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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce „Afghánistán v sovětské zahraniční politice“ se zabývá vzájemnými vztahy 

Afghánistánu a Sovětského svazu od jejich počátku v období vzápětí po Říjnové revoluci až do 

jejich osudové eskalace na konci sedmdesátých let. Kromě popisu vzájemných vztahů a jejich 

významu pro sovětskou zahraniční politiku práce popisuje kontext afghánské krize na konci 

sedmdesátých let, kterým byl postupný úpadek procesu uvolnění studené války. Tento proces 

je ilustrován na bouřlivém vnitřním vývoji v Afghánistánu. Dále práce zpracovává příčiny 

sovětského rozhodnutí intervenovat, sovětský rozhodovací proces v rámci afghánské krize 

a v neposlední řadě samotný popis průběhu intervence. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty 

hlavní důsledky sovětského rozhodnutí řešit situaci v Afghánistánu silou. 

 

Abstract 

Bachelor thesis “Afghanistan in Soviet foreign policy” deals with mutual relations of 

Afghanistan and the Soviet Union since their inception during the time immediately after the 

October Revolution until their fateful escalation in the end of 1970s. Apart from the 

description of these mutual relations and their importance for Soviet foreign policy, the thesis 

describes the context of the Afghan Crisis which represents the process of détente in the Cold 

War. This process is illustrated on the tempestuous development inside Afghanistan. 

Furthermore, the thesis compiles the causes of Soviet decision to intervene, Soviet decision 

making process in the frame of the Afghan Crisis and last but not least the sole description of 

the intervention. In the end of this Bachelor thesis there are recapitulated principal 

consequences of the Soviet decision to solve the situation in Afghanistan by the use of force. 
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Hlavním cílem této bakalářské práce je popis vzájemné zahraniční politiky Afghánistánu 

a Sovětského svazu v sedmdesátých letech dvacátého století. I když by to nemuselo být na první 

pohled patrné, právě tento vztah byl klíčovým pro další vývoj obou států. Jak chce dokázat tato práce, 

kontakty mezi Moskvou a Kábulem byly velmi silné již od Říjnové revoluce, nicméně právě na konci 

sedmdesátých let ještě zintenzivnily. Příčinou tohoto trendu byla skutečnost, že v dubnu 1978 se 

moci v Afghánistánu chopila prosovětská Lidově demokratická strana Afghánistánu. Během velmi 

krátké doby byl SSSR nucen v zemi vojensky intervenovat. Tato skutečnost měla dalekosáhlé dopady 

na mezinárodní situaci. Vyvolala ostrou reakci Spojených států a definitivně tak pohřbila koncept 

politiky détente. Tento text se pokusí odpovědět na otázku, jestli byl takový vývoj událostí 

nevyhnutelný a jaké byly jeho hlavní příčiny.  

 Práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly a osmnáct podkapitol. První kapitola se ve 

stručnosti zabývá vývojem Afghánistánu od vyhlášení nezávislosti v roce 1919 do převzetí moci 

komunisty v roce 1978. Velký důraz je zde kladen na vzájemné vztahy se Sovětským svazem. Druhá 

kapitola se pokouší ukotvit afghánskou krizi v kontextu vrcholného a pozdního détente. Podstatný 

prostor zde zaujímá popis sovětské politiky vůči zemím Třetího světa po roce 1974. Ve třetí kapitole 

je obsažen popis událostí let 1978 a 1979. Hlavními zkoumanými aspekty tohoto období je vnitřní 

a vnější politika LDSA a mocenský boj uvnitř této politické strany, který vedl k destabilizaci situace 

v zemi a sovětskému vpádu. Příčiny sovětské intervence, její průběh a důsledky jsou popsány ve 

čtvrté kapitole bakalářské práce.  

Jako odborný žánr této bakalářské práce jsem si vybral historickou analýzu s použitím přímé 

chronologické metody. Pokusil jsem se systematicky shrnout nejdůležitější zdroje, které se danou 

tématikou zabývají. Použitou literaturu jsem zvolil na základě její dostupnosti a kvality. Snažil jsem se, 

pokud to bylo jen trochu možné, využívat zdroje primární. Nejdůležitějšími zdroji v první kapitole jsou 

Афганистан: История войн от Александра  Македонского до падения Талибана od Stephena 

Tannera, Dějiny Afghánistánu od Jana Marka, Afghanistan: A Modern History od Angela 

Rasanayagama a Dějiny Afghánistánu od Willema Vogelsanga. Všechny tyto knihy podávají velmi 

podrobný přehled afghánského vývoje. První z nich je třeba vytknout snahu autora psát text, který 

bude čten velkým množstvím čtenářů. Druhá kniha je nepřesná ve faktických detailech, a proto jsem 

k ní při psaní práce přistupoval s kritickým odstupem. Zbývající dvě knihy jsou novějšího data vydání a 

informace v nich mi přišly ucelené a přínosné, zejména v případě Rasanayagamovy knihy. Kostru 
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druhé kapitoly tvoří pět knih – Popely ještě žhavé, Východ: vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, 

Rusko a svět: 1917-1991, Russia in the Twentieth Century a Soviet Foreign Policy since World War II. 

od amerických autorů Josepha Nogeeho a Roberta Donaldsona.  

Osa třetí kapitoly je složena ze čtyř knih. První z nich je Трагедия и доблесть Афгана 

od ruského autora Alexandra Ljachovského. Tato kniha je zdrojem velmi hodnotných informací, 

neboť její autor byl přímým účastníkem afghánské války. Na druhou stranu jsem měl pocit, že na 

prvním místě je autor spíše bývalý sovětský voják a ne historik. Někdy proto čtenář nabývá až dojmu, 

že Ljachovský vnímá afghánskou krizi jako jakousi past, kterou na sovětské vedení nastražil Západ 

a ze které se v podstatě nedalo uniknout. Celá kniha je částečně ovlivněna tímto prizmatem 

a především jeho zpětným zdůvodňováním. Přesto se mi Ljachovského interpretace zdála nejlepší, 

a proto je na jeho dílo tak často odkazováno v pasáži týkající se zabití Núra Muhammada Tarákího. 

