm-es
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stabilizátorral és elektromos cs emeléssel ellátott ágyú került a járműre. Így mind a sík
vidékeken, mind pedig a hegyekben hatékonyan tudták használni.106
A BTR-ek jól teljesítettek harc közben, azonban néhány hiányosságukra is fény
derült. A BTR-60PB típust a szovjet hadseregben a 60-as évek végén rendszeresítették. Az
afgán háború tapasztalatai alapján fejlesztették tovább és került aztán bevetésre az új BTR70-es modell. Ez el djéhez képest 25-30 százalékkal vastagabb oldalsó páncélzatot kapott,
miközben a jármű méretét csökkentették. 11ő lóer s motorral szerelték fel, aminek
köszönhet en 1ő-20 százalékkal nagyobb végsebességet tudott elérni. Gondot jelentett a
bevetések során, ha az üzemanyag tartályt eltalálta az ellenség, ezért azt elszigetelték a
jármű többi részét l. Ezek a fejlesztések hatékonyabbá tették a BTR-70-est a harcmez n,
ám a nehéz hegyvidéki és sivatagi talaj újabb problémákra világított rá. Így került
fejlesztésre a BTR-80-as típus, ami az 1980-as évek közepét l került bevezetésre a
hadseregben. Ezúttal megnövelték a jármű szélességét, magasságát és hosszát, s míg a
korábbi típusokat két motor hajtotta meg, ezt már csak egyetlen nagyobb teljesítményű
dízelmotor. Az BTR-80-nál megoldották a korábbi típusok aknákkal szembeni
védtelenségét is. Míg a fejlesztést megel z id szakban, ha egy BTR aknára hajtott, akkor
nem csupán a jármű, hanem annak legénysége is megsemmisült, az új modell azonban csak
mozgásképtelenné vált, a legénység biztonságosan elhagyhatta a járművet. 107
A gépesített gyalogság a háború idején többféle kézi l fegyverrel volt felszerelve.
Ezek közé tartozott a 7,62mm-es AKM és az AKMSZ gépkarabély, az 5,45mm-es AK-74,
AKSZ-74 és az AK-74U gépkarabély, a 7,62mm-es RPK és az 5,45mm-es RPK-74
golyószóró valamint a 7,62mm-es PK géppuska. A mesterlövészek 7,62mm-es SZVD
távcsöves öntölt puskát használtak. Ezek mellett a gépesített lövész egységek olykor
használták a 12,7mm-es NSZV, a DSK és a 14,5mm-es KPVT nehézgéppuskákat is. A
tisztek, tisztesek, a sof rök 9mm-es PM pisztolyt hordtak még maguknál.108
Az afgán hadsereg az invázió megkezdésekor 90 000 f t számlált, ami a
veszteségek, valamint a gerillákhoz történ átállás következtében rövid id alatt Ő0 000-re
csökkent. A Babrak-kormány a sereg feltöltésének érdekében 16 évre csökkentette a
sorkötelesség korhatárát, megnövelte a szolgálati id t és er szakos módszereket
alkalmazott a toborzások során. A hadsereg mellett szovjet mintára kiépítették a
belügyminisztériumi rend rséget és a titkosrend rséget (KHAD), melyeknek saját katonai
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egységeik voltak. Ennek köszönhet en a Ő0. szovjet hadsereg parancsnoksága rendelkezett
a kabuli kormány 47 000 f s haderejével is.109 Az afgán hader

szovjet gyártású

hadieszközökkel volt felszerelve, kb. 800 tank, 130 BPM, 1 220 BTR, 2600 tüzérségi
eszköz, 300 különböz

típusú repül

és helikopter és 13 000 teherautó alkotta az

arzenált.110

2.6 A szovjet és a mudzsahed csapatok által alkalmazott taktikák és
hadműveletek az 1986-ig terjedő időszakban
Az afgán gerillák és a polgári lakosság ellen a szovjet hader különböz taktikai
elemeket vetett be. Gyakoriak voltak a völgyek és települések elleni tüzérségi tüzek és a
bombázások. A gerilla támpontok, utánpótlási vonalak és táborok elleni tömeges megtorló
csapások is ebbe a gyakorlatba tartoztak. A szovjet támpontokat és hely rségeket a
fokozott védelem érdekében tüzérségi tűzzónával és aknamez vel vették körül. Az ott
állomásozó egységek mozgékonysága ezáltal csökkent. A különleges egységek csapatai az
invázió kezdete óta jelen voltak, de hadműveleteik csak 198ő-ben kezd dtek meg. Ezek a
speciális er k a deszantosokkal, felderít kkel, határ r csapatokkal és a belügyminisztérium
csapataival különleges feladatokat hajtottak végre Afganisztánban. Ilyenek voltak a
gerillák híradó rendszerének a megrongálása, aknák és csapdák segítségével gerilla
támpontok megsemmisítése, repül terek és szállító oszlopok védelme, gerillavezet k
kiiktatása, falvak és azok lakosságának az elpusztítása. Afganisztánon kívüli akciókat is
végrehajtottak, például merényleteket követtek el Pakisztán területén.111
Két f

