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Interwencja ZSRR w Afganistanie  

Afganistan1 w epok  powojenn  wchodzi  jako kraj rz dzony przez monar-

ch , o przestarza ym systemie gospodarczym i strukturze spo ecznej. Jeszcze 

przed wybuchem II wojny wiatowej modernizacj  kraju chcia  przeprowadzi  

emir Amanullah, wprowadzaj c przy tym elementy demokracji, lecz jego dzia-

ania zosta y przyj te nieprzychylnie przez teologów muzu ma skich2. Pierwsza 

konstytucja, która znosi a niewolnictwo, utworzy a ministerstwa, wprowadzi a 

obowi zek edukacji, a nawet otworzy a szko y dla dziewcz t, nie zdo a a jednak 

prze ama  zacofania i konserwatywnego nastawienia w spo ecze stwie3. 

Po zako czeniu II wojny wiatowej ludzie skupiaj cy si  w ruchu „Przebu-

dzona M odzie ”, do którego nale eli mieszka cy miast i inteligencja, wzywali 

                                                 
*  arian19juvecf@vp.pl. 
1  Kraj le cy w g bi Azji, granicz cy z Chinami, Pakistanem, Iranem, Indiami i dawnymi repu-

blikami ZSRR, przed trzydziestu laty by  ma o znany w wiecie. Za za o yciela pa stwa afga -

skiego uwa a si  Ahmada Szacha Duraniego, który to w XVIII wieku wyzwoli  kraj spod za-

le no ci od Iranu. W XIX wieku Afganistan sta  si  obiektem rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej. 

Próby podporz dkowania sobie tego kraju ze strony Rosji w opinii Londynu stanowi y zagro-

enie dla Indii – „per y korony brytyjskiej”. W rezultacie dwóch wojen anglo-afga skich 

(1838–1842 i 1878–1881) Afganistan znalaz  si  w brytyjskiej strefie wp ywów. Obecne grani-

ce Afganistanu ustali  traktat brytyjsko-rosyjski z 1907 r. W 1919 r. emirem zosta  Amanullah, 

zwi zany z ruchem m odoafga skim. Nowy emir odrzuci  kontakty z Wielk  Brytani  i 28 lu-

tego og osi  niepodleg o  swojego kraju. Doprowadzi o to do trzeciej wojny anglo-afga skiej, 

w wyniku której Brytyjczycy musieli uzna  niepodleg o  Afganistanu. J. Odziemkowski, Kon-

flikty mi dzynarodowe po 1945 r., Bellona, Warszawa 2011, s. 176; Szerzej na ten temat:  

J. Modrzejewska-Le niewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 

1919–1924, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, s. 54–57.  
2  Reformy wprowadzane przez Amanullaha nie zawsze by y przyjmowane z aprobat  i zadowo-

leniem. Najwi kszy sprzeciw wzbudza y te dotycz ce pozycji kobiet, a zw aszcza w adzy m -

czyzn nad nimi. Tradycjonalistycznie nastawieni mu owie dowodzili, e reformy w tej dzie-

dzinie s  sprzeczne z prawem islamskim i duchem Koranu. Eadem, Afganistan, Wydawnictwo 

TRIO, Warszawa 2010, s. 83–84, 104–107. 
3  R. Piekarowicz, Cie  Amanullaha, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 1984, s. 61. 
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do zmian w pa stwie. Jednym z liderów tego nowego pr du by  Nur Mohammad 

Taraki. Wobec takich hase  dwór królewski, któremu przewodzi  emir Moham-

mad Zahir Szach, zdecydowa  si  og osi  pierwsze wybory. W rezultacie wy-

brany zosta  120-osobowy parlament, w którym zasiada o 50 zwolenników poli-

tyki liberalnej. Emir i jego wspó pracownicy, obawiaj c si  o zbyt du e wp ywy 

liberalistów, zdecydowali si  aresztowa  ich przedstawicieli4. 

Emir i jego otoczenie, mimo tego kroku, zdawali sobie spraw  z konieczno-

ci wprowadzania reform w kraju. Szukali jednak takich rozwi za , które jedno-

cze nie nie os abia yby w adzy emira i arystokracji. G ównym propagatorem re-

form w obozie królewskim by  Mohammad Daud Chan. Wywodz cy si  z ro-

dziny królewskiej – by  stryjecznym bratem emira – nale a  do najlepiej wy-

kszta conych ludzi w pa stwie. Kszta ci  si  we Francji w czasie dziesi ciolet-

niego pobytu w latach 1920–19305. 

W zamys ach w adzy królewskiej planowana modernizacja kraju mia a si  

odbywa  przy pomocy Stanów Zjednoczonych. Na takie my lenie sk ada o si  

kilka czynników. Przede wszystkim w czasie II wojny wiatowej USA potwier-

dzi y swoj  pot g  gospodarcz  i techniczn ; liczono tak e na to, e nawi zanie 

bliskich kontaktów z tym krajem pozwoli prowadzi  polityk  neutralno ci.  

W Afganistanie uwa ano bowiem, e wybór pomi dzy jednym z pot nych s -

siadów – ZSRR lub Wielk  Brytani  – móg by utrudni  zachowanie statusu pa -

stwa neutralnego. Tak e d enie do wyrwania si  z orbity wp ywów tych pa stw 

wynika o z wcze niejszych do wiadcze  Afganistanu. Wszystkie te pobudki do-

prowadzi y do tego, e w polityce i gospodarce Afganistanu Waszyngton zast -

pi  Londyn, a tak e na krótko Moskw . 

Wspó praca USA z Afganistanem na p aszczy nie gospodarczej dotyczy a 

takich projektów, jak budowa drogi cz cej Kabul z Kandaharem i granic  oraz 

naprawa i modernizacja systemu irygacyjnego w dolinie rzeki Helmand6. Naj-

wa niejsz  kwesti  w stosunkach afga sko-ameryka skich, która bardzo zna-

cz co wp yn a na dalsze losy Afganistanu, by a sprawa dostaw broni. W 1948 r. 

minister gospodarki Afganistanu Abdul Majid Zabuli Chan wyst pi  z pro b  do 

rz du USA o zakup broni. Strona ameryka ska propozycj  odrzuci a. 

Eksperci ameryka scy zajmuj cy si  problemami Azji Po udniowej zaintere-

sowani byli przede wszystkim Indiami i Pakistanem. Szczególne skupienie uwa-

gi na tym ostatnim pa stwie spowodowane by o przyst pieniem Pakistanu do 

                                                 
4  J. Modrzejewska-Le niewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie 1979–1989, [w:] Zarys dzie-

jów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869–2000, red. A. Bartnicki, wyd. 2, Ksi ka i Wiedza, 

Warszawa 2000, s. 433. 
5  Ibidem. 
6  Zw aszcza to drugie przedsi wzi cie okaza o si  skomplikowane i kosztowne, tak e zacz to je 

nazywa  „Olbrzymim Bia ym S oniem”, a sam  koncepcj  za niemo liw  do zrealizowania.  

P. Balcerowicz, Afganistan. Historia – ludzie – polityka, Wydawnictwo Akademickie DIA-

LOG, Warszawa 2001, s. 80.  
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Paktu Bagdadzkiego. O tym, e Amerykanie postawili na Pakistan, zadecydowa-

o tak e bardzo korzystne po o enie geopolityczne tego kraju oraz jego 10- 

-krotnie wi ksza populacja w porównaniu z Afganistanem. Stany Zjednoczone, 

prowadz c polityk  opanowywania „mi kkiego podbrzusza” ZSRR, dokonuj c wy-

boru mi dzy zwalczaj cymi si  pa stwami, postawi y na Pakistan. Przyczyn  spo-

rów pomi dzy Afganistanem a Pakistanem by o sporne terytorium – Pasztunistan. 

Mieszka cy tego rejonu w referendum opowiedzieli si  za przy czeniem do Paki-

stanu, co doprowadzi o do jeszcze wi kszego zaostrzenia stosunków pomi dzy 

dwoma krajami w roku 1949. Pakistan zamkn  granice dla afga skiego tranzytu7. 

Problem zakupu ameryka skiej broni w Afganistanie próbowano rozwi za  

tak e w latach 1949 i 1951. W 1951 r. porozumienie by o ju  bardzo bliskie.  

13 sierpnia 1951 r. rz d afga ski zwróci  si  do Waszyngtonu z oficjaln  pro b . 

27 listopada rz d USA zdecydowa  si  na zawarcie transakcji, przy spe nieniu 

kilku warunków: warto  zakupu mia a opiewa  na 25 mln dolarów p atnych go-

tówk , transport przez terytorium Pakistanu mia  zorganizowa  Afganistan,  

a o ca ym przedsi wzi ciu miano poinformowa  opini  publiczn . Ostatecznie, 

ze wzgl du na takie warunki, zakup nie doszed  do skutku. 

Pocz tek lat 50. XX wieku charakteryzowa  si  znacznym pogorszeniem re-

lacji afga sko-ameryka skiej. W 1953 r. premierem Afganistanu zosta  Mo-

hammad Daud, który reprezentowa  m ode pokolenie rodziny królewskiej. 

Przedstawiciele tej m odej grupy wyra ali niezadowolenie z powodu d ugich 

prac w dolinie rzeki Helmand, z bardzo wolno post puj cego rozwoju gospo-

darczego i przemian spo ecznych. Grupa ta, mimo e wywodzi a si  z kr gów 

dworskich i elit spo ecznych Afganistanu, mia a pogl dy lewicowe. W trakcie 

edukacji na uczelniach europejskich ludzie ci poznali bowiem my l lewicow ,  

a po powrocie do ojczyzny zamierzali wprowadza  jej za o enia w ycie. M ode 

elity Afganistanu widzia y tak e niebezpiecze stwo w zwi kszaj cych si  

wp ywach krajów zachodnich, zw aszcza USA, co zagra a o neutralno ci ich 

kraju, a tak e mog o utrudnia  stosunki z dopiero co pozyskanym partnerem go-

spodarczym – ZSRR. W 1950 r. obydwa kraje podpisa y umow  o wymianie han-

dlowej na 4 lata8. Dla Afganistanu bardzo wa ne by o prawo do bezp atnego tran-

zytu towarów przez terytorium ZSRR, przede wszystkim z powodu zamkni cia 

granic Pakistanu dla afga skiego transportu, a tak e korzystny kurs walut. 