Dalším významným zdrojem v této části je Afghanistan: Soviet Invasion in Perspective od amerického 

autora Anthony Arnolda. Ve druhé polovině Arnoldova textu je poměrně znát, že v době vydání 

neměl autor přístup do sovětských archivů, avšak první část je velmi přínosná vzhledem k detailnímu 

popisu některých událostí. Na druhou stranu je zjevné, že Arnold byl osobně zaměřen proti 

Sovětskému svazu, který neustále obviňuje ze všeho špatného, co se tehdy v Afghánistánu dělo. Třetí 

knihou, která tvoří páteř třetí kapitoly, je Velký hazard: Sovětská válka v Afghánistánu, rovněž od 

amerického autora Gregory Feifera.  Toto dílo je hodnotné především díky obsaženým autentickým 

vzpomínkám některých účastníků zkoumaných událostí, bohužel se zde autor nevyhýbá některým 

faktickým nesrovnalostem a chybám. Například neustále tvrdí, že existoval grandiózní sovětský plán 

na postup směrem k Zálivu a afghánská invaze byla jednou z dílčích částí tohoto plánu. Poslední 

knihou, ze které jsem ve třetí kapitole hlavně čerpal, byla Народно-демократическая партия 

Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.) od ukrajinského historika Michaila 

Slinkina. Tato kniha byla neocenitelná pro získání komplexního přehledu o době vlády Lidově 

demokratické strany Afghánistánu, i když je nutné přihlédnout k autorově rezervovanému vztahu 

k Rusku. Slinkin jednoduše vidí všechny sovětské kroky jakožto expanzi a není schopen si připustit, že 

z velké míry mohlo jít spíše o obrannou strategii.  

Ve čtvrté kapitole jsem se snažil co nejvíce využít dostupné primární zdroje, zejména se 

jednalo o archivy Mitrochina a Bukovského a pracovní listy připravené Cold War International History 

Project. Ve výčtu hlavních zdrojů použitých ve čtvrté kapitole bych neměl opomenout knihu Hassana 

Kakara Afghánistán, 1979-1982. 
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-  

1.1 Meziválečné období 

 Klíčem k pochopení moderních dějin Afghánistánu je měnící se mocenská a geopolitická 

konstelace v oblasti širší střední Asie. V osmdesátých letech 19. století dosáhla ruská expanze 

k severním hranicím země.1 Od této doby byl Afghánistán významným faktorem velmocenského 

zápasu nad celým okolním regionem. Hlavním protivníkem carského Ruska ve „Velké hře“ o nadvládu 

nad střední Asií bylo Britské impérium. Angličané se pokusili Afghánistán dvakrát dobýt již před 

příchodem Rusů v letech 1838 a 1878. Obě invaze však narazily na odhodlaný odpor Afghánců 

a nesetkaly se proto s úspěchem.2 Třetí anglo-afghánská válka vypukla v roce 1919. Její příčinou bylo 

vypovězení Gandamacké smlouvy, která bylo uzavřena s Velkou Británií bezprostředně po skončení 

druhé anglo-afghánské války, a omezovala afghánskou suverenitu v zahraniční politice.3 Emír 

Amanulláh Chán, který vyhlásil úplnou nezávislost na Britském impériu, po celou dobu své vlády 

usiloval o blízké vztahy se sovětským Ruskem. Právě bolševický režim RSFSR jako první uznal nezávislý 

Afghánistán.4 Kvůli narůstajícím potížím v Indii se Britové ještě v roce 1919 stáhli a také uznali de iure 

afghánskou nezávislost.5 

 Hlavním rysem Amanulláhovy vlády byla snaha o reformování a okcidentalizaci země, která 

se zdařila pouze částečně v Kábulu a dalších velkých městech. Dalším neméně důležitým rysem 

emírovy vlády byla silná orientace země na sovětské Rusko. Moskva chtěla co nejvíce oslabit tradičně 

silnou pozici Velké Británie v regionu a tak v roce 1920 zřídila v Kábulu svou ambasádu a nabídla 

emírovi vojenskou pomoc v případě britského napadení.6 Sovětský svaz měl v meziválečném období 

značný zájem na zajištění svých jižních hranic a tak postupně navrhl svým sousedům v této oblasti 

sérii paktů o neútočení. Tento typ smlouvy byl s Afghánistánem uzavřen roku 1926 a představoval 

                                                             
1 Svat Soucek, A History of Inner Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 195-209. 

2 Alexandre Dastarac, „What Went Wrong in Afghanistan,” MERIP Reports 89 (1980): 3-12. 

3 Angelo Rasanayagam, Afghanistan: A Modern History (London: Tauris, 2003): 7-13. 

4 David Gibbs, „Does the USSR have a Grand Strategy? Reinterpreting the Invasion of Afghanistan,” Journal of 

Peace Research 24 (1987): 366-367. 

5 Jan Marek, Dějiny Afghánistánu (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006): 229-230. 

6
 Alam Payind, „Soviet-Afghan Relations from Cooperation to Occupation,” International Journal of Middle East 

Studies 21 (1989): 107-128. 
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prozatímní vrchol afghánsko-sovětské spolupráce.7 Amanulláhovy reformy totiž narazily na 

nesmiřitelný odpor duchovních a kmenových vůdců. Když se emír v roce 1928 pokusil zavést 

konskripční povinnost a zakázat zahalování žen na veřejnosti, vypuklo proti jeho vládě povstání.8 

Sověti se tehdy pokusili zachránit spřízněný režim. Na Stalinův příkaz se na jaře 1929 vydalo tisíc 

rudoarmějců na pochod do Kábulu. Zpočátku byla jejich intervence úspěšná, neboť poměrně snadno 

ovládli Mazáre Šaríf. Poté se byli ale nuceni vrátit, protože Amanulláh již utekl ze země a nebylo tedy 

koho restaurovat.9  

 Novým králem se stal bývalý ministr obrany a blízký příbuzný bývalého krále Nádir Šáh, 

kterému se podařilo povstání potlačit a upevnit svoji osobní moc. Nový vládce si byl dobře vědom 

přílišné závislosti Afghánistánu na SSSR, a proto zahájil reorientaci zahraniční politiky na Velkou 

Británii a další západní státy.10 I přes značné ochlazení vzájemných vztahů byla v roce 1931 obnovena 

smlouva o neútočení se Sovětským svazem, která byla poté obnovována automaticky každých pět 

let.11 Roku 1933 byl Nádir Šáh zabit levicovým studentem a tak po něm královský titul převzal jeho 

syn Záhir Šáh. Ve vnější politice Afghánistánu, i přes vstup do Společnosti národů v roce 1934, byly 

čím dál tím silnější japonské a německé vlivy. Třetí říše se zde snažila prostřednictvím ekonomického 

pronikání vytvořit bázi pro možný budoucí postup proti Britské Indii a Sovětskému svazu. Tato 

přátelská politika vůči státům Osy však skončila záhy po zahájení operace Barbarossa. Záhir byl poté 

nucen pod soustředěným tlakem Sovětů a Britů odvolat ze země všechny občany německé, japonské 

a italské národnosti s výjimkou pracovníků jednotlivých konzulátů.12 

1.2 Poválečné období 

 Bezprostředně po skončení 2. světové války se Afghánistán ocitl v částečném mocenském 

vakuu. Příčinami tohoto vývoje byl odchod Britů z Indie v roce 1947 a nezájem supervelmocí 

                                                             
7 M. S. Noorzoy, „Long-Term Economic Relations between Afghanistan and the Soviet Union: An Interpretative 

Study,” International Journal of Middle East Studies 17 (1985): 151-173. 