hadműveleti körzetet különböztethetünk meg a vizsgált id szakban: a

nyugatit és az északi-keletit. A nyugati hadműveleti körzet magában foglalta Herat, Ferah,
Hilmend és Kandahar vidékét, s a szovjet parancsnokság számára legfontosabb sandandei
repül teret. Ebben a térségben 40 000 f s szovjet kontingens csoportosult. A második
hadműveleti körzet, az északi és keleti, magában foglalta Balh, Szamangan, Baglan,
Parvan és Nangarhar környékét, de a legfontosabb a kabuli térség volt. Ebben a zónában a
szovjetek a gerillák és a helyi lakosság ellen folytatták hadműveleteiket. A különleges
csapatok váratlan rohamokkal kerítettek be falvakat és semmisítették meg az ellenállókat.
Ezen csapatok valamennyi hadműveletét a KGB irányította. A megszállás kezdeti
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id szakában a különleges alakulatok támogatták a gépesített lövész- és harckocsicsapatok
hadműveleteit, ám kés bb felcserél dtek a szerepek: a különleges er k vezették a f
hadműveleteket, míg a gépesített lövészek feladata lett a támogatás. Az új taktikának
köszönhet en a szovjet csapatok mozgékonyabbá váltak és nagyobb sikereket tudtak
elérni.112
A gerillák a szovjetek bombázása és tüzérségi tüze el l barlangokban rejt ztek el,
és a völgyek bejáratánál aknazárakat telepítettek. A harcba induló osztagokat a gerillák
aknavet vel, nehéz géppuskákkal és légvédelmi ágyúkkal támogatták. Mivel alig
rendelkeztek tüzérséggel, taktikájuk állandó mozgásból és az ellenség id nkénti tűz alá
vételéb l állt. 198Ő-t l azonban több nehézfegyverhez jutottak és kevésbé mozgékony,
statikusabb taktikára váltottak. Ezzel megkezd dhettek a szovjet hely rségek ostromai,
viszont a veszteségeik is növekedni kezdtek. Ahmed Sah Maszud ekkor harminc f b l álló
kis osztagokat hozott létre, melyek összehangolt támadást folytattak, és visszatértek a
korábban is alkalmazott mozgékonyabb gerillaharchoz. 1985-t l a szovjet és az afgán
kormánycsapatok tevékenységével hangolták össze hadműveleteiket a gerillák, melyek
els dlegesen Herat és Kandahar körzetében található támpontok ellen irányultak,
másodlagosan pedig Kabul ellen folytak éjszakai rohamok. Harcászati szempontból a
gerillák fölénybe kerültek, ám az eszközök túlsúlya miatt még mindig a szovjetek álltak
jobban. A mudzsahedeknek így nem maradt más lehet sége, mint a szovjet veszteségek
növelése és az ellenállás szellemének az er sítése. Minden t lük telhet t megtettek, hogy a
nyugati, muzulmán és harmadik világbeli országok minél nagyobb nyomást gyakoroljanak
a Szovjetunióra csapataik kivonása érdekében.113

2.7 Változás az ANDP élén és a szovjet kivonulás gondolata
Gorbacsov miután hatalomra került elkezdte keresni az afganisztáni kivonulás
lehet ségeit. A katonaság veszteségei, a gazdasági hiány növekedése és a háború kis
támogatottsága a Szovjetunión belül egyértelművé tették a folytatást. A szovjet vezetés
Babrak Karmal számlájára írta az afganisztáni kommunista rezsim meghonosításának
kudarcát.114 1986-ban Babrakot lemondásra kényszerítették a szovjetek, hogy Muhammad
Nadzsibullah vehesse át a helyét az ANDP élén. Nadzsibullah hatalomra kerüléséig az
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afgán titkosrend rség, a KHAD vezet je volt, amelyet a szovjet KGB mintájára hoztak
létre.115 Igyekezett a tradicionális törzsi er k támogatását megnyerni, valamint tervei közt
szerepelt egy fél milliós afgán hadsereg felállítása, amellyel a szovjet kivonulás után is
meg tudta volna tartani a hatalmát.116 Kísérletet tett a nemzeti egység megvalósítására,
azonban belátta, hogy nem létezik egységes afgán nemzet, csak soknemzetiségű ország,
amelyben különböz nemzetiségek, etnikai csoportok és törzsek élnek. Ez a felismerés
vezetett ahhoz, hogy ellenálló csoportokat próbált pénzért megvásárolni, helyi milíciákat
fegyverezett fel, valamint a politikai vezetésbe beemelte az etnikai kisebbségek tagjait is.
Egyfajta afgán peresztrojkát próbált meg bevezetni, amelynek f mozzanata a nemzeti
megbékélés létrehozása és a többpártrendszer kialakítása volt. 1986 októberében
meghirdette Nemzeti Megbékélési Tervét, amelyben tűszünetet ajánlott a mudzsahedeknek
és párbeszédet próbált kezdeményezni az ellenzékkel. 1987. július 5-én elfogadták az új
alkotmányt, amely lehet vé tette a többpártrendszert. Novemberben az Afgán Népi
Demokratikus Köztársaság Afgán Köztársaságként született újjá, az ANDP új neve pedig
1988-tól Hizb-i-Watan lett, ami ,,szül földet” jelent.117
Gorbacsov a Szovjet Kommunista Párt 27. kongresszusán a következ kijelentést
tette: ,, az ellenforradalom és az imperializmus Afganisztánt egy vérző sebbé
változtatta.”118 A szovjetek felajánlották, hogy kivonulnak Afganisztánból, amennyiben a
Pakisztánban működ