                                                 
7  W 1947 r. niepodleg o  uzyska  Pakistan – granic  mi dzy dwoma pa stwami by a tzw. linia 

Duranda, wytyczona w 1893 r., stanowi ca wówczas granic  pomi dzy Indiami Brytyjskimi  

a Afganistanem; rozdziela a ona tereny zamieszkane przez plemiona pasztu skie. Afganistan 

po powstaniu Pakistanu nie uzna  tej granicy, gdy  ro ci  sobie prawa do ca ego Pasztunistanu. 

W konflikcie z Pakistanem uzyska  poparcie ZSRR i krajów komunistycznych, co przejawia o 

si  w pomocy gospodarczej i technicznej. By  to pocz tek zintensyfikowanej od lat 60. XX 

wieku polityki uzale niaj cej gospodark  i armi  Afganistanu od pomocy radzieckiej. A. G o-

gowski, Pakistan, Afganistan: trudne s siedztwo, Ma opolska Oficyna Wydawnicza Korona, 

Kraków 2006, s. 183. 
8  J. Modrzejewska-Le niewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 435. 
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Bardzo wa nym elementem w politycznym postrzeganiu wiata przez afga -

skie w adze by a swego rodzaju fascynacja Zwi zkiem Radzieckim. Premier 

Daud, jako reprezentant króla Zahira, bra  udzia  w pogrzebie Stalina w marcu 

1953 r.9 Swój pobyt w tym kraju przed u y  do 3 tygodni. Po powrocie do oj-

czyzny uwa a , e w Afganistanie nale y przeprowadzi  reformy wzorowane na 

systemie radzieckim. Odmowa sprzeda y broni przez USA przy jednoczesnym 

uzbrajaniu Pakistanu zwróci y Afganistan w kierunku wspó pracy z ZSRR.  

W okresie premierostwa Mohammada Dauda w latach 1953–1963 nast pi o 

znaczne unowocze nienie Afganistanu. W dziedzinie rozwoju armii zakupiono 

w ZSRR czo gi T-34, dzia a, samoloty bojowe typu MiG-17 i bombowce10. Pod-

niós  si  tak e poziom edukacji oraz rozpocz  proces emancypacji kobiet. 

Na arenie mi dzynarodowej premier Daud równie  by  postrzegany pozy-

tywnie: prowadzi  polityk  neutralno ci, a tak e rozwija  stosunki gospodarcze  

z pa stwami bloku wschodniego. Dzi ki swojej dzia alno ci reformatorskiej sta  

si  popularniejszy od króla Zahira zarówno w kraju, jak i za granic 11. Tak wiel-

ka popularno  premiera stawa a si  coraz cz stsz  przyczyn  niezadowolenia 

monarchy. Król Zahir poczu  si  zagro ony, dlatego wykorzysta  niepowodzenie 

Dauda, który – wysy aj c armi  afga sk  do Pakistanu – nieskutecznie próbowa  

wznieci  powstanie Pasztunów na pó nocy kraju i w 1963 r. usun  go ze stano-

wiska premiera, a w nast pnym roku zmieni  konstytucj , wprowadzaj c zapis 

zabraniaj cy rodzinie królewskiej wchodzi  w sk ad rz du. W ten sposób Daud 

zosta  wyeliminowany z ycia politycznego12. Król Zahir, próbuj c zachowa  

                                                 
9  Ibidem. 
10 Mohammad Daud d y  do utrzymania neutralno ci w polityce zagranicznej i – wobec tego – 

do zmniejszenia wp ywów ameryka skich, jakie si  nasili y w okresie rz dów Szah Mahmuda 

(premier w latach 1946–1953); zacie ni  kontakty ze Zwi zkiem Radzieckim we wszystkich 

dziedzinach, tak e wojskowej. Afganistan. Gdzie regu  jest brak regu , Wydawnictwo Aka-

demickie DIALOG, Warszawa 2006, s. 69. 
11  Szczegó owo problematyk  reform gospodarczych Dauda przedstawia J. Sierakowska-Dyndo, 

Afganistan. Narodziny republiki, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002,  

s. 80–81.  
12  Okres premierostwa Mohammada Dauda to czas napi tych relacji z Pakistanem. Powodem by  

nierozwi zany spór o przebieg granicy mi dzypa stwowej, polityka w adz pakista skich wo-

bec ludno ci pasztu skiej, ale tak e i sama postawa Dauda, który niezwykle silnie identyfiko-

wa  si  z tym problemem. Stosunki mi dzy dwoma s siadami by y ci gle napi te, jednak do 

otwartego konfliktu dosz o w 1961 r., gdy wojska pakista skie przeprowadzi y akcj  pacyfika-

cyjn  w przygranicznym rejonie Bidzaur. Na pocz tku wrze nia dosz o do ca kowitego zerwa-

nia stosunków, zamkni cia granicy, czego efektem by o zatrzymanie ruchu tranzytowego. 

Przed u aj cy si  konflikt przynosi  olbrzymie szkody gospodarce krajowej, pozbawiaj c j  

najta szej drogi tranzytowej przez Karaczi. Zahamowa  tak e pomoc inwestycyjn  Stanów 

Zjednoczonych, gdy  na lata 1957–1962 zapowiedziany by  drugi plan 5-letni, a wobec kon-

fliktu USA nie godzi y si  na przyj cie zobowi za  odno nie do ca ego 5-lecia. Prze om nast -

pi  dopiero w 1963 r., gdy ze stanowiska szefa rz du odszed  polityk prezentuj cy nieprzejed-

nan  postaw  w sprawie linii granicznej i Pasztunistanu. J. Modrzejewska-Le niewska, Afgani-
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pozory we wprowadzaniu liberalnych przemian, zapowiedzia  zgod  na dzia al-

no  partii politycznych i liberalizacj  ustawy o prasie. Zgodzi  si  tak e na 

udzia  kobiet w wyborach powszechnych. 

Sama zapowied  przyzwolenia na dzia anie partii politycznych spowodowa-

a, e Nur Mohammad Taraki za o y  Ludowo-Demokratyczn  Parti  Afganista-

nu (LDPA), nie czekaj c na ostateczne potwierdzenie jej przez króla13. Taraki 

zosta  wybrany sekretarzem generalnym partii, a w sk ad Komitetu centralnego 

wchodzili: Babrak Karmal, Sultan Ali Kesztmand, Saleh Mohammad Ziri i Da-

stagir Panczsziri. W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych na jesieni 

1965 r. z ramienia LDPA mandat zdoby  jedynie Babrak Karmal. 

Parlament wybrany w 1965 r. okaza  si  przedstawicielem ludzi o pogl dach 

konserwatywnych. W przewa aj cej wi kszo ci sk ada  si  z przedstawicieli 

arystokracji, wodzów plemiennych i mu ów (w jego sk ad wesz a niewielka 

grupa pos ów liberalnych), dlatego organ ten by  przeciwny jakimkolwiek prze-

mianom mog cym prowadzi  do modernizacji kraju. 

Postawa parlamentu by a zgodna z polityk  króla, który nie mia  zamiaru 

przeprowadza  adnych reform. Brak zmiany polityki, trudno ci ekonomiczne  

i straszliwa susza w 1971 r. doprowadzi y do ukszta towania si  radykalnych po-

staw, szczególnie w ród oficerów. W grudniu 1971 r. nawi zali oni kontakt  

z Daudem, pytaj c, czy obj by przywództwo w republika skim przewrocie, a 

nast pnie obj  stanowisko premiera14. 

Przygotowania do przej cia w adzy prowadzone by y na tyle d ugo, e o ca-

ej akcji dowiedzia  si  sam zainteresowany, który zbytnio si  tym nie przej . 

Wie  o detronizacji i zniesieniu monarchii w Afganistanie dotar a do króla Za-

hira w czasie jego podró y po Europie w lecie 1973 r. Zamach stanu zosta  prze-

prowadzony 17 lipca 1973 r., a 24 sierpnia Zahir Szach, przebywaj c we W o-

                                                 
stan, s. 238, 240–242; J. Petrus, Afganistan. Zarys dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1987, s. 338–339, 344–345.  
13  Dzia acze lewicowi skupiali si  wokó  tygodnika „Chalk”, który ukazywa  si  od 11 kwietnia 

do 16 maja 1966 r. Jego wydawc  by  Nur Mohammad Taraki, redaktorem natomiast Baregh 

Szafije – znany lewicowy poeta. Pierwsze z 6 numerów, jakie zosta y opublikowane, zanim ga-

zeta zosta a zamkni ta, zawiera y program polityczny LDPA. Cz onek polityczny komitetu 

centralnego tej partii, Saleh Mohammad Zeraj, wspomina okoliczno ci jej powstania: „Utwo-

rzyli my nasz  parti  w styczniu 1965 r., po prawie osiemnastomiesi cznych przygotowaniach. 

Nasz przywódca Nur Mohammad Taraki, po dokonaniu g bokiej analizy zaistnia ej sytuacji, 

sformu owa  wniosek o mo liwo ci utworzenia w Afganistanie partii nowego typu, kieruj cej 

si  naukow  ideologi  klasy robotniczej. Dnia 1 stycznia 1965 r. w jego domu odby  si  zjazd 

za o ycielski, który proklamowa  powstanie LDPA”. S.M. Zeraj, Afganistan: pocz tek nowej 

ery, „Problemy Pokoju i Socjalizmu” 1979, nr 1, s. 94. 
14  W latach 70. XX wieku w Afganistanie nast pi o znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej. 

m.in. na skutek suszy w latach 1970–1973, co doprowadzi o do wzrostu napi  wewn trznych  

i destabilizacji zako czonej zamachem stanu, który zako czy  okres monarchii. A. Bartnicki, 

H. Dalewska-Gre , M. Dehnel-Szyc i inni, Konflikty wspó czesnego wiata, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2008, s. 166.  
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szech, abdykowa 15. Zgodnie z planem premierem zosta  Mohammad Daud,  

a Afganistan zosta  proklamowany republik 16. 

Do 1974 r. premier Daud wprowadza  na szerok  skal  reformy. Dotyczy y 

one takich aspektów, jak w asno  prywatna i ziemska, spó ki zagraniczne, czas 

pracy i o wiata. W okresie w adzy Dauda trwa a tak e zaci ta walka z opozycj . 