8 Marek, Dějiny Afghánistánu, 229-265. 

9 Таннер, Афганистан, 288-317. 

10 Willem Vogelsang, Dějiny Afghánistánu (Praha: Grada Publishing, 2010): 275-280. 

11 A. Z. Hilali, „The Soviet Penetration into Afghanistan and the Marxist Coup,” Journal of Slavic Military Studies 

18 (2005): 673-708.  

12
 Rasanayagam, Afghanistan, 22-26. 
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zasahovat do spletité afghánské vnitřní politiky.13 Změnu situace přinesly vzájemné vztahy s nově 

vzniklým státem na východní hranici – Pákistánem. Velmi brzy se objevily spory, které byly 

zapříčiněny afghánskými nároky na zbytek Paštúnistánu, který byl v 19. století rozdělen Durandovou 

linií. Již v roce 1950 propukly mezi Afghánistánem a Pákistánem přeshraniční střety. Kvůli těmto 

incidentům Islámábád uzavřel své hranice s Afghánistánem. Do té doby většina afghánského exportu 

směřovala přes Pákistán směrem k Indickému oceánu. Kvůli napětí ve vztazích s Pákistánem se musel 

afghánský zahraniční obchod přeorientovat na sever do Sovětského svazu. To s sebou samozřejmě 

přinášelo zvýšenou závislost země na SSSR.14  

 V padesátých letech byla celková situace v regionu značně ovlivněna „paktománií“ 

amerického státního tajemníka Johna Fostera Dullese. Pákistán postupně vstoupil jak do SEATO,15 tak 

i společně s Íránem do CENTO.16 Afghánistánu bylo členství v CENTO také nabízeno na základě 

smlouvy o technické spolupráci se Spojenými státy, která byla uzavřena roku 1951 v rámci rozšiřování 

Trumanovy doktríny. Nicméně kvůli členství Pákistánu afghánská vláda nabídku Američanů striktně 

odmítla a rozhodla se prohlubovat svůj neutralistický kurz.17  

Mezi lety 1953 až 1963 zastával post ministerského předsedy země králův bratranec 

Muhammad Daúd. Jednou z hlavních priorit jeho vlády byla otázka Paštúnistánu a tak za žádnou cenu 

nepřipadalo v úvahu zlepšení vztahů s Pákistánem. Daúdovi tak nezbylo nic jiného než zintenzivnit 

spolupráci se Sověty. Moskva velmi ochotně podpořila Afghánistán ve věci nároků na celý 

Paštúnistán, protože si od toho slibovala destabilizaci amerického spojence, Pákistánu.18 V roce 1955 

navštívili Kábul Chruščov s Bulganinem, kteří nabídli Daúdovi půjčku ve výši sto milionů dolarů za 

značně výhodných podmínek. Sovětská hospodářská pomoc se posléze rozšířila takovým způsobem, 

že mezi lety 1954 až 1967 byl Afghánistán třetím největším příjemcem sovětské hospodářské pomoci 

hned za Egyptem a Indií.19 Ve druhé polovině padesátých let také značně zesílila afghánsko-sovětská 

                                                             
13 Bruce Amstutz, Afghanistan: The First Five Years of Soviet Occupation (Washington: National Defense 

University, 1986): 18-21. 

14 Payind, „Soviet-Afghan Relations,“ 107-128.  

15 Organizace smlouvy pro jihovýchodní Asii (1954-1977)  

16 Bagdádský pakt (1955-1979)  

17 Hilali, „The Soviet Penetration,” 689-701.  

18
 Ibid. 

19
 Noorzoy, „Economic Relations,” 151-163. 
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vojenská spolupráce. Sověti poskytovali Afgháncům vojenský materiál, poradce a v neposlední řadě 

výcvik důstojnického sboru v Sovětském svazu.20 Na druhou stranu nelze říci, že by se v Afghánistánu 

neangažovali také američtí investoři. Washington vůbec neměl pocit, že by se Afghánistán dostával 

pod přímou nadvládu Sovětského svazu, obecně se předpokládalo, že se může stát jakýmsi „Finskem 

Třetího světa.“21 

 Přesto byl premiér Daúd v roce 1963 odvolán, protože se král Záhir obával jeho narůstající 

moci a značné orientace na Moskvu. Aby král posílil svoji pozici, přijal v následujícím roce moderní 

ústavu, která zakotvovala oddělení mocí, více občanských svobod a nově povolovala zakládání 

politických stran.22 Mezi nejvýznamnější politické strany tohoto období patřily konzervativní 

Afghánský národ, fundamentalistická Islámská strana a v neposlední řadě pro-sovětská Lidově 

demokratická strana Afghánistánu. Zprvu měla nejsilnější pozici Islámská strana, nicméně pro další 

vývoj země měla zdaleka největší význam LDSA.23 Již od počátku svého působení byla tato strana 

považována většinovou populací za sovětskou pátou kolonu. Její hlavní ideologií byl striktní 

marxismus, který bez větších modifikací nemohl fungovat ve státě, kde bylo jen něco okolo 16 000 

dělníků.24 LDSA nebyla schopná získat na svou stranu venkov a tak sdružovala jenom příslušníky 

nepočetné střední třídy a radikální studenty Kábulské univerzity. Její členstvo ke konci sedmdesátých 

let nepřesahovalo počet 4 000.25 Navíc strana trpěla od svého počátku nejednotou a frakčními boji. 

Již v roce 1967, tedy dva roky po svém vzniku, se rozpadla na dvě soupeřící křídla – Lid (Halk) a Vlajku 

(Parčam). Vůdcem více protisystémového Halku byl novinář  Núr Muhammad Tarákí. Hlavním 

představitelem Parčamu se stal právník Babrak Karmal. Parčamisté byli mnohem více konformní, 

a proto je jejich rivalové často osočovali z loajalismu a přezdívali je „královská komunistická strana“.26 

Prozatím obě frakce LDSA neznamenaly větší hrozbu pro kábulský režim, avšak potenciální nebezpečí 

představovaly jejich narůstající kontakty s levicovými kruhy v armádě a také silné kontakty se 

Sovětským svazem. Existovaly dokonce domněnky, že LDSA je částečně financovaná ze zdrojů KGB.27 

                                                             
20 Gerard Chaliand, Report from Afghanistan (New York: Penguin Books, 1981): 26-30. 

21 Ibid. 

22 Vogelsang, Dějiny Afghánistánu, 275-283. 

23 Payind, „Soviet-Afghan Relations,“ 107-128. 

24 Marek, Dějiny Afghánistánu, 229-245. 

25 Gibbs, „Does the USSR have a Grand Strategy,” 365.   

26
 Ibid. 

27
 Таннер, Афганистан, 288-317. 
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Parčam tradičně udržoval s armádou silnější spojení, jejich specialistou na tyto kontakty byl Mír Akbar 

Chajbar, obdobným specialistou na straně Halku byl Hafizulláh Amín. 