mudzsahed pártok átmeneti koalíciós kormányra lépnek a

Nadzsibullah vezette kormánnyal. Miután a tárgyalások elhúzódtak, világossá vált a Kreml
számára, hogy minden lehet séget meg kell ragadni a kivonulásra anélkül, hogy teljes
káoszban hagynák az országot. Ennek érdekében felmerült a korábban száműzött király,
Zahir sah visszahívása is.119
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2.8 A háború folytatása 1986-ban és 1987-ben
1987 végére 150 000 f t számlált az afganisztáni szovjet kontingens. 110 000 f
volt ebb l a harcoló és Ő0 000 f

a hátországot biztosító alakulat. A kabuli

kormánycsapatok létszáma a tárgyalt két évben nem változott. Az afgán tisztek kiképzése a
katonai akadémián történt, ahová csak a kommunista párt tagjait vették fel. Ezek a tisztek
több privilégiummal is rendelkeztek, rendes ellátásban részesültek, a gyermekeik általános
iskolába járhattak, a családjaik ingyenes egészségügyi ellátásra voltak jogosultak, valamint
a tiszt esetleges halála után a család teljes állami ellátást kapott. Nadzsibullah hatalomra
kerülését követ en a f hadműveleti elképzelés az afgán-pakisztáni határ ellen rzése és
lezárása volt. A terv alapján a lázadókat el akarták vágni az utánpótlásuktól. A határ
felügyelete 1987-ben egy ideig sikeresen működött. A határ közeléb l szerettek volna
300 000 pastut áttelepíteni az ország nyugati részére, ez azonban nem sikerült a pastu
népesség szívós ellenállásának köszönhet en.120
A szovjet hader

1987 közepét l kezdve széles körben kezdett el alkalmazni

különböz űrméretű tüzérségi fegyvereket. Ilyen volt a 76mm-es M-69-es hegyi tarack,
100mm-es páncéltör ágyú, a 122mm-es D-30-as típusú tarack, a 240 mm-es M-420-as
típusú aknavet és a 220mm-es BM-27-es sorozatvet . A támadás rendje a következ volt.
A tüzérségi tűz után az afgán gyalogos egységek lendültek támadásba, akiket a különleges
csapatok egységei követtek egyrészt támogatásuk végett, másrészt a dezertálások
számának visszaszorítása érdekében. Amennyiben az afgán csapatok támadása nem volt
sikeres, bevetésre kerültek a szovjet egységek. El fordult olyan eset is, amikor a tüzérségi
tűz után nem a gyalogságot vetették be, hanem a különleges csapatokat helikopteres
támogatás mellett. Amikor a különleges csapatok sikeresen elfoglalták a gerilla
harcálláspontokat, akkor nyomultak csak be a hagyományos gépesített lövészcsapatok a
terület stabilizálásának céljából.121
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2.9 A szovjet légierő szerepe
Az

önálló

költségvetéssel,

parancsnoksággal,

gépparkkal

és

feladatokkal

rendelkez szovjet légier négy egysége - Stratégiai vagy más néven Távolsági Légierő,
Tengerészeti Légierő, Honi Légvédelem Vadászrepülő Csapatai és Front Légierő - nem
alkotott szerves és elválaszthatatlan egységet. A hadműveletek folyamán a Front Légier
játszotta a legfontosabb feladatot, amely a szovjet invázió kezdetén épp egy
paradigmaváltáson ment keresztül a vietnami háborúból adódó tapasztalatoknak
köszönhet en. A szovjet légier átszervezésekbe kezdett: kisebb és korszerűbb repül gép
arzenált kívántak kiépíteni és fenntartani, folyamatosan vonták ki a régi technikákat és
helyeztek hadrendbe új típusokat. A háború folyamán nagy hasznot hozott a gépek
man verez

képességének és a csapásmérés pontosságának a fejlesztése. A harci

helikopterek fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek. A gyalogság szállítása mellett az
akciókat is támogatni tudták a Mi-8/17 HIP és a Mi-24 HIND típusú harci helikopterek.122
A bevetett gépállomány öt bázison, Bagram, Kabul, Kandahár, Szindand és
Dzsalalabad repterein került telepítésre. Az utóbbit nem igazán használták, a tartalék
szerepét töltötte be a gyakori ellenséges belövések miatt. A másik négy repül tér is csupán
a betonozott kifutópályájuk révén volt használhatónak tekinthet . Az afgán bázisok
mellett, természetesen a Szovjetunió területér l is indítottak támadásokat. Leginkább a
Tadzsik, Grúz és Türkmén SZSZK területér l végeztek bevetéseket a felderít