We wrze niu 1973 r. wykryto spisek, na czele którego sta  Mohammad Haszim 

Maiwandwal. W grudniu tego samego roku zosta  udaremniony kolejny spisek. 

W czerwcu 1974 r. s u by bezpiecze stwa powstrzyma y przewrót, którego ce-

lem by o przekszta cenie Afganistanu w republik  islamsk . W ród spiskowców 

znajdowali si  Burhanuddin Rabbani i Gulbuddin Hekmatiar, którzy zdo ali 

uciec do Pakistanu i tam kontynuowali swoj  dzia alno  opozycyjn . 

Tak napi t  sytuacj  próbowa y wykorzysta  Stany Zjednoczone. Pos u y y 

si  one szachem Iranu Mohammadem Rez  Pahlawim, który zaproponowa  

Daudowi wspó prac . G ównym celem tego zbli enia mia o by  oderwanie 

Afganistanu od wspó pracy z ZSRR i powi zanie go z krajami zachodnimi.  

W 1974 r. Iran przeznaczy  w ramach pomocy dla rz du afga skiego 10 mln do-

larów na realizacj  ró nych przedsi wzi , w tym na badania dotycz ce budowy 

pierwszej w Afganistanie linii kolejowej17. 

Daud, pod wp ywem zbli enia z Iranem, rozpocz  stopniowo usuwa  ze 

swego otoczenia polityków o nastawieniu radykalnym. Og oszona wiosn  1977 r. 

nowa konstytucja umocni a w adz  prezydenta, rozszerza a jego uprawnienia  

i uznawa a dzia alno  tylko jednej partii politycznej – Partii Rewolucji Naro-

dowej – b d cej w rzeczywisto ci parti  prezydenck . 

Polityka Dauda doprowadzi a do po czenia si  dwóch frakcji LDPA. Do 

roz amu w partii dosz o w 1967 r. Powsta y wówczas dwa ugrupowania: Chalk – 

Lud z Tarakim na czele i Parczam – Sztandar pod przywództwem Karmala. 

Przyczyn  tego podzia u by y sprzeczne pogl dy dotycz ce przyj tej taktyki, 

tempa i sposobu wprowadzania reform, a tak e osobiste konflikty przywódców 

partii18. Zagro enie, jakie powodowa a LDPA, Daud próbowa  zminimalizowa  

                                                 
15  J. Odziemkowski, Mi dzynarodowe konflikty zbrojne po drugiej wojnie wiatowej, Wydawnic-

two Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego, Warszawa 2006, s. 246. 
16  J. Sierakowska-Dyndo, Afganistan. Narodziny Republiki, s. 190.  
17  W kwietniu 1975 r. szach Iranu po yczy  400 mln dolarów na korzystnych warunkach na roz-

wój ma ych przedsi biorstw, transportu oraz na prace w dolinie rzeki Helmand. 
18  Przyczyn  roz amu by  zarówno konflikt personalny na linii Taraki–Karmal, jak i ró nice spo-

eczno-ideologiczne. Nazwa Parczam, podobnie jak i w przypadku Chalk, pochodzi a od nazwy 

gazety ukazuj cej si  od 1968 r. i zwi zanej z Babrakiem Karmalem. Obie frakcje ró ni y si  

tak e sk adem socjalnym. O ile do Chalku oprócz Pasztunów nale eli tak e przedstawiciele po-

zosta ych grup etnicznych, o tyle w sk ad Parczamu wchodzili wy cznie Pasztunowie (g ównie 

z Kabulu), których pozycja spo eczna by a stosunkowo wysoka. G ównym celem Parczam by o 

stworzenie Zjednoczonego Demokratycznego Frontu przy wspó udziale wszystkich warstw  

i klas spo ecznych. W przeciwie stwie do Chalku walka klas nie odgrywa a tu roli najwa niej-

szego czynnika w programie politycznym. Ró nica ideologiczna dotyczy a tak e przede 
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poprzez zastraszanie cz onków partii, wykorzystuj c do tego tajne s u by. Dzia-

ania te nie przynios y spodziewanego rezultatu, a efekt ich by  zupe nie odwrot-

ny. Pogrzeb jednego z zamordowanych dzia aczy LDPA przekszta ci  si  w wie-

lotysi czn  demonstracj . W nast pstwie tych wydarze  25 kwietnia 1978 r. 

Daud rozkaza  pojma  przywódców partii z Tarakim i Babrakiem Karmalem na 

czele, a na dzie  nast pny zapowiedzia  czystk  w wojsku i administracji. By y 

to ostatnie kroki, jakie podj  Daud19. Dwa dni pó niej ju  nie y . 

27 kwietnia 1978 r. dosz o do wybuchu rewolucji zwanej kwietniow , któr  

– wobec uwi zienia Tarakiego, Babraka Karmala i pozosta ych cz onków g ów-

nego kierownictwa LDPA – kierowa  Hafizullah Amin. Po ca ym dniu walki 

LDPA przej a ster w adzy. Rano 28 kwietnia poinformowano o mierci Mo-

hammada Dauda. Rada Rewolucyjna proklamowa a Demokratyczn  Republik  

Afganistanu. Prezydentem zosta  przywódca radykalnego skrzyd a LDPA – Ta-

raki. Nowe w adze natychmiast zosta y uznane przez Zwi zek Radziecki. 

Zamachowcy utworzyli tak e rz d pod przywództwem Tarakiego. Jego za-

st pc  zosta  Babrak Karmal. Wojna domowa w kraju trwa a jednak dalej, teraz 

pomi dzy dwiema zwalczaj cymi si  frakcjami LDPA. W lipcu 1978 r. Babrak 

Karmal zosta  desygnowany na stanowisko ambasadora Afganistanu w Czecho-

s owacji i w rezultacie uda  si  do Pragi. W podobny sposób eliminowani byli 

pozostali cz onkowie frakcji Parczam. Zast pc  Tarakiego po wyeliminowaniu 

Babraka Karmala zosta  cz owiek, który rozpocz  rewolucj  kwietniow  – Ha-

fizullah Amin. W sierpniu dosz o do drugiego etapu walki frakcyjnej. Taraki 

oskar y  cz onków Parczamu o spisek antyrz dowy, w wyniku czego zostali oni 

aresztowani, a Babrakowi Karmalowi przypisano wspó prac  ze spiskowcami  

i w efekcie usuni to z partii. Lider Parczamu wraz z cz onkami tej frakcji prze-

bywaj cymi za granic  zdecydowali si  pozosta  na emigracji.  

Rz d Tarakiego bardzo szybko rozpocz  reformowanie pa stwa20. Spo ród 

wielu kontrowersyjnych postulatów kilka by o naprawd  istotnych: zrównanie 

kobiet i m czyzn we wszystkich prawach, rozpocz cie ogólnokrajowej akcji 

zwalczania analfabetyzmu, zakaz kupowania on, wprowadzenie reformy rolnej 

i zakaz lichwy. Tak radykalne reformy wprowadzane jedna po drugiej wywo a y 

du y sprzeciw w spo ecze stwie afga skim, którego sposób ycia nie zmienia  

si  od wielu lat i które by o przywi zane do swojej tradycji i religii21. Wprowa-

                                                 
wszystkim stosunku do Zwi zku Radzieckiego i rz du afga skiego, gdzie Parczam opowiada a 

si  za zbli eniem z ZSRR i wspó prac  z w adzami afga skimi, natomiast Chalk – za utrzyma-

niem dystansu. J. Modrzejewska-Le niewska, Afganistan, s. 259; J. Sierakowska-Dyndo, Afga-

nistan. Narodziny Republiki, s. 107. 
19  Po aresztowaniu kierownictwa partii zamachu stanu dokona a grupa oficerów przy cichym po-

parciu Moskwy. J. Odziemkowski, Konflikty mi dzynarodowe…, s. 177. 
20  Jedn  z przemian, jaka wzbudza a najwi ksze niezadowolenie, by o ograniczenie roli islamu  

w yciu spo ecznym. Ibidem, s. 177–178. 
21  Po przej ciu w adzy w pa stwie cz onkowie Chalku skupili si  na zwalczaniu pozosta ych 

frakcji w onie LDPA. Tymczasem przeciwnicy Chalku i LDPA w ogóle znajdowali si  w spo-
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dzane zmiany burzy y stary ad. Bardzo szybko okaza o si  równie , e w spo e-

cze stwie afga skim jest znacznie wi cej przeciwników ni  zwolenników re-

form, a grupa reformatorów zacz a si  bardzo szybko zmniejsza . Na jesieni 

1978 r. rozpocz y si  manifestacje antyrz dowe. W lutym 1979 r. Biuro Poli-

tyczne LDPA postanowi o nasili  walk  z klerem muzu ma skim, a w marcu 

Amin dosta  swobod  dzia ania w aspekcie st umienia powstania, które wybu-

ch o w Nuristanie. Na wiosn  1979 r. walki zacz y si  rozprzestrzenia  na inne 

prowincje. Do najwi kszego wyst pienia, które wywo a o g o ne echa, dosz o  

w Heracie, trzecim pod wzgl dem wielko ci mie cie w Afganistanie. 14 marca 

1978 r. wybuch o tam tzw. powstanie dwudziestu czterech hut. Sprzeciwiaj cy 

si  aktualnej w adzy Afga czycy zaatakowali przebywaj cych w mie cie Ro-

sjan22, a tak e sympatyków i cz onków LDPA23. Powstanie zosta o bezwzgl d-

nie st umione przy pomocy wojska – ponad 40 tys. ludzi zosta o rannych lub 

zgin o. Wówczas, zaszokowany i wystraszony skal  oporu, Taraki po raz 

pierwszy poprosi  o pomoc wojskow  Zwi zek Radziecki. Kreml na ten apel nie 

odpowiedzia . 

W zwi zku z tak napi t  sytuacj  wewn trzn  Amin zdo a  przekona  Tara-

kiego, by ten mianowa  go ministrem obrony. W nied ugim czasie po nominacji 

premier zorientowa  si , e pozycja Amina sta a si  bardzo silna i zagra a jego 

w adzy. Wobec tego 14 wrze nia 1979 r. z rozkazu Tarakiego podj to nieudan  

prób  zamachu na ycie dopiero co mianowanego ministra obrony. W odpowie-

dzi Amin, maj c za sob  si y wojskowe, wyst pi  z wnioskiem do KC LDPA  

o usuni cie Tarakiego z partii. Po przyj ciu wniosku Amin zaj  miejsce Tarakiego24. 