1.3 První převrat: Nová republika 

 I přes značný rozvoj aktivit levice se iniciativy v roce 1973 chopila pravice sjednocená bývalým 

premiérem Daúdem, který využil všudypřítomné kritiky královské vlády, rozhořčení z nepotismu 

přítomného ve vládě a všeobecné potřeby prosadit pozemkovou reformu. Změna zemědělské politiky 

byla velmi potřebná, vzhledem ke katastrofálním suchům, která způsobila lokální hladomory.28 

Daúdova chvíle přišla 17. července 1973, kdy provedl státní převrat a chopil se moci ve státě. Celá 

akce trvala řádově několik hodin a nesetkala se téměř s žádným odporem.29 Daúd navíc využil 

skutečnosti, že král Záhir byl tou dobou na státní návštěvě v Itálii, kde rovnou zůstal v exilu.30 

Samotný převrat byl proveden především levicově smýšlejícími důstojníky, kteří absolvovali svůj 

výcvik v Sovětském svazu.31 Levice původně převrat silně podporovala, poněvadž Moskva 

předpokládala, že Daúd se vrátí k otázce Paštúnistánu, kterou se zabýval již během svého premiérství 

mezi lety 1953-1963. Pro Sověty by to znamenalo vítaný destabilizující faktor pro amerického 

spojence Pákistán.32 

 Avšak Daúd se začal chovat jinak, než Kreml předpokládal. Vzápětí po červencovém převratu 

bylo Afghánské království vyhlášeno republikou, jejímž prvním prezidentem byl zvolen Muhammad 

Daúd. I přesto, že spolupracoval s levicovými subjekty,33 základnu jeho moci představovala pravicově 

smýšlející koalice velkostatkářů a podnikatelů.34 Prezident začal velmi záhy odsouvat levicové politiky 

z vedení země. Navzdory radám sovětských poradců začal Daúd čím dál tím více orientovat zahraniční 

                                                             
28 Amstutz, Afghanistan: The First Five Years, 19-30. 

29 Ibid. 

30 Anthony Arnold, Afghanistan: The Soviet Invasion in Perspective (Stanford: Hoover Institution Press, 1985), 

55-62. 

31 Paul Robinson, „Soviet Development Theory and Economic and Technical Assistance to Afghanistan, 1954-

1991,” The Historian (2010): 599-610. 

32 Chaliand, Report from Afghanistan, 26-30. 

33
 Zejména s Parčamem. 

34
 Marek, Dějiny Afghánistánu, 255-259. 
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politiku na své dva jižní sousedy.35 Byl si totiž vědom toho, že ze základen na pákistánském 

a íránském území operovalo značné množství protirežimních povstaleckých skupin. Jediným 

způsobem, jak odpor fundamentalistů zlomit, bylo narovnání vztahů s Íránem a zejména 

s Pákistánem. Není náhodou, že právě v tomto období uznal Daúd za konečnou hranici mezi 

Afghánistánem a Pákistánem Durandovu linii.36 Íránský šáh navíc Daúdovi nabízel velkorysé investice 

a navazující hospodářskou spolupráci.  Pozadu nebyli ani Američané. Při státní návštěvě v roce 1976 

vyjadřoval Henry Kissinger Daúdovi silnou podporu Washingtonu.37  

V následujícím roce byla přijata nová ústava, která posilovala prezidentovy pravomoci.38 Nový 

Daúdův ministr vnitra Abdal Kádir Núristání začal připravovat likvidaci nejextrémnějších levicových 

hnutí, především LDSA.39 KSSS se začala obávat o osud své satelitní strany a tak ještě společně 

s Komunistickou stranou Indie a Pákistánskou národní stranou Avami tlačila na znovusjednocení obou 

frakcí LDSA. K tomu nakonec došlo v červnu 1977. Prvním tajemníkem strany se stal halkista Tarákí, 

ale jinak byly stranické posty mezi oběma frakcemi v rovnováze. Vzápětí po svém znovusjednocení 

začala LDSA ještě společně s marxisticky naladěnou organizací afghánských důstojníků SFAK40 

připravovat státní převrat, který se měl uskutečnit v srpnu 1978.41 

1.4 Druhý převrat: Saurská revoluce 

 Události se však daly do pohybu již 17. dubna 1978, kdy byl zavražděn významný představitel 

Parčamu Mír Akbar Chajbar. Obecně se věřilo, že za atentátem na populárního novináře stál ministr 

vnitra Núristání.42 V hlavním městě proběhly protestní akce spojené s Chajbarovým pohřbem, kterých 

se zúčastnilo přibližně 15 000 lidí. Daúdovi v té chvíli došla trpělivost s levicovými předáky a rozhodl 

se provést dlouho připravované zničení LDSA.43 Druhý den po masových protestech, tedy 26. dubna 

                                                             
35 Payind, „Soviet-Afghan Relations,“ 107-128. 

36
 Tahir Amin, „Afghan Resistance: Past, Present, and Future,“ Asian Survey 24 (1984): 373-399. 

37
 Александр Ляховский, Трагедия и доблесть Афгана (Jaroslavl: ЭКСМО, 2009), 14-20. 

38 Rasanayagam, Afghanistan, 59-67. 

39 Ibid. 

40 Sjednocená fronta komunistů Afghánistánu 

41 Александр Ляховский, Трагедия и доблесть, 14-20. 

42
 Vogelsang, Dějiny Afghánistánu, 275-283. 

43
 Ibid. 
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1978 byli všichni členové ÚV LDSA zatčeni a převezeni do vězení. Otázky dodnes zůstávají ohledně 

průběhu zatčení prominentního člena Halku Hafizulláha Amína. Tento kontroverzní člen ÚV LDSA, 

který několik let studoval v USA a byl částí strany pokládán za nedůvěryhodného, plnil po smrti 

Chajbara funkci hlavní spojky LDSA a jejích spojenců v řadách důstojnického sboru afghánské armády. 