és a

csapásmér kötelékek. A bevetett állomány nagy része a 9. a 40. és a 49. légihadsereg
soraiból került átvezénylésre. Ezek az egységek felderít és bombázó ezredekkel voltak
felszerelve. Külön-külön illetve egymással szorosan együttműködve is be lehetett ket
vetni harci feladatokra. Mivel Pakisztán az afganisztáni lázadók segítségére többször
bevetette saját légierejét is, ezért a szovjet egységek, reagálva a pakisztáni fenyegetésre,
támadó gépeiket er s vadászkísérettel látták el. Kezdetben ezek a gépek a nagy számban
rendelkezésre álló, ám szerényebb képességű MiG-21-es típusból kerültek ki. Miután
kiderült, hogy ezek a gépek nem ellenfelek a pakisztániak által használt F-16-os
elfogóknak, a szovjetek a modernebb MiG-23-ast vetették be az ellenséges er k lekötésére.
A háború vége felé a MiG-29-esek is megjelentek. Az egységek a merevszárnyú technika
mellett helikopterekkel is fel voltak szerelve. A helikopterek f feladata a csapatszállítás
Bihary Gyula: A szovjet légier afganisztáni szerepvállalása, 1979-1989. 52-53. oldal . In.: Dávid Ferenc,
Kolontári Attila, Lengyel Gábor (szerk.): "Afganisztán - 1979 - 89 - 99 - 2009. Konferenciakötet".
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mellett a gyalogság hadmozdulatainak légi támogatása volt. A gyakorlatban ez úgy nézett
ki, hogy a csapásmér

repül gépek támadása után, a Mi-24-es helikopterek lendültek

támadásba. Az így el készített területre tették ki a deszant egységeket a Mi-8/17-esek és a
Mi-6-os óriáshelikopterek. Az egységeket ezek után tovább támogatták Mi-24-esek és a
már helyszínen lév Mi-8/17-esek.123
Az afgán ellenállók mellett a légier nek az ország magashegyi fekvéséb l származó
id járási problémákkal is meg kellett küzdenie. Az átlag tengerszint feletti magasság 1ő002000 méter, a h ingadozás -30 és +52°C között mozgott, mi több az infrastruktúra szinte
teljesen hiányzott. Ilyen körülmények között a repülés amúgy is veszélyes volt. A kezdeti
id szakban a lázadók még nem rendelkeztek modern légelhárító eszközökkel, és a támadó
repül gépek megérkezése el tt elhagyták a támadás alá vont területet. Mivel kis
csoportokban tevékenykedtek, kevés könnyű fegyverzetüket magukkal tudták vinni. Velük
szemben a szovjetek egyszerű taktikát alkalmaztak: felkutatták a lázadó gócpontokat és
600-800 méteres magasságból megsemmisítették ket. Az ehhez használt eszközök a nem
irányítható bombák és rakéták voltak. A pilótákra a legnagyobb veszélyt a háború ezen
szakaszában a saját elbizakodottságuk és a domborzati viszonyok jelentették.124
További veszélyeket hordozott a Front Légierő Parancsnokságának döntése, ami
alapján újabb ezredek kerültek bevetésre, még teszt fázisban lév

technikákkal, harci

tapasztalatszerzés végett. Kíváncsiak voltak miként lehetne módosítani a legénység
kiképzését és a harcoló csapatok felszerelését. Nem veszélyes háborús övezetként, hanem
kísérleti terepként tekintettek Afganisztánra, mely hozzáállásban az 1981-es év hozott
változást. A tél folyamán Pakisztánba és Iránba visszahúzódó mudzsahedek jó kiképzésben
részesültek, valamint új és er sebb fegyvereket szereztek be. Több arab állam illetve az
USA is ide szállított számukra. Készleteiket ezeken kívül kiegészítették szovjet
haditechnikával is, amelyet a rajtaütések során szereztek be. Bár még 85%-ban kézi
fegyverekkel rendelkeztek csupán, egyre több modern gépkarabély, géppuska és
nehézfegyverzet került a kezeik közé. A szovjet repül gépekre a legnagyobb veszélyt az
egyre gyorsabb ütemben elterjed géppuskák és gépágyúk jelentették. Ezek az események
változásra kényszerítették a szovjet légier

parancsnokságot. Az újonnan idevezényelt

egységek kiképzését az adott körülményekhez igazították: els lépésként a hazai bázisokon
három hónapon keresztül tanulmányozták a taktikát és a helyi sajátosságokat, majd ezt egy
két-három hetes gyakorlat követte a Türkmén SZSZK területén, melynek domborzati
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viszonyai leginkább hasonlítottak Afganisztánéra. A kiképzés végs fázisa egy tíz napos
szoktatás volt, amelynek során egy tapasztalt pilóta mellett történt a berepülés egy
kétüléses repül gépben. Ezt aztán teljes mértékben az általános kiképzés részévé tették, így
nem volt szükség a továbbiakban átképzésre.125
A felderítés pontosságán is sikerült javítani. Ezt a feladatot a MiG-21-esek látták el,
ám a hetvenes években kifejlesztett KKR konténert csak a Szu-17-esekre lehetett
felszerelni. Ez a konténer képes volt infravörös és elektronikus képet készíteni az adott
területr l nappal és éjszaka is. Ezeket aztán a parancsnokságon ki tudták értékelni és
célpontokat jelölhettek ki rajtuk. Ez az új módszer jelent s javulást hozott az ellenséges
célpontok bemérésének a hatékonyságában. Az új taktika szerint a felderít repül gépek
kötelékeit közvetlenül követték a csapásmér