                                                 
ecze stwie, gdzie dzia alno  opozycyjna rozpocz a si  pod koniec maja 1978 r. Opozycj  

organizowa y przede wszystkim tradycyjne grupy muzu ma skie. Dziewi  spo ród nich utwo-

rzy o Front Ocalenia Narodowego, na czele którego stan  przebywaj cy na wygnaniu w Pe-

szawarze Burhanuddin Rabbani. Szacuje si , e ok. 350 tys. mu ów w ca ym kraju popar o 

opozycj , chocia  w adze twierdzi y, e tylko nieznaczna mniejszo  by a przeciwko A. Ko-

walczyk, Sztorm w Kabulu, „Nowa Europa Wschodnia” 2009, nr 6, s. 85. 
22  Liczb  ofiar w ród Rosjan szacuje si  na ok. 60 osób. 
23  Sprzeciwiaj cy si  nowej w adzy ch opi oraz zwolennicy obalonego prezydenta Dauda rozpo-

cz li ataki na polityków pe ni cych urz dy pa stwowe oraz cz onków LDPA. W kilka miesi cy 

rz d straci  kontrol  nad wi kszo ci  obszaru pa stwa. Taraki zwróci  si  o pomoc do Moskwy. 

5 grudnia 1979 r. podpisano uk ad o wzajemnej wspó pracy i przyja ni – zobowi zuj cy oby-

dwie strony do pomocy wojskowej w przypadku zagro enia integralno ci terytorialnej której-

kolwiek z nich. W adze ZSRR dostarczy y w nied ugim czasie swojemu sojusznikowi du e ilo-

ci sprz tu wojskowego i kilkuset doradców maj cych pomóc w opanowaniu sytuacji w kraju. 

Jednak pomoc ZSRR przynios a odwrotny skutek. Nie wystraszy a, a wr cz przeciwnie – za-

ch ci a muzu manów do silniejszego oporu z obawy przed wprowadzeniem reform niszcz cych 

dotychczasowy porz dek przy pomocy radzieckiego sprz tu wojskowego. Og oszono wi c 

wi t  wojn , a do mud ahedinów zacz y przy cza  si  tysi ce ochotników. A. Kowalczyk, 

Afganistan 79–89. Dolina Panczsziru, Altair, Warszawa 1994, s. 196.  
24  Z polecenia Amina, Taraki zosta  przywi zany r cznikiem do ó ka i uduszony poduszk .  

M. Dobbs, Precz z Wielkim Bratem. Upadek Zwi zku Radzieckiego, Dom Wydawniczy REBIS, 
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Z Kremla p yn y rady, które nakazywa y Aminowi zmniejszy  liczb  

wprowadzanych reform, a tak e je z agodzi , ale nowy sekretarz generalny nie 

mia  zamiaru si  do nich zastosowa ; nie nada  tak e reformom takiego kszta tu, 

w jakim by yby do przyj cia dla Afga czyków, natomiast powa nie rozwa a  

rozlu nienie kontaktów z Moskw . Wprowadzanie kolejnych reform powodo-

wa o coraz silniejszy opór spo ecze stwa afga skiego, a by  on tym mocniejszy, 

im bardziej widoczny stawa  si  ich antyreligijny charakter.  

Ju  na jesieni 1979 r. w adze w Kabulu kontrolowa y jedynie 1
Ú3 obszaru ca-

ego pa stwa, a i tutaj w adza stawa a si  coraz s absza. Bardzo silnym bod cem, 

który pobudza  Afga czyków do walki, by a islamska rewolucja w s siednim 

Iranie. Kreml obawia  si  mo liwo ci utraty wp ywów w pa stwie, którego 

przywódcy nie ufa , a w które zainwestowa  swe fundusze. W grudniu 1979 roku 

w adze Kremla zdecydowa y si  wi c na interwencj , do której przygotowania, 

przynajmniej teoretycznie, trwa y od jesieni. 

W drugiej po owie 1979 r. rz d LDPA kilkakrotnie zwraca  si  do ZSRR  

z pro b  o wsparcie militarne. W kwietniu 1979 r. Amin prosi  o dostarczenie do 

Kabulu 15–20 mig owców bojowych. W adze radzieckie nie spe ni y tej pro -

by. W lipcu natomiast Boris Ponomariow – cz onek cis ego kierownictwa 

ZSRR – przedstawi  ponowne pro by Amina i Tarakiego o wsparcie wojskowe. 

W sierpniu sw  pro b  o pomoc w adze afga skie powtórzy y dwukrotnie – naj-

pierw do radzieckiego ambasadora Aleksandra Puzanowa i genera a KGB Iwa-

nowa, nast pnie do dowódcy wojsk l dowych genera a Paw owa. Wszystkie te 

pro by zosta y przez w adze radzieckie odrzucone. 

Stanowisko Kremla w sprawie pomocy wojskowej dla Afganistanu zmieni o 

si  dopiero na jesieni 1979 r. Sta o si  tak pod wp ywem niepewnych poczyna  

Amina25. Pod koniec wrze nia zwo ane zosta o nadzwyczajne spotkanie cz on-

ków KC: Andrieja Gromyki – ministra spraw zagranicznych, Jurija Andropowa 

– szefa KGB i Borisa Ponomariowa. W czasie obrad przedstawione zosta o 

sprawozdanie okre laj ce sytuacj  polityczn  w Afganistanie, dotycz ce walk 

wewn trz LDPA i nastrojów w szeregach armii afga skiej, które z o y  genera  

Lew Gorie ow, g ówny radziecki doradca wojskowy w Kabulu. Spotkanie doty-

cz ce tej kwestii odby o si  tak e 6 grudnia 1979 r. 

Ostateczne rozstrzygni cie o wkroczeniu wojsk radzieckich podj li Leonid 

Bre niew, Jurij Andropow, Andriej Gromyko i Dmitrij Ustinow – minister 

obrony, ale i w tak cis ym gronie stanowiska nie by y zbie ne. Zwolennikiem 

                                                 
Pozna  1998, s. 29; J. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego wiata, Znak, Kraków 

2007, s. 244–246. 
25  Amin po przej ciu w adzy publicznie okre li  si  jako wielbiciel Stalina i próbowa  rz dzi  ta-

kimi metodami jak radziecki dyktator, co spowodowa o tylko pogorszenie beznadziejnej ju  sy-

tuacji w kraju. Wobec tego Biuro Polityczne KPZR stwierdzi o, e wi cej szans na zako czenie 

wojny domowej b dzie mia  Babrak Karmal – przywódca umiarkowanej frakcji LDPA.  

J. Odziemkowski, Konflikty mi dzynarodowe…, s. 178–179. 
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u ycia si y by  Andropow, którego popiera  Ustinow. Bre niew i Gromyko byli 

bardziej umiarkowani. 

Decyzja o podj ciu interwencji zapad a wieczorem 12 grudnia 1979 r., cho-

cia  oficjalnie nie podpisano adnych dokumentów26. Nast pnego dnia genera   

J. Maksimow – dowódca turkiesta skiego okr gu wojskowego – rozpocz  mo-

bilizacj  armii. W stan gotowo ci zosta a postawiona 40. Armia, Korpus Lotni-

czy, cztery dywizje zmotoryzowane, brygada artylerii i wojsk in ynieryjnych,  

a tak e s u by kwatermistrzowskie. Pod bro  powo ano równie  ponad 50 tys. 

rezerwistów. Rosjanie do walki na terenie Afganistanu wprowadzili du e si y – 

ich liczebno  wynosi a ok. 129–180 tys. o nierzy ró nych formacji. 

Decyduj c si  na interwencj  w Afganistanie, ZSRR kierowa  si  wzgl dami 

w asnego bezpiecze stwa27. Bardzo du y wp yw na wybór tego rozwi zania 

mia  zapewne przebieg wydarze  w Iranie. Rewolucja ira ska Chomeiniego by a 

bardzo szczegó owo obserwowana, gdy  by a ona wymierzona zarówno prze-

ciwko USA, jak i ZSRR, propaguj c jednocze nie model pa stwa wyznaniowe-

go, które mia o by  wzorem dla wszystkich muzu manów. Moskwa obawia a si  

tak e pobudzenia tym przyk adem fanatyzmu religijnego w ród muzu ma skich 

mieszka ców w asnego pa stwa. Dodatkowo sytuacja by a napi ta z powodu 

okupacji ambasady USA w Teheranie i koncentracji ameryka skiej floty w rejo-

nie Zatoki Perskiej. 

27 grudnia 1979 r. przebrani w mundury afga skie o nierze ze specjalnej 

jednostki Armii Radzieckiej przeprowadzili udany zamach na ycie Amina. Na 

jego stanowisko zosta  desygnowany przez interwentów Babrak Karmal, który 

reprezentowa  wi ksze sk onno ci do wspó pracy z ZSRR. Rz dzi  on do po-

cz tków maja 1986 r., kiedy to w adz  przej  Muhammad Najibullah28. 