Na rozdíl od svých spolustraníků nebyl převezen do vězení okamžitě po zatčení, ale ještě několik 

hodin setrvával v domácím vězení, kde mohl přijímat různé návštěvy. Právě tehdy vydal rozkazy, aby 

byl odstartován státní převrat, který byl plánován až na druhou polovinu roku.44 

 Tankové jednotky sympatizující s levicí obklíčily 27. dubna prezidentský palác v centru Kábulu 

a začaly s jeho dobýváním. Posádku prezidentovy rezidence tvořilo 2 000 mužů Republikánské gardy, 

která zůstala věrná Daúdovi a bojovala takřka do posledního muže. Klíčovou roli během dobývání 

paláce sehrálo letectvo pod velením gen. Abdula Kádyra, které přešlo na stranu pučistů. Bránilo 

přísunu sil loajálních Daúdovi z okolí hlavního města a provedlo několik úspěšných náletů na sídlo 

prezidenta. Následujícího dne 28. dubna 1978 byla prolomena obrana paláce a prezident Daúd 

i s rodinou byl během posledních bojů zabit. Rozhodně se nejednalo o stejně nekrvavý převrat jako 

v roce 1973, tentokrát si změna režimu vyžádala tisíce mrtvých.45  

 Události z konce dubna vešly později ve známost pod názvem Saurská revoluce.46 Pro potřeby 

řízení státního převratu byla zřízena Vojenská revoluční rada, avšak vojáci neměli příliš zájem na 

přímém ovládání státu, a tak se snažili co nejrychleji přesunout odpovědnost na LDSA. Převzetí moci 

komunisty bylo umožněno 30. dubna, kdy Vojenská revoluční rada vydala Dekret č. 1, jímž byla moc 

ve státě předána civilní správě, konkrétně Revoluční radě, sestavené z nejvyšších členů LDSA. Stejným 

dekretem byla Afghánská republika přejmenována na Afghánskou demokratickou republiku.47 Nová 

vláda se příliš netajila svou úzkou orientací na Sovětský svaz.48 Je velmi zajímavé, že nový režim jak 

v roce 1973, tak i o pět let později, byl vždy jako první uznán Moskvou. Za prvé z toho vyplývá, jak se 

již v té době Kreml velmi zajímal o vývoj a zahraničně-politickou orientaci Afghánistánu a za druhé 

také to, jak byli Sověti o všem, co se v zemi děje, dobře informováni.49  Prezidentem Afghánské 

                                                             
44 Александр Ляховский, Трагедия и доблесть, 15-20. 

45 Arnold, Afghanistan, 55-96. 

46 Saur nebo také Sawr je paštunský výraz pro měsíc duben. 

47 Hilali, „The Soviet Penetration,” 709-713. 

48
 Payind, „Soviet-Afghan Relations,“ 107-128. 

49
 Chaliand, Report from Afghanistan, 31-34. 
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demokratické republiky byl zvolen Núr Muhammad Tarákí, premiérem Babrak Karmal a ministrem 

zahraničních věcí Hafizulláh Amín.50 

                                                             
50

 Hassan Kakar, Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, (Berkeley: University of 

California Press, 1995): 10-15. 
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2.1 Třetí svět 

  Události, které se odehrály v Afghánistánu mezi lety 1978-1980, je potřeba vidět v širším 

kontextu tehdejší mezinárodní situace, zejména pozdní fáze procesu détente. Právě mezinárodní 

situace byla klíčovým faktorem, který nejvíce ovlivnil sovětský rozhodovací proces a úsudek 

kremelských vůdců v době afghánské krize. Proces détente vznikl jako svébytná reakce na řadu 

odlišných problémů, kterým čelily státy Západu a Východu. Obě strany zvolily jako společné řešení 

těchto problémů uvolnění mezinárodní situace. Nicméně jakmile byla většina těchto obtíží buď 

vyřešena, nebo se jejich řešení stalo nereálným, celý proces začal pro všechny účastníky rychle 

ztrácet na atraktivitě.  

 Sovětský svaz v druhé polovině sedmdesátých let procházel obdobím nebývalé stability 

a znovu nabyté sebedůvěry. Když Brežněv na 25. sjezdu KSSS v roce 1976 prohlásil, že sovětská pozice 

ve světě nikdy předtím nebyla silnější a stabilnější, měl z velké části pravdu.51 Sovětské vedení totiž 

z krizí první poloviny šedesátých let vyvodilo, že je nezbytné uskutečnit masivní přestavbu armády.52 

V první polovině sedmdesátých let byla tato grandiózní přestavba sovětské armády dokončena. 

Sovětský svaz dosáhl parity ve strategických jaderných zbraních. Navíc Sověti disponovali nejsilnější 

světovou pozemní armádou a druhým nejsilnějším loďstvem. Tento bezprecedentní rozvoj 

sovětských ozbrojených sil měl katastrofální dopad na stav sovětské ekonomiky, avšak to se mělo 

plně projevit až v osmdesátých letech.53 Na počátku let sedmdesátých mohli sovětští představitelé 

oslavovat své nově nabyté sebevědomí a sovětský ministr obrany Andrej Grečko mohl hrdě 

prohlašovat, že jeho armáda přestala být kontinentální a stala se globální silou.54 Obrovské posílení 

sovětské vojenské mašinérie a prestiže vydláždilo cestu jak dialogu o limitaci jaderných sil, tak také 

uskutečnění Helsinské konference. Tato událost představovala v podstatě mírovou konferenci pro 

válku, která skončila již před třiceti lety. Pro Moskvu znamenala nebývalý úspěch a ještě více přispěla 

                                                             
51 Joseph Nogee a Robert Donaldson, Soviet Foreign Policy since World War II (Londýn: Pergamon Press, 1984), 

275-290. 

52 Joseph Nogee a Robert Donaldson, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests 

(Londýn: M. E. Sharpe, 2009), 68-77. 

53
 M. K. Dziewanowski, Russia in the Twentieth Century (Londýn: Prentice Hall, 1997), 330-350.  

54
 Karel Durman, Popely ještě žhavé: Konce dobrodružství (Praha: Karolinum, 2009), 181-191. 
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k sovětskému přesvědčení, že historický vývoj je skutečně na jejich straně.55 Právě v tomto období 

začalo sovětské vedení věřit tomu, že je možné udržovat korektní vztahy na úrovni Východ – Západ 

a přitom přesunout vzájemné soupeření do sféry Třetího světa.56  

 Kořeny sovětského pronikání do zemí Třetího světa sahají až do dvacátých let. Podle Lenina 

byly rozvojové a kolonizované země přirozenými spojenci světové revoluce vedené proti 

imperialismu.57 Přesto vzájemná interakce Sovětského impéria a zemí Třetího světa nebyla nikdy 

silnější, než v druhé polovině sedmdesátých let. Za tímto vývojem stálo několik faktorů, především 

konflikty v zemích bývalé evropské koloniální soustavy, globální dosah sovětských ozbrojených sil 

a výše zmíněná atmosféra procesu détente. Sovětské vedení, které začalo úspěchy v zahraniční 

politice vnímat jako legitimizující faktor režimu, začalo rozšiřovat sféru sovětského vlivu do všech 

strategicky významných oblastí světa.58  

 V Asii mohli Sověti spoléhat na stabilní podporu Indie, kterou využívali jako protiváhu proti-

sovětským režimům v Pákistánu a Číně. Navíc v té době sovětské námořnictvo disponovalo 

nejsilnějším loďstvem v Indickém oceánu.59 Ještě před podepsáním Závěrečného aktu KBSE se pod 

tanky Severního Vietnamu zhroutil jihovietnamský režim a umožnil tak sjednocení země pod 

nadvládou komunistů. V tomto případě se jednalo taktéž o významné vítězství Moskvy, která sklidila 

plody své dlouhodobé podpory vietnamských komunistů, a získala tak silný vliv v celé Indočíně.60 