gépek, kevés id t hagyva az ellenséges

er nek a szétszóródásra. A felderít ket is használták önálló akciókra, ilyenkor a KKR
konténer mellett még bombát vagy esetleg nem irányított fegyverzetet is kaptak a felderít
repül gépek.126
A hadműveletek kiszélesedése, az utánpótlási problémák és az egyre fokozódó
ellenséges veszélyeztetettség miatt egyre több akció indult türkmén területr l. A gépek
fegyverzetének ésszerűsítésére volt szükség, az üzemanyag-póttartályok mellett hatásosabb
fegyvereket kellett használni, így a FAB-250-es és 500-as repesz-bombákon kívül gyújtó
és golyós töltetű eszközöket is használtak. Megjelent a nagyobb hatóerejű és indítási
távolságú Sz-8-as, amit B-8M indítókonténerb l l ttek ki. Ez azt eredményezte, hogy az
ellenséges légelhárítás hatótávolságán kívülr l, védett területr l lehetett a támadásokat
megindítani. A preventív támadások voltak a legfontosabbak, amelyekkel az ellenség
utánpótlását és menekülési útvonalait támadták. A FAB-250-es és 500-as bombák
hatásosnak bizonyultak a meger sített célpontok ellen is. Az ellenség azonban a jó
helyismeretnek köszönhet en, továbbra is el nyben volt: könnyen el tudtak bújni vagy
álcázni magukat és a felszereléseiket.127
1980-ban a szovjet légier nél 830 repült órára, vagy 800-1000 bevetésre jutott egyegy elvesztett vagy leselejtezett repül gép. A veszteségek hatására, több javítást is
végrehajtottak. A fontosabb repülési rendszereket páncélozták, öntömít anyaggal vonták
be az üzemanyag tartályokat, kiürülés után pedig robbanás gátló semleges nitrogén gázzal
töltötték meg azokat, elkerülve az esetleges robbanást. Nagy sebességgel 30-40°-os
Bihary Gyula: A szovjet légier ..., őŐ-55. oldal
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zuhanásból támadták a célokat, ezzel kevés id t és kis célfelületet hagyva az ellenséges
légelhárításnak. A csökken pontosságot a gépek számának növelésével ellensúlyozták.
Veszteségeiket sikerült elfogadható szintre hozni, azonban ekkor újabb fenyegetés jelent
meg a lázadók kezében: a vállról indítható légvédelmi rakéta. Kezdetben az orosz
gyártmányú, arab országokból, valamint Kínából beszerzett Sztrela és Igla jelentettek nagy
veszélyt. Itt a gerilla, ha nem is találta el a gépet, a beépített h keres és –követ igen
komoly fejtörést okozott a pilótáknak. A helyzetet az amerikai Stinger típusú rakéták
megjelenése még tovább súlyosbította, ezeket már nem volt olyan egyszerű különböz
man verekkel lerázni. A hagyományos légvédelem is sokat er södött a mudzsahedek
körében. F bb központjaikat 30-Ő0, míg az általuk ellen rzött közlekedési csomópontokat
minimum 10 légvédelmi eszköz védte. 1985-ben a szovjetek által felderített légvédelmi
pontok száma elérte a 462-t.128
A repül gépeknek a növekv veszélyhelyzet miatt biztonságosabb légi sávokban
kellett közlekedniük. Sok esetben ez nem volt tartható, gyakran változtatták a repülési
irányukat, kevesebb id t töltöttek a célkörzetben. Nagyobb magasságokban repültek és
amint rakétaindítást érzékeltek, a Nap irányába fordultak, ugyanis a h követ rakétákat
típustól függetlenül a Nap h jével el lehetett téríteni és így célt tévesztettek. A repül gépek
túlél

képességét ún. infracsapda kilöv kkel növelték meg. Az ASzO-2V típusú

kazettákból 32 darab h csalit lehetett kil ni, amelyek a repül hajtóműjét l nagyobb h t
fejlesztve elcsalták a h keres

fejes rakétákat. Egy másik védekezési során a támadó

kötelék infrabombákat dobott le. A kazettás bombákba nem romboló, hanem ejt erny n
ereszked h csalikat töltöttek. Ezeket a csapásmér k felett oldották ki, és így azok a
gépeket véd erny ként védték. E módszerek bevezetése után, 1985-ben már 4605 órányi
repül órára jutott egy gép elvesztése. Az ellenséges tűz által elveszített repül gépeket az
adatok szerint 12,5%-ban gépkarabéllyal, 25%-ban légvédelmi puskával, 37,5%-ban
gépágyúval és csupán 25%-ban semmisítették meg a lázadók rakéta által.129
Új fegyverfajták is bevetésre kerültek, pontosan azzal a céllal, hogy a légvédelem
hatásos l távolságán kívülr l tudjanak nagyobb csapást bevinni az ellenségnek. A már
korábban is alkalmazott nem irányított rakéták mellett ilyen volt a 130 mm-es átmér jű Sz13-as, amellyel egy ötös tubusból lehetett elindítani a rakétákat, és a szimpla vet cs b l
induló 250 mm-es Sz-25. A másik nagyon hatásos fegyverfajta, az ONAB típusú
úgynevezett aeroszolos bomba volt, amely a robbanás el tt a föld felett permetet szórt ki,
128
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amit aztán a robbanás begyújtott. Ez kifejezetten hatásos volt Afganisztán zárt völgyeiben,
a szurdokokban és a barlangokban is. Ezekhez az új fegyverekhez, új repül gépeket
vetettek be 1985-t l a Szuhoj Szu-25-ös csatarepül gépeket. A Gracs fed nevet visel gép
el djéhez, a Szu-17M-hez képest, már nyolc felfüggesztési ponttal rendelkezett, míg el dje
csupán hattal.130
A légi hadmozdulatok az 1985-ös évre annyira megnövekedtek, hogy egy év alatt
több bombát dobtak le, mint a második világháborúban a Vörös Hadsereg összesen. A
muníció utánpótlás egyenesen a gyárakból érkezett, de még így is többször el fordult,
hogy kifogytak a készletekb l. Az ellenállók taktikája is folyamatosan finomodott, a
különböz