                                                 
26  24 grudnia 1979 r. szef sztabu generalnego, Niko aj Ogarkow, podpisa  rozkaz wymarszu 

wojsk do Afganistanu „w celu udzielenia internacjonalistycznej pomocy zaprzyja nionym 

Afga czykom i by zapobiec ewentualnym antyafga skim dzia aniom ze strony s siaduj cych 

pa stw”. J. Modrzejewska-Le niewska, Afganistan, s. 332.  
27  Próby wskazania jednoznacznych powodów, dla których Rosjanie zdecydowali si  na wys anie 

swoich wojsk do Afganistanu, nadal pozostaj  przedmiotem spekulacji, czego przyczyn  jest 

brak dost pu do rosyjskich archiwów. Oficjalnym motywem by o zapewnienie bezpiecze stwa 

ZSRR. Z radzieckich informacji prasowych wynika o, e Afganistan by  zagro ony utrat  nie-

podleg o ci i móg  si  sta  przyczó kiem USA. Inwazja by a tak e uzasadniana ideologicznie – 

socjalizm obligowa  ZSRR do pomocy Afga czykom w obronie zdobyczy rewolucji kwietnio-

wej. Powo ywano si  tak e na pro by o udzielenie wsparcia ze strony LDPA. Ibidem, s. 334–335. 
28  28 grudnia Babrak Karmal wkroczy  do stolicy pod os on  345. Gwardyjskiego Pu ku Po-

wietrznodesantowego i przemówi  do narodu, zaczynaj c od tradycyjnego pozdrowienia islam-

skiego. Dla nadania interwencji radzieckiej pozorów legalno ci oficjalnie zaprosi  Armi  Ra-

dzieck  do Afganistanu. W wyniku zmiany polityki ZSRR po doj ciu do w adzy Michai a Gor-

baczowa 4 maja 1986 r. nowym sekretarzem generalnym LDPA Afganistanu zosta  Muham-

mad Najib, dotychczasowy szef s u by bezpiecze stwa. 30 wrze nia 1987 r. obj  urz d prezy-

denta i zacz  u ywa  nazwiska Najibullach. H.M. Królikowski, Cz. Marcinkowski, Afganistan 

2002, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003, s. 11. 
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W Afganistanie dosz o do star  plemion afga skich z oddzia ami pozostaj -

cymi pod w adz  Babraka Karmala oraz wojskami radzieckimi. W pierwszej fa-

zie interwencji ZSRR w Afganistanie oddzia y radzieckie wykaza y ca kowite 

nieprzygotowanie do walki w tak trudnym terenie, z daleka od w asnych garni-

zonów. W oddzia ach radzieckich widoczny by  zarówno brak do wiadczonej 

kadry oficerskiej, jak i podstawowego sprz tu obozowego – namiotów i kuchni 

polowych. Na dodatek do oddzia ów walcz cych w Afganistanie wcielano mu-

zu manów. By a to realizacja pomys u, jaki narodzi  si  w sztabie g ównego do-

wództwa – uwa ano, e muzu manie najlepiej b d  walczyli z muzu manami. 

Wycofano si  z tej koncepcji w marcu 1980 r. 

W pocz tkowym okresie walk wojska radzieckie realizowa y plany dzia a  

zbrojnych uwzgl dniaj ce ewentualne starcia z krajami Europy Zachodniej – do 

ataku zosta y rzucone du e, zmechanizowane brygady, podczas gdy w Afgani-

stanie by o zaledwie kilka w miar  „normalnych” dróg29. Wobec du ych strat  

w ludziach i sprz cie sztab radziecki zmieni  taktyk  walki. Do dywizji zmecha-

nizowanych zosta y przy czone jednostki przygotowane do walki z partyzanta-

mi. Specjalnym rodzajem jednostek dzia aj cych w Afganistanie sta  si  SPEC-

NAZ, który zosta  wprowadzony do dzia a  zbrojnych w 1984 r. Podstawowa 

jednostka SPECNAZU – dru yna – liczy a 8–10 o nierzy, z których jeden wy-

wodzi  si  z ludno ci miejscowej. Dzia a a ona w nocy, na g bokim zapleczu, 

korzystaj c z informacji przekazywanych przez wywiad i zwiad lotniczy. G ów-

nym celem SPECNAZU by y du e wsie, spe niaj ce rol  baz dla ruchu oporu30. 

W 1982 r. Rosjanie wprowadzili do walk w Afganistanie my liwce bombar-

duj ce SU-25, które by y os aniane przez my liwce MiG-23; do akcji w czono 

tak e formacje spadochroniarzy. Dobre rezultaty przynios o wprowadzenie do 

walk mig owców szturmowych Mi-24 Hind. Ze wzgl du na opancerzenie  

i uzbrojenie okaza y si  one bardzo skuteczne, cho  do  szybko Afga czycy 

znale li skuteczny sposób na ich str canie. Przez ca y okres trwania konfliktu 

strona radziecka korzysta a cznie z ponad 400 mig owców transportowo- 

-desantowych Mi-6 i Mi-8T. 

                                                 
29 Pierwsz  powa n  akcj  przeciwpartyzanck  wojska radzieckie przeprowadzi y w lutym 1980 r.  

2 pu ki 103. Dywizji Powietrznodesantowej i 2 pu ki 108. Dywizji Zmotoryzowanej otrzyma y 

za zadanie oczy ci  dolin  Kumar, po o on  w pobli u szosy Kabul-D alalabad. Plan zak ada , 

e jeden batalion powietrznodesantowy zostanie wysadzony przez mig owce w g bi Kumar  

i odetnie mud ahedinom drog  odwrotu. G ówne si y mia y si  kierowa  od wylotu w gór  do-

liny. Mud ahedini wysadzili ska y, blokuj c drog  oddzia owi zmotoryzowanemu, a nast pnie 

przewa aj cymi si ami uderzyli na odci ty w górach batalion. Batalion straci  28 o nierzy  

i zosta  ewakuowany mig owcem. Ta nieudana operacja u wiadomi a dowództwu radzieckie-

mu, e wojna nie b dzie ani krótka, ani atwa. J. Odziemkowski, Konflikty mi dzynarodowe…, 

s. 180. 
30  Nazwa SPECNAZ pochodzi od s ów specjalnowo naznaczenija – ludzie do wykonywania za-

da  specjalnych. W. Markowski, W. Miliaczenko, Specnaz w Afganistanie, Dom Wydawniczy 

Bellona, Warszawa 2002, s. 5, 12–13. 
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Wed ug pocz tkowych planów oddzia y radzieckie mia y wspiera  armi  

afga sk . W praktyce okaza o si  jednak, e musia y one zast powa  w walce 

wojska Babraka Karmala, a tak e walczy  przeciwko nim, t umi c powstanie, 

które wybuch o w Kabulu na prze omie lutego i marca 1980 roku31. Sojuszni-

kiem wojsk radzieckich by a Khedamat-i Etela’at Dawlati – KhAD – tajna poli-

cja ci le powi zana z KGB, do 1986 r. kierowana przez Najibullaha. 

Afga czycy, którzy od samego pocz tku stawiali opór komunistycznym rz -

dom w Kabulu, w konsekwencji radzieckiej interwencji nazywani byli w mi -

dzynarodowej opinii publicznej mud ahedinami32. Tak nazywano uczestników 

wi tej wojny – d ihadu. Przez ZSRR okre lani byli jako basmacze – bandyci 

lud dushmani – wrogowie. W ród mud ahedinów walczyli przedstawiciele wie-

lu plemion: Pusztunowie, Tad ycy, Uzbecy, Nurista czycy i Hazarowie.  

W pierwszym etapie walk Afga czycy dysponowali prymitywnym i przestarza-

ym sprz tem i w bezpo rednich walkach ponosili dotkliwe straty. W czasie 

trwania walk poszczególne plemiona zacz y wypracowywa  w asne techniki 

walki, a wspólnym elementem ich strategii by o dzia anie w stosunkowo ma ych 

oddzia ach, licz cych ok. 50 ludzi33. Liczebno  mud ahedinów by a bardzo 

ró nie szacowana: od 30 do 200 tys. bojowników. Wynika o to z du ych waha  

liczebno ci oddzia ów – ze wzgl du na partyzancki charakter wojny, która nie 

by a wypowiedziana, sk ad oddzia ów partyzanckich nie by  sta y. 

Lepsze wyposa enie zbrojne zacz o nap ywa  do mud ahedinów dopiero, 

kiedy pomocy zacz y im udziela  Stany Zjednoczone. Jednym z bezpo rednich 

skutków inwazji Zwi zku Radzieckiego na Afganistan by  bojkot Igrzysk Olim-

pijskich w Moskwie w 1980 r. przez USA i kraje Europy Zachodniej34. W ra-

mach sprzeciwu wstrzymano tak e dostawy ameryka skiego zbo a do ZSRR, 

ograniczono radzieckie po owy na wodach ameryka skich i na o ono ca kowite 

embargo na zaawansowane technologie. 6 stycznia 1980 r. podczas przemówie-

nia w Kongresie prezydent przedstawi  tzw. doktryn  Cartera, która mówi a, i  

„je eli jakiekolwiek pa stwo b dzie d y  do przej cia kontroli nad rejonem Za-

toki Perskiej, b dzie to traktowane jako zagro enie ywotnych interesów USA  

                                                 
31  Kierownictwo KPZR spodziewa o si , e inwazja Afganistanu b dzie krótk  akcj  zbrojn , po 

której nast pi normalizacja. Wojska radzieckie mia y utworzy  garnizony we wszystkich wi k-

szych miastach, obsadzi  bazy lotnicze i zapewni  bezpiecze stwo na g ównych drogach. 

Uwa ano, e powtórzy si  scenariusz z Czechos owacji z 1968 r., w czym mia o pomóc wspar-

cie ze strony armii Babraka Karmala, w najgorszym przypadku spodziewano si  krótkotrwa-

ych walk, tak jak na W grzech w 1956 r. J. Odziemkowski, Konflikty mi dzynarodowe…,  

s. 179–180. 
32  Od arabskiego mud ahid, co w j zyku darni oznacza „ arliwi obro cy, wojownicy za wiar ”. 

Ibidem, s. 177. 
33  R. Sikorski, Prochy wi tych. Afganistan. Czas wojny, Wydawnictwo AMF Plus Group, War-

szawa 2007, s. 349–350. 
34  Kraje bloku socjalistycznego zrewan owa y si , bojkotuj c olimpiad  w Los Angeles w 1984 r. 

P. Balcerowicz, op. cit., s. 72. 
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i jako takie mo e by  odparte w ka dy sposób, z u yciem si y w cznie”. Stano-

wisko zaprezentowane w doktrynie Cartera by o oficjaln  odpowiedzi  na inter-

wencj  ZSRR w Afganistanie, ale w pierwszej fazie wojny pomoc ameryka ska 

dla napadni tego kraju by a udzielana w tajemnicy. Ameryka ski sprz t woj-

skowy by  dobierany pod k tem jak najlepszego przeciwdzia ania radzieckim si-

om powietrznym i zmotoryzowanym wojskom pancernym, w czym doskonale 

sprawdzi y si  FIM-92 Stinger – wyrzutnie pocisków typu ziemia-powietrze35. 

Oprócz dostaw sprz tu dla mud ahedinów walcz cych na pierwszym fron-

cie, administracja Cartera podejmowa a dzia ania na p aszczy nie dyplomatycz-

nej. Taki charakter mia a misja sekretarza obrony Harolda Browna w Chinach, 

której celem by o przekonanie rz du ChRL do wspólnych dzia a  ameryka sko- 

-chi skich. Efektem tej misji by o wsparcie Chin dla Pakistanu (wobec coraz 

silniejszych gró b ze strony ZSRR), a tak e dostarczanie broni dla afga skich 

bojowników.  