Roku 1974 byl svržen salazaristický režim v Portugalsku, od kterého se vzápětí odtrhly jeho kolonie 

Angola a Mosambik. V Mosambiku se rovnou chopil moci prosovětský marxistický režim, v Angole 

propukla krvavá občanská válka. Sovětský svaz poskytl společně s Kubou vojenskou pomoc MPLA,61 

která brzy získala kontrolu nad většinou země. Nikdy předtím SSSR tak silně ve Třetím světě 

neintervenoval.62 

                                                             
55 Joseph Nogee a Robert Donaldson, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests 

(Londýn: M. E. Sharpe, 2009), 77-81. 

56 Dziewanowski, Russia, 330-350.  

57 Vladimir I. Lenin, Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu (Praha: Svoboda, 1972), 285-308. 

58 Dimitri K. Simes, „The Death of Détente?”, International Security 5 (1980): 3-25. 

59 Caroline Kennedy-Pipe, Russia and the World: 1917-1991 (Londýn: Arnold, 1998), 146-168. 

60 Vykoukal, Litera a Tejchman, Východ, 502-510. 
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 V průběhu sedmdesátých let si Sověti vybudovali také velmi silnou pozici v oblasti Afrického 

rohu. Komplikace nastaly, když prosovětské Somálsko napadlo v roce 1977 prosovětskou Etiopii ve 

válce o nárokovanou provincii Ogaden. Původně Kreml podporoval federaci obou států, ale nyní 

jasně intervenoval na straně větší a významnější Etiopie. Scénář byl stejný jako v případě Angoly – 

sovětská vojenská a finanční pomoc, sovětští vojenští poradci a kubánské jednotky. O rok později byla 

válka u konce a z Addis Abeby se stal věrný spojenec Moskvy.63 Málokdy v historii nějaká mocnost 

uskutečnila tak smělý pokus o rozšíření své sféry vlivu jako Sovětský svaz v období vrcholného 

a pozdního détente.64 V případě Afriky nešlo jen o přítomnost v Angole, Mosambiku, Etiopii 

a Somálsku, ale také v Džibuti, Čadu, Súdánu, Egyptě, Libyi a Alžírsku. Tato grandiózní a v mnohých 

ohledech přehnaná zahraniční politika měla jen velmi malou naději na úspěch, avšak nebyla to Afrika, 

ale Afghánistán, kde postupně zkrachovala.65 

2.2 Pád détente 

 V červnu 1979 byla sice ještě slavnostně ve Vídni podepsána smlouva SALT II., ale šance na 

její ratifikaci se stávaly každým měsícem menší. Kromě avanturistické sovětské politiky vůči zemím 

Třetího světa bylo americké veřejné mínění zalarmováno objevením sovětské vojenské brigády na 

Kubě v srpnu téhož roku. Brežněv po objevení brigády zdůrazňoval, že se jedná o jednotku určenou 

primárně pro výcvik a ne pro boj a že se nejedná o žádnou hrozbu pro americkou bezpečnost. Poté, 

co obdržel prezident Carter oficiální záruky, že brigáda na Kubě není bezpečnostní hrozbou, rozhodl 

se situaci dále neřešit. Sovětští vůdci považovali tento americký ústupek za výrazné vítězství, které 

srovnávali s potupnou porážkou Chruščova za Kubánské krize. Když v prosinci stejného roku členové 

užšího politbyra jednali o přímé vojenské intervenci v Afghánistánu, vycházeli z předpokladu, že 

pokud americká administrativa skoro nejednala v případě Kuby vzdálené jenom několik desítek 

kilometrů od vlastního pobřeží, nebude se už vůbec zabývat situací ve vzdálené středoasijské zemi.66 

Ovšem nebrali zřetel na to, že regionální situace a americká pozice v oblasti Karibiku a na středním 
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východě je velmi odlišná. Kuba byla z velké části obklopena americkými spojenci a jedna sovětská 

brigáda rozhodně nepředstavovala významnou změnu pro strategickou a vojenskou rovnováhu na 

mezinárodní úrovni. Avšak sovětská přítomnost v Afghánistánu zalarmovala Američany kvůli tomu, že 

v průběhu roku 1979 došlo k postupnému oslabování jejich přítomnosti a vlivu v celé oblasti a navíc 

byl předpokládán další sovětský postup směrem k životné důležitému Perskému zálivu v intencích 

dominové teorie. 

 V tomto období postupně pro Sověty přestalo détente představovat smysluplný směr 

zahraniční politiky, ve kterém by se mělo nadále pokračovat. Carter sice nechal brigádu na Kubě 

svému osudu, avšak hysterická reakce amerického veřejného mínění definitivně pohřbila ratifikaci 

SALT II v americkém senátu.67 NATO rozhodlo 12. prosince 1979 o umístění raket středního doletu 

Pershing II v Evropě. Mělo jít o reakci na sovětské rozmístění mimořádně výkonných raket SS-20.68 

Shodou okolností právě 12. prosince jednalo politbyro o použití síly v rámci afghánské krize, a tak 

získala strana propagující invazi další významný argument. Již na počátku prosince 1979 bylo détente 

v podstatě mrtvé, nicméně novou fázi mocenské konfrontace rozpoutala až sovětská intervence 

v Afghánistánu, která byla následkem chaotické vlády LDSA mezi dubnem 1978 a prosincem 1979. 

2.3 Reflexe Saurské revoluce v zahraničí 

 Pro Sovětský svaz představovala Saurská revoluce zahraničně-politickou změnu, kterou 

pravděpodobně předem očekával a podporoval ji, avšak spíše v dlouhodobějším časovém 

horizontu.69 KSSS poskytovala podporu LDSA již od jejího vzniku v roce 1965 a za tuto podporu nyní 

očekávala náležité výhody. Afghánští komunisté se ovšem odmítali plně podřídit Moskvě. Sověti 

nebyli především spokojeni s přílišným tempem socialistické přestavby, která byla zahájena 

kábulským režimem. Podle jejich soudu byla země příliš zaostalá na přímý přechod k socialismu. 