csoportok rádiós összeköttetéssel tájékoztatták egymást a közeled

szovjet

gépekr l. A lázadás legjobban védett területe a Pandzsír-völgy volt. Itt 1985 májusában
kétszáz darab ZSu-23-as duplacsövű légvédelmi ágyú volt és három tucat svájci OerlikonBerle típusú, 20mm-es ugyanilyen kategóriájú fegyver. Több szovjet akció is megcélozta a
felszámolását, azonban az Ahmed Sah Maszud vezette ellenállók mindig kicsúsztak a
kezeik közül. Egy másik fontos központjuk a Pakisztánhoz közeli Paktia tartományban
volt, ahol a szomszédos országból nagy mennyiségű fegyvert tudtak beszerezni a lázadó
csoportok. A terület ellen a szovjetek 1987-ben indítottak egy nagyobb lélegzetvételű
akciót, amelyben a nagy létszámú szárazföldi er mellett 1200 f s légi deszant 2Ő darab
Szu-17M, 8 db Szu-25-ös, 12db MiG-21-es és 8db An-12-es szállítógép, valamint 12db
Mi-24-es, 40db Mi-8T és 8db Mi-6-os óriáshelikopter került bevetésre. Mivel ekkorra már
óránként akár 60 rakétát is képesek voltak kil ni a mudzsahedek, újabb óvintézkedések
kerültek bevezetésre. A vegyes kötelékekben repültek olyan gépek, amelyeknek az ellenfél
légvédelmének a lefoglalása volt a legf bb feladata, míg az utánuk érkez k kifigyelték a
légvédelmi pontokat és azonnali csapást mértek rájuk, nem hagyva id t az elrejt zésre. A
legrizikósabb akciókat a nagyobb rejtés érdekében mindig éjszaka hajtották végre. 131
Az új taktikákhoz új gépeket alkalmaztak, ilyenek voltak a jobban man verezhet
és nagyobb teher szállítására is alkalmas Szuhoj Szu-24 és a már említett Szu-25 Gracs
típusú gépek. A Szu-24-es el nye a kombinált talajkövet -célzó lokátor és az igen
érzékeny Csajka-1-es elektro-optikai célzó rendszer mellett a nagy teherbírás és a két
hajtómű volt, amely növelte a túlélési lehet ségeket találat esetén. A pilóták körében
igazán közkedveltek voltak a FAB-500 és a FAB-1500 bombák, melyekkel nem volt
fontos telitalálatot elérni, hatalmas robbanóerejük miatt. Mindez azonban már a végjátékra
130
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való felkészülés volt. Az új intézkedések és fegyverek nem akadályozták meg f ként a
szárazföldi er k körében a hatalmas emberveszteségeket, s 1988. május 15-én az SZKP
döntést hozott a kivonulásról. Ez a döntés ismét új taktika kidolgozását eredményezte.
Megjelentek ekkor a térségben a Tupoljev Tu-22M3-as stratégiai bombázók, amelyek a
kés bbiekben nem a pontos célzásukról váltak hírhedtté. Óriási pusztításokat vittek végbe
az egyenként 28 darab 500 kilogrammos, vagy az 52 darab 250 kilogrammos bombákkal.
Legfontosabb céljuk az volt, hogy minél távolabb tartsák a kivonuló csapatoktól az
ellenálló csoportokat. A bevetések pontosságát az is csökkentette, hogy akcióikat nagy
magasságból voltak kénytelenek végrehajtani. A célokat vizuálisan nem látták, csupán az
elektronikus navigációs rendszerekre hagyatkoztak.132
Az utolsó nagyobb hadműveletre 1989. január 23-25. között került sor Kabul
kérésére. A ,,Tájfun” elnevezésű hadművelet egy összehangolt három napos tüzérségi és
légi csapássorozat volt, amely Ahmed Sah Maszud ellen irányult. Az akció ismét csupán
részsikereket ért el. Bagramból a vadászgépeket már januárban kivonták, a bombázók
maradtak legtovább Kabul vélt ostromának a megakadályozása miatt egészen március 6áig. Az ostromra azonban nem került sor, így hazatelepültek Kopitnariba. A szovjetek több
elavult gépet otthagytak az afgán kormánynak, ezzel is megspórolva a hazaút költségeit.
Így került afgán kézre 54 db harci repül gép, 6 db helikopter és sok egyéb szárazföldi
harceszköz.133

2.10 A szovjet csapatok kivonulása Afganisztánból
Gorbacsov beszédeiben a békés együttélés mellett tette le a voksát, mely politika
egyik fontos lépése volt, hogy a brezsnyevi korszakra emlékeztet