Polityk  Cartera kontynuowa a nowa administracja Ronalda Reagana. Sfor-

mu owana zosta a doktryna Reagana, która przewidywa a udzielanie szerokiej 

pomocy i wsparcia bojownikom o wolno  (freedom fighters), którzy wyst po-

wali przeciwko komunistycznym rz dom w ich krajach36. Doktryna ta mia a du-

e poparcie w ród dwóch kongresmenów – Gordona J. Humphreya i Roberta J. 

Lagormarisno.  

W 1984 r. administracja Reagana zdecydowa a si  na dostarczenie dla mu-

d ahedinów nowoczesnych rakiet Stinger, które w r kach afga skich partyzan-

tów sta y si  powa nym zagro eniem dla przeciwnika. W bardzo du ym stopniu 

przyczyni y si  one do zestrzelenia wielu spo ród 392 samolotów i mig owców, 

które Rosjanie stracili w Afganistanie w latach 1980–1987. Bro  by a dostarcza-

na do Peszawaru w Pakistanie, który by  g ówn  baz  afga skich bojowników,  

a stamt d by a rozdzielana pomi dzy oddzia y walcz ce w Afganistanie. W po-

bli u granicy afga sko-pakista skiej rozlokowanych by o ok. 80 baz mud ahe-

dinów, w których odbywa y si  szkolenia. Ka dego miesi ca opuszcza o je ok.  

3 tys. przeszkolonych bojowników37. Afga czycy walcz cy z Armi  Radzieck  

byli jednak nie tylko dozbrajani przez USA w sprz t wojskowy, ale otrzymywali 

tak e wsparcie finansowe – ok. 100 mln dolarów rocznie. Znaczna cze  tej 

kwoty by a kierowana do uchod ców, z których 2,8 mln znajdowa o si  w Paki-

stanie, a 2,2 mln w Iranie. Tak e na arenie mi dzynarodowej Stany Zjednoczone 

                                                 
35  J. Modrzejewska-Le niewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 442. 
36  H. Kissinger, Dyplomacja, t um. S. G bi ski, G. Wo niak, I. Zych, Philip Wilson Polska, 

Warszawa 2003, s. 852. 
37  Udzia  Pakistanu w kreowaniu sytuacji na terenie Afganistanu pozostaje nie do przecenienia. 

Ze wzgl du na po o enie i sytuacj  geopolityczn  w regionie Pakistan odgrywa  bardzo wa n  

rol . By  to jedyny kraj, przez którego terytorium Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia  

i wiat muzu ma ski mog y kierowa  pomoc dla mud ahedinów. J. Modrzejewska-Le niewska, 

Afganistan, s. 348. 
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oficjalnie popiera y afga skich bojowników, w USA organizowano Dni Afgani-

stanu, a prezydent Reagan spotyka  si  z przywódcami afga skiego ruchu oporu. 

Afga ski ruch oporu z zewn trz wygl da  na jednolicie scementowany, 

wspólny blok. W rzeczywisto ci jednak by  i pozosta  tak e w czasie wojny bar-

dzo podzielony, a nawet rozdarty konfliktami38. Jeszcze przed radzieck  inter-

wencj , w 1973 r., w celu powstrzymania komunistycznej w adzy i zbyt szeroko 

zaplanowanych reform, powsta o Muzu ma skie Braterstwo (Ikhwan ul-Mus- 

limi), na czele którego stan  Gulbuddin Hekmatiar. W Pakistanie, w nied ugim 

czasie po obaleniu króla, grupa studentów afga skich za o y a Parti  Islamsk  

(Hezb-i-Islami). W jej szeregach znalaz o si  wielu pó niejszych przywódców 

ruchu oporu: Burhanuddin Rabbani, Ahmad Szach Massud i Maulawi Mansoor. 

Z czasem Partia Islamska podzieli a si  na frakcje. Jedn  z nich by o stronnictwo 

kierowane przez Gulbuddina Hekmatiara, który w opinii mi dzynarodowej po-

strzegany by  jako przedstawiciel ca ego afga skiego ruchu oporu. Od am Hek-

matiara zak ada  stworzenie fundamentalistycznego pa stwa islamskiego, dlate-

go popiera  Chomeiniego, natomiast by  przeciwnikiem Zwi zku Radzieckiego, 

Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Organizacja Hekmatiara otrzymywa a pomoc 

finansow  m.in. od Muamara Kadafiego z Libii. Drugim stronnictwem by  Kah-

lis, na czele którego sta  Maulawi Mohammad Younos Khalis. Program tego 

ugrupowania tak e opiera  si  na islamie, jednak jego has a nie by y bardzo ra-

dykalne, odwo ywa y si  przede wszystkim do tradycji. 

W 1978 r. Burhanuddin Rabbani utworzy  Islamskie Stowarzyszenie Afgani-

stanu (Jamiat Islami Afghanistan). Na pocz tku program tej partii by  radykalnie 

islamski. Zmieni o si  to w 1984 r., kiedy odrzucono radykalizm ideologiczny. 

Najs awniejszym dowódc  wojskowym zwi zanym z t  parti  by  Ahmad Szach 

Massud, zwany „Lwem Panczsziru”39. 

Równie  w roku 1978 powsta  Front Ocalenia Afganistanu (Jabba-i-Nejat-i- 

-Afghanistan), którego przywódc  by  Sibgatullah Mojadidi – zwolennik kursu 

narodowo-tradycyjnego. Rz d mia  by  wi c wiecki, ale w swej dzia alno ci 

mia  przestrzega  zasad islamu i opiera  si  na tradycji afga skiej. Parlament 

mia  by  wybrany w wolnych wyborach. 

W latach 1979–1982 dzia a a tak e, maj ca poparcie Iranu, Rada Rewolu-

cyjna Islamskiej Unii Afganistanu (Shura-i-Inqilab-i-Islami), w skrócie Shura. 

Jej liderem by  Szeik Sayed Ali Beheshti. Program partii by  narodowy.  

Jedn  z najwi kszych partii opozycyjnych by o ugrupowanie Ruch na Rzecz 

Islamskiej Rewolucji w Afganistanie (Harakat-i-Inqilab-i-Islami Afghanistan),  

                                                 
38  Zbiorcza nazwa mud ahedini kry a w sobie bardzo wiele grup, które ró ni y si  mi dzy sob  

sk adem etnicznym, prezentowan  opcj  polityczn , rejonem dzia ania i mi dzynarodowymi 

powi zaniami. Ibidem, s. 344. 
39  Panczszir to dolina, która by a g ównym zapleczem Massuda podczas walk z oddzia ami ra-

dzieckimi. Mimo wielokrotnych prób nigdy nie zosta a przez Rosjan zdobyta ze wzgl du na 

swoj  niedost pno . A. Kowalczyk, Afganistan 79–89…, s. 70. 
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w skrócie Harakat. Przewodzi  jej Maulawi Mohammad Nabi Mohammadi. 

Ugrupowanie to g osi o program tradycjonalistyczny i narodowy. Rz d mia  by  

wi c wybierany na podstawie praw islamu, ale nie mia  by  teokratyczny i fana-

tycznie islamski; parlament mia  by  natomiast tradycyjnym zgromadzeniem – 

Loya Girga – nieodnosz cym si  do wzorów zachodnich. 

Wojna, która tak naprawd  nie zosta a przez adn  ze stron wypowiedziana, 

by a bardzo krwawa i okrutna. Rosjanie u ywali broni chemicznej, co zamienia-

o Afganistan w poligon do wiadczalny, na którym ucierpia a ca a spo eczno  

afga ska. Bro  ta by a u ywana wobec mud ahedinów, ale tak e i wobec ludno-

ci cywilnej. Obydwie strony nie bra y je ców. Rosjanie schwytanych bojowni-

ków przekazywali afga skiemu KhAD40, który po torturach i przes uchaniach 

ko czy  ich m k  przez powieszenie lub rozstrzelanie. Podobnych metod u y-

wali mud ahedini, którzy najcz ciej zabijali je ców, co nie zawsze wynika o  

z okrucie stwa, lecz z warunków, jakie posiadali – partyzanci nie mieli mo li-

wo ci transportowania, jak i ywienia je ców. Wobec tego byli oni mordowani, 

cz sto jednak w bardzo okrutny sposób. Do zwyczajnych praktyk nale a o roz-

ci cie brzucha i pozostawienie umieraj cego w asnemu losowi. Kiedy radziecki 

o nierz zosta  schwytany w okolicy wsi – kisz aku – zostawa  ukamienowany 

przez ludno  miejscow . Obydwie walcz ce strony dobija y na polu walki ran-

nych przeciwników, a bywa y przypadki, e i swoich. 

Oddzia y radzieckie w Afganistanie kontrolowa y g ównie du e miasta  

i drogi cz ce punkty strategiczne. Poza te pozycje o nierze radzieccy urz dza-

li wypady, których celem by o zwalczanie oporu mud ahedinów lub pacyfikacja 

kisz aków, które stanowi y zaplecze dla bojowników. Rosjanie byli równie  

bezwzgl dni wobec cywilnej ludno ci afga skiej, co w konsekwencji prowadzi-

o do masowych ucieczek tej ludno ci przede wszystkim w góry, do Pakistanu 

lub Iranu. 

Szczególnym zjawiskiem by o przechodzenie o nierzy radzieckich na stro-

n  wroga. Takie przypadki wyst powa y nie tylko w ród muzu manów, ale tak e 

w ród o nierzy pochodzenia rosyjskiego, ukrai skiego, a tak e bia oruskiego. 

Dane dotycz ce tego zjawiska nie s  dok adne, gdy  dowództwo informowa o 

rodziny tych o nierzy o ich mierci na polu bitwy41.  

Rok 1985 przyniós  zmian  na szczycie w adzy w ZSRR. Stanowisko sekre-

tarza obj  Michai  Gorbaczow. Zmiana steru w adzy wi za a si  z modyfikacj  

dotychczasowej polityki wewn trznej i zagranicznej, a ostatecznie z wycofywa-

                                                 
40  Liczebno  KHAD-u w krótkim czasie osi gn a poziom 15–20 tys. ludzi, a w 1989 r. oscylo-

wa a w granicach 25 tys. ludzi. G ównym motywem wst powania do tej organizacji nie by y 

wzgl dy ideologiczne, ale przywileje. Cz onek KHAD-u zarabia  dziesi  razy wi cej ni  

urz dnik pa stwowy, mia  dost p do alkoholu, prostytutek i okazji do wymuszania alkoholu.  