Velkou nelibost v politbyru také vyvolávala osoba Hafizulláha Amína, který byl podle jejich informací 

hlavním iniciátorem čistek a radikálních reforem.70 Sovětsko-afghánská spolupráce byla posílena 

podpisem Smlouvy o přátelství mezi ADR a SSSR 5. prosince 1978. Zejména článek č. 4 smlouvy byl 
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značně nestandardní, pojednával o tom, že obě strany jsou povinny podniknout vhodná opatření 

k tomu, aby zajistily bezpečnost, nezávislost a teritoriální integritu druhé strany. Právě na základě 

tohoto článku provedli Sověti v prosinci 1979 invazi do Afghánistánu.71 

 Sovětské vedení předpokládalo, že jejich nový spojenec na jižní hranici bude představovat 

destabilizující element pro vnitřní záležitosti sousedního Íránu a Pákistánu. Zejména Islámábád měl 

být oslaben afghánskými nároky na území Paštúnistánu a podporou paštunských kmenů bojujících 

proti centrální vládě. Místo toho se nestabilita přenesla z těchto dvou sousedních zemí do 

Afghánistánu.72 Pákistán, do kterého mířilo značné množství uprchlíků, začal velmi brzy podporovat 

mudžahedíny,73 kteří z jeho území podnikali výpady do afghánských pohraničních oblastí. Zpočátku 

uvažovalo pákistánské vedení dokonce o intervenci do sousední země, ale množství sovětských 

poradců v Afghánistánu je od akce tohoto typu odradilo.74 V případě Íránu byla situace diametrálně 

odlišná. V roce 1978 propukly v zemi masové studentské protesty, které vynesly k moci konzervativní 

islamistický režim Rúholláha Chomejního. Ačkoliv Brežněv poměrně ostře varoval Západ před 

vměšováním do záležitostí Teheránu, byli to sami Sověti, kdo se velmi brzy začal obávat šíření 

radikálních islamistických vlivů do Afghánistánu a z něj do sovětské střední Asie.75 Pro Moskvu 

představovala situace v sousedním Íránu politické dilema, protože v Íránu podporovala jednu 

islámskou revoluci, zatímco druhou latentní islámskou revoluci v Afghánistánu chtěla potlačit.76 

 Pro Američany představoval vývoj událostí na Středním Východě nebezpečí ztráty pozice 

v regionu. Poté, co se moci v Kábulu chopila jasně prosovětská vláda, ještě ztratili Írán, který byl po 

celé poválečně období jedním z hlavních spojenců USA v regionu. Ze ztráty Íránu State Department 

vyvodil, že se musí pokusit udržet americkou přítomnost v Afghánistánu za každou cenu. Právě v této 

době získal větší vliv na zahraniční politiku poradce prezidenta pro národní bezpečnost Zbigniew 
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Brzezinski na místo ministra zahraničí Cyruse Vance.77 Brzezinski společně s Carterem zahájili tajnou 

operaci Cyklón. Cílem této operace byla podpora mudžahedínů bojujících proti režimu LDSA. Je 

důležité poznamenat, že operace Cyklón začala šest měsíců před sovětskou intervencí a tak nemůže 

být vykládána jako americká reakce na sovětskou agresi. Jak později poznamenal sám Brzezinski, tato 

iniciativa měla za cíl zhoršit situaci natolik, aby byla ruská intervence nevyhnutelná. Měla tak 

vzniknout past, která se postupně promění v sovětský Vietnam.78 Jednou z hlavních příčin tohoto 

jednání byla skutečnost, že Američané přestali mít přibližně od února 1979 vliv na vnitřní politiku 

země. Americký velvyslanec v Afghánistánu Adolph Dubs byl totiž 14. února unesen maoistickou 

skupinou Národní útlak. Teroristé drželi velvyslance v hotelu Kábul v centru hlavního města 

a požadovali propuštění jejich spolubojovníků z vězení výměnou za Dubsův život. Afghánské 

bezpečnostní jednotky se pokusily vysvobodit velvyslance silou, avšak ten během jejich útoku 

zahynul. Následkem tohoto incidentu bylo stažení amerických specialistů ze země a přerušení 

americké pomoci.79 
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3.1 Reformní program afghánských komunistů 

 Vláda LDSA čelila mezi lety 1978 a 1979 řadě hrozeb ohrožujících její samotnou existenci. 

Zejména se jednalo o bleskově se šířící povstání, následné vzpoury vojenských posádek a nejednotu 

v samotné straně, která se začala štěpit na několik soupeřících frakcí. I přes to, že jen tyto problémy 

by mohly komunistům v Kábulu srazit vaz, sami ještě celou situaci v zemi více destabilizovali 

vyhlášením ambiciózního reformního programu. LDSA vyhlásila 9. května 1978 Základní linii 

revolučních úkolů vlády Afghánské demokratické republiky, tedy svůj politický program. Tento 

program obsahoval devět základních bodů: uskutečnit pozemkovou reformu, provést reformu 

armády, vyřešit národnostní problémy, zajistit rovnoprávnost žen, vědeckým plánováním upevnit 

státní sektor ekonomiky, odstranit negramotnost a nezaměstnanost, zavést povinné a bezplatné 

školní vzdělání pro všechny děti, zřídit bezplatnou zdravotnickou péči a nakonec v rámci plánování 

hospodářství zajistit státní kontrolu cen.80  

 Pozemková reforma měla představovat klíčový prvek komunistické reformní strategie. Jedině 

rozsáhlá a politicky zvládnutá pozemková reforma mohla získat na stranu LDSA větší část 

obyvatelstva a rozšířit tak režimní základnu podpory. V červenci 1978 byla zrušena část rolnických 

dluhů a o čtyři měsíce později začalo rozdělování velkostatků mezi malé rolníky a bezzemky. 

Automaticky se tomuto počínání státu vzepřeli velcí pozemkoví vlastníci a díky amatérismu úředníků 

provádějících rozdělování mnohdy i lidé, jimž měla reforma usnadnit život. Často byly totiž vyměřeny 

tak malé pozemky, že jejich vlastníka nemohly uživit, nebo byly vyměřeny lidem, kteří ani nevlastnili 

potřebné náčiní na jejich obdělávání.81 Snahy o reformu armády, která měla být po jejím skončení 

lépe připravena k „obraně revoluce“, se sestávaly de facto jenom ze snahy LDSA posílit svojí pozici 

v důstojnickém sboru a také ze značného nárůstu počtu sovětských, českých a východoněmeckých 

vojenských poradců. V dubnu 1979 již počet zahraničních vojenských poradců v Afghánistánu 
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překročil počet 5000. I přes reformní snahy se afghánská armáda doslova rozpadala před očima kvůli 

hromadným dezercím a množícím se povstáním.82 

 Dalším reformním krokem, který mohl LDSA získat sympatie části populace bylo zavedení 

vnitřní autonomie pro některé afghánské národnosti. Afghánistán, který měl přibližně 17 milionu 

obyvatel, obývalo až deset hlavních etnických skupin. Tarákí se snažil prosadit národnostní politiku 

podle sovětského vzoru, avšak zájmy jednotlivých etnik musely postupně ustoupit zahraničně-

politickým zájmům státu. Jednalo se o to, že vnitřní autonomii získala převážně jenom ta etnika, 

jejichž území přesahovala do okolních států a mohla tak ovlivnit jejich vnitřní politiku. V tomto 

případě se jednalo například o Balúče, jimiž obývané území přesahovalo hluboko do Pákistánu 

a sahalo až k Indickému oceánu. Oproti tomu Tádžikové nebo Hazárové vnitřní autonomii nezískali 

a proto byli jedni z prvních, kteří se zapojili do ozbrojeného odporu proti centrální vládě. K celkovému 

krachu národnostní politiky přispělo nejvíce narůstající zvýhodňování převažujícího paštunského 

etnika, ke kterému docházelo ve zvýšené míře zejména v období vlády Hafizulláha Amína od září 