Andrej Gromiko

külügyminisztert leváltotta, és helyére a grúz származású Eduard Sevardnadzét nevezte ki.
Diplomáciai offenzívájával arra szerette volna rávenni a nyugati hatalmakat, hogy
korlátozzák a fegyverkezési versenyt, miközben a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok
meger södésének az ügyét is el térbe helyezte. 198ő novemberében Genf lett az amerikaiszovjet közeledés színhelye. Ett l az évt l kezdve rendszeressé váltak az évenkénti
szovjet-amerikai csúcstalálkozók.134
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1988. április 14-én hoztak eredményt az afganisztáni háborúra vonatkozó
diplomáciai tárgyalások Genfben. A Nemzetek Palotájának Tanácstermében aláírták a
béke-megállapodást. Az aláírók között volt mint tárgyaló fél Afganisztán és Pakisztán,
valamint az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió mint a megállapodás betartását
felügyel országok. Pakisztán és Afganisztán viszonyának rendezését az ötödik cikkely
szabályozta. Ebben megfogalmazták, hogy mindkét fél tiszteletben tartja a másik
szuverenitását, az USA és a Szovjetunió tartózkodik a beavatkozástól és biztosítják a
menekültek szabad hazatérését. Az 1988. május 15-én életbe lép rendelkezés szerint a
szovjet hader fele augusztus 1ő-ig, míg a maradék része 8 hónapon belül hagyja el
Afganisztánt. Sok fontos lényegi kérdésr l azonban nem rendelkeztek, ilyen volt például
az afgán kormányer

és a mudzsahedinek közötti fegyverszünet. Az egyértelmű

hiányosságok miatt a pakisztáni elnök Ziaul Hakk a térség jöv jét kétségesnek látta,
véleménye szerint a felkel k nem mondanak majd le a hatalom megszerzésér l. Ezzel a
félelmével egybecsengett Reagan elnök kijelentése is, melyben továbbra is biztosította
támogatásáról a kormányellenes er ket. Mindezek ellenére a szovjet er k kivonása az el re
meghatározottak szerint, problémamentesen zajlott le. Az els szakasz augusztus 1ő-én
vette kezdetét, amikor a szovjetek Kandahar és Herat irányába távoztak. A második
szakasz 1988 novemberét l 1989. február 1ő-ig tartott, négy hónapon keresztül zajlott,
Dzsalalabadból Kabulon át a szovjet határ felé.135

2.11 Az intervenció veszteségei
A kivonulást követ en 1992. április 17-ig tartott ki a Nadzsibullah-rendszer, amikor
a szövetkezett mudzsahedin er k bevonultak Kabulba.136 Április 15-én ugyan Nadzsibullah
megpróbált Indiába menekülni, de elfogták és fogolyként az ENSZ képviseletre
szállították, majd április 16-án lemondatták a hatalomról.137 A mudzsahedek gy zelme
nagy emberveszteségekkel járt. Míg a szovjetek nagyjából 13-2ő ezer f s veszteséget
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szenvedtek, addig a mudzsahedinek 100 000-et.138 Az afgán lakosság 9%-a megsemmisült
a háború során, számszerűleg ezt 1-1,ő millió f re lehet becsülni.139
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Összefoglalás

,,A Szovjetunió Vietnámjaként” emlegetik gyakran az afganisztáni intervenciót.
Bár Moszkva gyors lefolyású hadjáratra számított, olyanra, mint 1956-ban Magyarország
esetében vagy 1968-ban Csehszlovákiában, az események azonban teljesen más irányt
vettek. Ezt a háborút a szovjet hadsereg csupán abbahagyni tudta, befejezni nem.
Az ötvenes években megkezdett szovjet gazdasági és hadianyag támogatások
Afganisztán számára egyértelművé tették a szovjet befolyás jelenlétét az országban. Az
igazán nagy fordulat a két ország kapcsolatában az 1978-as áprilisi forradalom után
következett be, amikor az Afgán Népi Demokratikus Párt került hatalomra és
megkezd dött az afgán szocialista állam kiépítése. Az ekkor meginduló folyamatok, mint
például az egyházi földek elvétele és az er s központosító törekvések vezettek a lázadások
kitöréséhez. Az afgán kormány inkompetenciája és bels hatalmi harcai súlyosbították a
helyzetet, s az ország területének kilencven százaléka könnyűszerrel került a felkel k
kezére. Moszkva annak fényében döntött az afgán kormány fegyveres támogatásáról, hogy
felismerte egy fundamentalista iszlám állam létrejöttének a veszélyeit a közép-ázsiai
szovjet