J. Modrzejewska-Le niewska, Afganistan, s. 340. 
41  Szacunkowo podaje si , e by o to od 1 do 2% liczby, która przesz a na stron  przeciwnika  

w czasie II wojny wiatowej. Eadem, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 444. 
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niem radzieckich si  z Afganistanu. Do g ównych czynników, które zadecydo-

wa y o podj ciu tej decyzji, nale y tak e zaliczy : potrzeb  zaanga owania jesz-

cze wi kszej liczby si , nowoczesny sprz t mud ahedinów, który powodowa  co-

raz szybszy wzrost liczby ofiar w Armii Radzieckiej42; rosn ce w bardzo szyb-

kim tempie koszty pobytu wojsk43, a tak e coraz bardziej daj ce zna  o sobie – 

wynik g asnosti – g osy krytyki i niezadowolenia spo ecze stwa radzieckiego44. 

Na decyzj  o wycofaniu swoich wojsk z Afganistanu wp yw mia  na pewno 

tak e powrót weteranów i ofiar wojny afga skiej, którzy byli ywymi przyk a-

dami jej okrucie stwa. By o to o tyle istotne, e w czasie trwania konfliktu obo-

wi zywa  pobór powszechny do wojska. Wobec tego masowym zjawiskiem stali 

si  tak e weterani-narkomani – o nierze radzieccy szybko wpadali w Afgani-

stanie w na óg z powodu atwej dost pno ci rodków odurzaj cych (mud ahedi-

ni zdobywali bowiem cz  swoich rodków finansowych w a nie z handlu nar-

kotykami)45.  

Konflikt ten o ywi  te  nastroje religijne w ród muzu manów zamieszkuj -

cych republiki Azji rodkowej, co by o du ym niebezpiecze stwem dla inte-

gralno ci ZSRR. Przebudzenie my li islamskiej by o pochodn  ruchu fundamen-

talistycznego w Iranie i wynikiem podziwu dla odwagi i wytrwa o ci narodu 

afga skiego. Jak by o to niebezpieczne dla w adz radzieckich, najlepiej wiad-

czy przemowa Gorbaczowa wyg oszona w listopadzie 1986 r. w Taszkiencie do 

miejscowych przywódców partyjnych, w której to sekretarz zaatakowa  islam  

i wezwa  do zwalczania fanatyzmu religijnego. 

Na decyzj  Gorbaczowa o ostatecznym wycofaniu si  z Afganistanu wp yw 

mia a tak e postawa Stanów Zjednoczonych. Kwestia afga ska by a kolejnym 

punktem zapalnym w kontaktach mi dzy dwoma supermocarstwami. W trakcie 

szczytu w listopadzie 1985 r. prezydent Reagan zakomunikowa , e obecno  

radziecka w Afganistanie blokuje normalizacj  bilateralnych stosunków na linii 

Waszyngton–Moskwa.  

                                                 
42  Do roku 1987 liczba ofiar wynosi a ponad 20 tys. zabitych i tyle samo kalek; ibidem. Wed ug 

innego ród a w czasie trwania interwencji radzieckiej ycie straci o 1,5 mln Afga czyków. 

H.M. Królikowski, Cz. Marcinkowski, op. cit., s. 11. 
43  Koszty interwencji w Afganistanie wynosi y od 2 do 3 mld dolarów rocznie. Wed ug ostro -

nych danych radzieckich pomoc gospodarcza od pocz tku interwencji do wycofania si  wynio-

s a 3 mld 311 mln dolarów. J. Modrzejewska-Le niewska, Afganistan, s. 343. 
44  Przejawem niezadowolenia i sprzeciwu spo ecze stwa rosyjskiego by  film Czy atwo by  m o-

dym? M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917–

1991, t um. M. Hu as, E. Wyzner, Philip Wilson Polska, Warszawa 1999, s. 551. 
45 W czasie radzieckiej interwencji handel opium, a tak e wydobywanie szmaragdów stanowi y 

dla mud ahedinów istotne ród o finansowania. M. Mrozowski, Afganistan – nieko cz ca si  

wojna?, „My l Ekonomiczna i Prawna. Wspó czesne stosunki mi dzynarodowe – problemy 

konfliktu i wspó pracy” 2009, nr 3, s. 117. 
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Pod wp ywem tych wszystkich wy ej wymienionych czynników Gorbaczow 

podj  ostateczn  decyzj 46. 14 kwietnia 1988 r. minister spraw zagranicznych 

ZSRR Eduard Szewardnadze i sekretarz stanu USA George Shultz podpisali  

w Genewie – pod patronatem ONZ – uk ad zwany afga skim. Na jego mocy 

wojska radzieckie mia y opu ci  terytorium Afganistanu do 15 lutego 1989 r.47 

Wycofywanie si  oddzia ów radzieckich rozpocz o si  o pó nocy 15 maja 

1988 r., a jako pierwszy wyjecha  z Afganistanu radziecki transporter opance-

rzony, którego za og  stanowili: Bia orusin, Tad yk i dwaj Uzbecy. Ostatnim 

o nierzem, który opu ci  Afganistan 15 lutego 1989 r., by  genera  lejtnant Bo-

ris Gromow – dowódca wojsk radzieckich w Afganistanie. 

Wojna niewypowiedziana, jak mówi si  o wojnie afga sko-rosyjskiej, by a 

jednym z najkrwawszych konfliktów lat 80. Doprowadzi a do zrujnowania kraju, 

ogromnego spustoszenia i zmniejszenia liczby ludno ci – uciek o ponad 5 mln 

ludzi. Przyczyni a si  tak e do politycznego rozbicia kraju. W czasie walki ze 

wspólnym wrogiem, którym byli Rosjanie i komuni ci, ró ne ugrupowania zjed-

noczy y si , tworz c w miar  jednolity front. Zako czenie wojny z Rosj  i wy-

cofanie si  wroga spowodowa o nowe konflikty wewn trzne. 

Jedn  z p aszczyzn sporu by a religia: cz  partii opowiada a si  za powsta-

niem republiki islamskiej na wzór Pakistanu, druga cze  natomiast – wed ug 

wzorów ira skich. O wybuchu konfliktu mi dzy poszczególnymi organizacjami 

zadecydowa o te  d enie do zaj cia Kabulu i ustanowienia tam swojej w adzy – 

w my l zasady, kto panuje nad stolic , panuje w ca ym kraju48. Wycofanie si  

wojsk radzieckich z Afganistanu nie zako czy o wi c stanu wojny w tym kraju, 

a jedynie rozpocz o now  faz  konfliktu. Od tego bowiem momentu walcz ce 

dot d wspólnie z obcym naje d c  ugrupowania mud ahedinów rozpocz y 

walk  nie tylko przeciwko osamotnionemu Najibullahowi, ale tak e mi dzy sob .  

Wzajemn  walk  mud ahedinów wykorzystali fundamentalistyczni talibo-

wie, którzy po przej ciu w adzy (27 wrze nia 1996 r. zaj li Kabul) wprowadzili 

surowe prawo zwyczajowe charakteryzuj ce si  m.in.: wykluczeniem kobiet  

z ycia publicznego, zakazem wszelkich nieislamskich form dzia alno ci, jak 

np.: muzyki (z wyj tkiem pie ni religijnych i hymnów), sztuki, teatru, filmu,  

                                                 
46  6 stycznia 1988 r. radziecki minister spraw zagranicznych Eduard Szerwardnadze powiedzia : 

„Chcieliby my, by rok 1988 by  ostatnim rokiem pobytu radzieckich oddzia ów w Afganista-

nie”. Mimo tej deklaracji dochodzi o do star  zbrojnych, ale na du o mniejsz  skal . J. Modrze-

jewska-Le niewska, Afganistan, s. 358–359. 
47  Po owa wojsk mia a opu ci  Afganistan do 15 wrze nia 1988 r., a ca o  do 15 lutego 1989 r. 

Opracowany zosta  schemat wycofywania oddzia ów. Pierwsze mia y wycofa  si  oddzia y 

rozlokowane najdalej od granicy afga sko-radzieckiej, w drugiej kolejno ci jednostki z po u-

dniowej cz ci Afganistanu, w trzeciej natomiast stacjonuj ce wzd u  drogi Shindand–Herat  

i drogi z Kabulu przez tunel Salang. J. Kuku ka, Historia wspó czesna stosunków mi dzynaro-

dowych 1945–2000 z kalendarium 2001–2006, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 

Warszawa 2007, s. 408.  
48  J. Modrzejewska-Le niewska, Interwencja ZSRR w Afganistanie…, s. 445. 
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a tak e u ywek, g ównie alkoholu. Przeciwko w adzy talibów zawi za  si  So-

jusz Pó nocny pod przewodnictwem Rabbaniego i wojskowym dowództwem 

Massuda. Do ko ca 2000 roku talibowie kontrolowali jednak 90% terytorium 

kraju, zmuszaj c si y Sojuszu Pó nocnego do schronienia si  w trudno dost p-

nych górskich pasmach Hindukuszu, w prowincji Badachszan.  

Sytuacja ta zmieni a si  dopiero na skutek ataku na World Trade Center  

i Pentagon, dokonanego przez Al-Kaid  kierowan  przez Osam  bin Ladena, 

który – korzystaj c z go cinno ci talibów – przebywa  w Afganistanie. W odwe-

cie wojska ameryka skie w pa dzierniku 2001 r. rozpocz y ataki na oddzia y 

talibów, a Sojusz Pó nocny sta  si  ich g ównym sprzymierze cem. Do stycznia 

2002 r. si y talibów i Al-Kaidy zosta y pobite, a ich jedyn  metod  oporu sta a 

si  walka partyzancka. W adz  w pa stwie obj  Pasztun Hamid Karzai, który 

zwyci y  w pierwszych demokratycznych wyborach prezydenckich 9 pa dzier-

nika 2004 r. Na terenie Afganistanu wci  stacjonuj  si y zbrojne NATO, któ-

rych celem ma by  ustabilizowanie sytuacji politycznej oraz spo ecznej w tym 

kraju. Proces ten jest jednak zak ócany przez talibów, dokonuj cych nieustannie 

ataków terrorystycznych na ludno  cywiln , a tak e ataków zbrojnych na od-

dzia y wojskowe NATO. 