köztársaságok

szomszédságában,

miközben

féltette

korábbi

afganisztáni

befektetéseit is.
A szovjet hadsereg vezetése már ekkor egy nagyobb létszámú kontingens bevetését
javasolta, hogy pár év alatt stabilizálhassák az országot, az utánpótlás eljuttatásának
nehézségei azonban korán egyértelművé tették, hogy csakis egy korlátozott létszámú
hadsereg bevetése lehetséges Afganisztánban. A mudzsahedek gerilla akciói már a
kezdetekt l bonyodalmakat okoztak a szovjet és az afgán kormányer k alakulatainak. A
hegyekkel, völgyekkel, szorosokkal tarkított vidék, valamint a megfelel infrastruktúra
hiánya, mind az afgán lázadók számára jelentettek el nyt. Emellett a szovjet hader
kiképzése reguláris seregek ellen volt hatékony, azonban a központi irányítással nem
rendelkez irreguláris mudzsahedek, akik gyakran még egymással is rivalizáltak, számos
meglepetést okoztak. Továbbá a szovjetekt l zsákmányolt fegyverek és a külföldi
támogatások révén egyre jobb felszereléssel rendelkez és egyre jobban kiképzett gerillák
folyamatos taktikaváltásra kényszerítették a szovjet szárazföldi hadsereg és a légier
vezetését.
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Gorbacsov hatalomra kerülését követ en megváltozott a szovjet vezetés véleménye
az afganisztáni intervencióval kapcsolatosan. A nép körében amúgy is népszerűtlen és
feleslegesnek tartott háború, a fegyverkezési versenybe lassan belerokkanó szovjet
gazdaság egyértelművé tette a folytatást. A Gorbacsov vezette adminisztráció már 1985-t l
keresni kezdte a kivonulás mihamarabbi lehet ségeit. Az afgán kormány élén is változás
történt: a Karmalt váltó Nadzsibullah ugyan eleinte még egy er s afgán hadsereg
felállításában gondolkodott, ám belátva a terv abszurditását, békülékenyebb hangot ütött
meg a mudzsahed pártok vezet ivel.
A Szovjetunió tágabb értelembe vett külpolitikájában szintén változás indult
Gromiko leváltását követ en. A nyugati világgal és az Amerikai Egyesült Államokkal való
jobb viszony kiépítése, valamint a fegyverkezési verseny megszüntetése került el térbe.
Az 198ő novemberét l meginduló szovjet-amerikai külpolitikai tárgyalások vezettek el
aztán az 1988-ban aláírt békéhez Afganisztánban. Az egyezmény értelmében a Szovjetunió
vállalta, hogy két részletben kivonja hadseregét az országból, ami 1989. február 15-én
fejez dött. Az eredeti célkitűzés fényében a szovjet megszállás egyértelműen vereséggel
zárult, hiszen sem Afganisztán bels helyzetét nem sikerült stabilizálni, sem pedig egy
olyan politikai rezsimet hátrahagyni, amely garantálta volna Kabul Moszkva iránti
lojalitását.

A

beavatkozás

a

Szovjetunió

számára

jelent s

pénzügyi

és

presztízsveszteséggel is zárult, miközben Afganisztánban jelent s infrastrukturális károk
keletkeztek, több mint egymillió lakos elpusztult és sokan elmenekültek az országból. Az
iszlám terrorizmus meger södése, egy el re nem számított hozadéka lett az intervenciónak.
Az al-Kaida megalakulása és meger södése a Szovjetunió afganisztáni beavatkozásának
következménye lett.
A legjobban talán a SZKP Központi Bizottságának 1988. május 10-én kelt
leveléb l vett részlettel lehetne összefoglalni a szovjetek sikertelenségének okait: ,,a
háború kezdetén képünk a valós társadalmi és gazdasági helyzetről az országban nem volt
eléggé világos. Abban az időben ennek a nehezen megközelíthető országnak a sajátos
földrajzi tulajdonságairól sem volt megfelelő elképzelésünk. Ez visszatükröződött
csapataink irányításában a kicsi, mozgékony egységek ellen, ahol nagyon keveset értünk el
a modern katonai technológia segítségével.”,,...teljesen figyelmen kívül hagytuk nemzeti és
történelmi tényezőket, legfőbbképpen azt a tényt, hogy a megjelenő fegyveres idegeneket
Afganisztánban a nép mindig fegyverrel a kezében fogadta. Ez így volt a múltban is, s így

- 52 -

történt akkor is, amikor csapataink bevonultak Afganisztánba, még akkor is, ha becsületes
és nemes szándékkal érkeztek oda.”140
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Szlovák nyelvű összefoglaló

Resume

Tematika mojej diplomovej práci bola sovietska intervencia v Afganistane. Trvala
od 25. decembra 1979 do 15. februára 1989, kedy po neúspechoch v boji proti
mudžáhidom stiahli armádu z krajiny. Veľakrát porovnávajú túto vojnu s Vietnamskou
vojnou kvôli rozsahu, brutalite a charakteru bojových operácii. Diplomová práca sa skladá
z dvoch častí.
V prvej časti som písal o tom, že aké udalosti sa diali medzi Sovietskym zväzom a
Afganistanom, akú finančnú pomoc dostali na vylepšenie ekonomiky, a aj o sovietskoamerických vzťahov, a rokovaniach o obmedzení strategických zbraní (SALT). Pokračoval
som s afganskou vnútornou politikou od roku 196ő, až do roku 1978 a komunistickým
prevratom štátu, kedy sa stala premiérom vlády Núr Muhammad Tarákí. Písal som aj
o ďalšom prevrate, keď sa dostal k moci doterajší predseda vlády Hafizulláh Amín. Prvú
časť som končil s tým, keď a v Kremli rozhodli o tom, že sa pustia do vojenskej
intervencie proti mudžáhidom, na podporu afganskej vlády.
V druhej časti diplomovej práci som pokračoval s vojenskou históriou intervencie.
Písal som aj o reakciách západných štátov, a o vnútropolitický zmenách v Sovietskom
zväzu. Podrobnejšiu obraz som dal o mudžáhidoch a o štruktúre sovietského kontingentu
v Afganistane aj o ích vojenskej taktike. Trošku dlhší popis som dal o vzdušných síl
sovietskej armády. Na konci mojej práci som písal aj o tom, že ako bola sovietská armáda
postupne sťahovaná z Afganistanu, a aké straty mali oni, a aj Afganci.
Cieľom mojej diplomovej práci boli aby som dal rozsiahly obraz o sovietskej
intervencie v Afganistane, o sovietskej vnútornej a zahraničnej politiky, a o mudžáhidoch
v čase intervencie.
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