Konflikt afga ski by  ostatnim starciem pomi dzy Zwi zkiem Radzieckim 

(walcz cym w obronie proradzieckiego rz du LDPA, który mia  zapewni  

wp ywy radzieckie w tym pa stwie) a Stanami Zjednoczonymi (wspieraj cymi 

wydatnie mud ahedinów walcz cych przeciwko Armii Radzieckiej). By a to 

ostatnia po rednia walka dwóch supermocarstw w rywalizacji zimnowojennej.  

Kl ska ZSRR w Afganistanie rozpocz a rozpad wielonarodowego mocar-

stwa, sk adaj cego si  pod koniec swego istnienia z 15 republik. Zwi zek Ra-

dziecki wycofywa  si  z Afganistanu w goryczy przegranej, która zapocz tko-

wa a proces rozpadu „kolosa na glinianych nogach”, jak nazywany by  ZSRR 

przez swoich przeciwników49. Próby reform Gorbaczowa, zmierzaj ce do ura-

towania Zwi zku Radzieckiego i ca ego bloku wschodniego, zako czy y si  kl -

sk . Po nieudanym puczu Janajewa50 w dniach 7–8 grudnia 1991 r. w Puszczy 

                                                 
49  ZSRR wda  si  w wieloletni  wojn , która zako czy a si  kl sk . O interwencji ZSRR w Afga-

nistanie mówiono, e by  to „radziecki Wietnam”. M. Mc Cauley, Rosja, Ameryka i zimna woj-

na 1949–1991, Ossolineum, Wroc aw 2001, s. 156. 
50  W nocy z 18 na 19 sierpnia 1991 r. w adz  w Moskwie przej , kierowany przez wiceprezyden-

ta Giennadija Janajewa, Komitet Stanu Wyj tkowego. Wystosowana w pierwszym dniu puczu 

odezwa zwraca a uwag  has ami populistycznymi, schlebiaj cymi masom – obietnicami bez 

pokrycia: „Zamierzamy bez zw oki odbudowa  praworz dno , po o y  kres przelewowi krwi, 

wypowiedzie  bezwzgl dn  wojn  wiatu przest pczemu, wyrwa  z korzeniami to wszystko, 

co ha bi i kompromituje nasze spo ecze stwo, co poni a obywateli radzieckich”. Pucz za ama  

si  ju  po 3 dniach wskutek oporu prezydenta Federacji Rosyjskiej, Borysa Jelcyna, i wiernych 

mu si . Zamach, którego celem by a obrona jedno ci i ca o ci ZSRR, przyniós  skutek zupe nie 

odwrotny do zamierzonego: delegalizacj  KPZR i rozpad ZSRR. A. Patek, Z. Zblewski, Polska 
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Bia owieskiej nast pi o spotkanie trzech niezale nych republik: Rosji reprezen-

towanej przez Borysa Jelcyna, Ukrainy, któr  reprezentowa  Leonid Krawczuk  

i Bia orusi – w osobie Stanis awa Szuszkiewicza. Zosta a wtedy powo ana 

Wspólnota Niepodleg ych Pa stw, do której 21 grudnia przy czy y si  pozosta-

e republiki, z wyj tkiem Gruzji i pa stw ba tyckich51. Porozumienie to osta-

tecznie przypiecz towa o rozpad ZSRR – 25 grudnia 1991 r. nast pi o oficjalne 

rozwi zanie uk adu zwi zkowego, wobec czego Michai  Gorbaczow zrezygno-

wa  ze stanowiska prezydenta. W ten sposób po 45 latach rywalizacji ameryka -

sko-radzieckiej, trwaj cej od zako czenia II wojny wiatowej, o panowanie nad 

wiatem zwyci stwo odnios y Stany Zjednoczone, które po rozpadzie Zwi zku 

Radzieckiego i bloku pa stw socjalistycznych pozosta y jedynym hegemonem 

na arenie mi dzynarodowej, b d cym w stanie oddzia ywa  na stosunki mi -

dzynarodowe w ka dej mo liwej p aszczy nie. 

Interwencja ZSRR w Afganistanie  

Streszczenie 

Afganistan po II wojnie wiatowej wci  pozostawa  rz dzonym przez monarch  krajem o ana-

chronicznym systemie gospodarczym i strukturze spo ecznej, jednak pod wp ywem coraz silniej-

szych nacisków ze strony inteligencji dwór królewski rozpocz  stopniowe wprowadzanie reform, 

które nie mog y przynie  os abienia dotychczasowej w adzy. Modernizacja kraju mia a si  odby-

wa  przy pomocy Stanów Zjednoczonych, dzi ki czemu Afganistan mia  si  sta  krajem neutral-

nym. Na decyzji takiej zawa y y przede wszystkim do wiadczenia z przesz o ci – chciano unikn  

uzale nienia od swoich pot nych s siadów: ZSRR i Wielkiej Brytanii. Decyduj c si  na wspó -

prac  z USA, afga skie elity polityczne wprowadzi y swój kraj w obszar zimnowojennej konfron-

tacji pomi dzy Wschodem a Zachodem.  

Waszyngton, wspieraj c jednocze nie skonfliktowany z Afganistanem Pakistan, odmówi  Ka-

bulowi zakupu broni, z czego skorzysta  Zwi zek Radziecki. Obydwa kraje podpisa y umowy,  

w wyniku których Afganistan otrzyma  prawo do bezp atnego tranzytu towarów przez terytorium 

ZSRR oraz przede wszystkim wsparcie w zakresie militarnym.  

27 kwietnia 1978 r. w adz  przej li afga scy komuni ci. Rada Rewolucyjna proklamowa a 

Demokratyczn  Republik  Afganistanu, a nowe w adze zosta y natychmiast uznane przez Zwi zek 

Radziecki. Tradycyjne spo ecze stwo muzu ma skie wyst pi o przeciwko nowym przeobra e-

niom i komunistycznej w adzy, w wyniku czego kierownictwo ZSRR zdecydowa o si  ostatecznie 

na zbrojne wkroczenie do Kabulu, co spowodowa o jeszcze wi kszy opór ludno ci afga skiej. 

                                                 
i wiat w latach 1918–1993: teksty ród owe, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 

s. 289–290, dok. nr 58 (Odezwa Komitetu Stanu Wyj tkowego). 
51  W preambule dokumentu, który powo ywa  WNP wyst puje stwierdzenie o rozpadzie ZSRR: 

„My, republika Bia orusi, Rosyjska Federacja, Ukraina, jako pa stwa za o ycielskie ZSRR, 

które w 1922 r. podpisa y Uk ad zwi zkowy – zwane dalej Wysokimi Umawiaj cymi si  Stro-

nami, stwierdzamy, e ZSRR jako podmiot prawa mi dzynarodowego i byt geopolityczny 

przestaje istnie ”. Cz. Mojsiewicz, Wspólnota Niepodleg ych Pa stw, Wydawnictwo Terra, Po-

zna  2000, s. 12. 
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Mud ahedini – wi ci wojownicy – dzi ki wszechstronnemu wsparciu ze strony USA potrafili  

w walce partyzanckiej skutecznie przeciwstawi  si  Armii Radzieckiej.  

Interwencja ZSRR w Afganistanie by a ostatnim po rednim starciem dwóch supermocarstw  

w zimnowojennej rywalizacji. Kl ska Zwi zku Radzieckiego w pa stwie afga skim rozpocz a 

proces rozpadu „kolosa na glinianych nogach”, a tym samym zako czy a si , trwaj ca od ko ca  

II wojny wiatowej, rywalizacja o panowanie nad wiatem. 

S owa kluczowe: interwencja ZSRR w Afganistanie, wojna w Afganistanie, Ludowo-Demo- 

kratyczna Partia Afganistanu (LDPA), Mohammad Zahir Szach, Mohhamad Daud Chan, Nur Mo-

hammad Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal, Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatiar, 

Leonid Bre niew, Michai  Gorbaczow, Jimmy Carter, doktryna Cartera, Ronald Reagan, doktryna 

Reagana. 

The Soviet Intervention in Afghanistan  

Summary 

Afghanistan after the Second World War was still a country ruled by a monarch with an outdat-

ed economic system and social structure, however, under the influence of increasingly strong pres-

sure from the intelligence of the royal court began to introduce reforms gradually in order not to 

bring the weakening of the current government. The modernization of the country was to be done 

with the help of the United States, so that Afghanistan was supposed to become a neutral country. 

For such a decision influenced primarily from past experience – they wanted to avoid dependence 

on its powerful neighbours: the Soviet Union and Great Britain. Deciding to work with the U.S., 

the Afghan political elite put their country in the area of Cold War confrontation between East and West. 

Washington while supporting conflicted with Afghanistan Pakistan refused Kabul to buy weap-

ons with which benefited the Soviet Union. The two countries signed agreements, which resulted 

in Afghanistan received the right to free transit of goods through the territory of the USSR and the 

military support. 

On April 27, 1978, the authorities took over the Afghan communists. Revolutionary Council 

proclaimed the Democratic Republic of Afghanistan and the new authorities were immediately ap-

proved by the Soviet Union. Traditional Muslim society was against new transformation and the 

communist government, resulting in the leadership of the USSR decided ultimately on armed inva-

sion to Kabul, which resulted in even greater defiance of the Afghan population. Mujahideen – ho-

ly warriors thanks to the wide support from the U.S. were able to fight a guerrilla effectively 

against the Soviet Army. 

Soviet intervention in Afghanistan was the last battle of the intermediate two superpowers in 

the Cold War rivalry. The defeat of the Soviet Union in the State of Afghanistan began the process 

of “giant with clay feet”, and thus lasting from the end of the Second World War rivalry for world 

domination ended up. 

Keywords: Soviet intervention in Afghanistan, war in Afghanistan, People’s Democratic Party 

of Afghanistan (PDPA), Mohammed Zahir Shah, Mohammed Daoud Khan, Nur Muhammad 

Taraki, Hafizullah Amin, Babrak Karmal, Burhanuddin Rabbani, Gulbuddin Hekmatyar, Leonid 
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