1979.83  

Další reformní iniciativy, jako byl zákaz zahalování žen na veřejnosti či zavedení povinné 

školní docházky, byly ve své podstatě velmi prospěšnými a pozitivními cíli. Jenomže pro v mnoha 

ohledech zaostalou afghánskou společnost se jednalo o velmi překotné změny prováděné ve velmi 

krátkém časovém intervalu. Navíc, jakmile se komunisté setkali s odporem proti reformám, místo 

vysvětlování a domlouvání, začali mnohem častěji odpovídat terorem a hromadnými perzekucemi.84 

Pro silně nábožensky založenou afghánskou společnost představovali vládnoucí ateističtí komunisté 

nepřítele islámu a poté, co si dovolili změnit tradiční afghánskou vlajku na rudou marxistickou i 

nepřátele jejich vlastní země.85 
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3.2 Od povstání k občanské válce 

Povstání proti vládě LDSA začalo souběžně s vyhlášením pozemkové reformy v první polovině 

roku 1978.86 Odpor proti komunistické vládě byl velmi heterogenní a rozhodně se nedalo hovořit 

o tom, že by byl nějak celkově koordinovaný. Povstalci se lišili jak etnickou a kmenovou příslušností, 

tak i řadou politických doktrín, které vyznávali. Bylo možné mezi nimi najít zástupce všech možných 

ideologií od monarchistů až po maoisty.87 Hnutí odporu brzy získalo podporu Pákistánu a Íránu, kam 

zamířilo množství utečenců. Írán podporoval především šíitské skupiny a oproti tomu Pákistán 

sunnitské, jednoduše podle klíče převládajícího vyznání obyvatel toho kterého státu. Konkrétně šlo za 

celé období mezi lety 1978 až 1989 o 1,5 milionů emigrantů do Íránu a 3 miliony emigrantů do 

Pákistánu. Právě z těchto utečenců se formovaly povstalecké jednotky operující z táborů v obou 

sousedních státech.88 Jako první povstali proti režimu LDSA Hazárové a obyvatelé Núristánu žijící 

v centrální oblasti země, kteří byli nejvíce znevýhodněni novou národnostní politikou státu. Povstání 

se šířilo takovou rychlostí, že již v prosinci 1979 bylo pod plnou kontrolou vlády jenom 5 provincií 

z celkových 28. Ze série lokálních povstání se během jednoho roku stala krvavá občanská válka.89 

Afghánské hnutí odporu se dělilo na dvě základní části, které se lišily především poválečnými 

cíli a programem, jednalo se o tradicionalisty a fundamentalisty. Cílem fundamentalistů byla 

rekonstrukce afghánské společnosti podle islámských hodnot a vytvoření islámského státu, který by 

měl za vzor sousední Írán. Mezi nejvýznamnější fundamentalistické skupiny patřila Hizb-i-Islami.90 

Tato skupina byla ze všech povstaleckých jednotek zdaleka největší a nejlépe organizovaná. Měla 

přibližně 30 000 až 60 000 bojovníků a operovala převážně na venkově v oblastech obývaných 

Paštuny. Její velitel Gulabadeen Hikmatyjar byl od počátku sovětských vojenských akcí proti 

povstalcům považován za nejnebezpečnějšího oponenta. Díky jeho charizmatu a vůdcovským 

schopnostem na jeho stranu přeběhlo 2 500 důstojníků afghánské armády a v neposlední řadě 

množství Tádžiků sloužících v sovětské armádě. Druhá fundamentalistická skupina se jmenovala 

Jamiat-i-Islami91, operovala v oblastech obývaných Tádžiky a Uzbeky a měla 15 000 mužů. Co se týče 
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tradicionalistických jednotek, jejich válečným cílem byl status quo ante, tedy stav před Saurskou 

revolucí. Na druhou stranu někteří čelní představitelé tradicionalistů podporovali možnou restauraci 

krále Záhira. Mezi nejvýznamnější tradicionalistické skupiny patřily Milli Islami Maher, Jabha Nijat-i-

Millia a Harakat-i-Islami.92 Tyto tři skupiny dohromady disponovaly přibližně 28 000 muži.93 

Tradicionalisté byli většinou podporováni konzervativními náboženskými elitami a kmenovými vůdci. 

Milli Islami Maher operovala především v oblasti provincií Paktia a Paktika a byla schopná postavit 

přibližně 8 000 mužů. Její velitel Sajed Ahmad Gilani byl sám sufijský duchovní. Jabha Nijat-i-Millia 

byla skupinou čítající přibližně 8 000 až 15 000 bojovníků. Byla financována ropnými státy Perského 

zálivu, avšak trpěla rozvolněnou organizační strukturou a nezodpovědností svých velitelů. Harakat-i-

Islami byla skupina vlivná především v provinciích Lógar, Ghazní, Kábul, Kandahár a Baghlan. Počet 

jejích členů byl odhadnut na 10 000 až 25 000 mužů.94 

I přes značné rozšíření povstání mohli komunisté velmi snadno svou pozici udržet, pokud by na 

jejich straně zůstala armáda, která je v dubnu 1978 vynesla k moci. Jenomže vojáci přirozeně soucítili 

s venkovským a městským obyvatelstvem, z něhož sami pocházeli. Poté co začala LDSA 

s bombardováním měst a vesnic, které se odmítaly připojit k pozemkové reformě, jako se stalo 

například ve městě Kerala v Kunárském údolí, dezerce začala sílit.95 V březnu 1979 vypukla velká 

vzpoura vojáků v Herátu, na stranu povstání se nakonec přidala celá 17. divize afghánské armády. 

Vzpoura byla zřejmě vyprovokována snahou sovětských poradců donutit vojáky místní posádky střílet 

do protestujícího davu. Místo toho byli zastřeleni sovětští poradci a jejich hlavy napíchnuté na piky 

vystaveny v centru města. Právě tato vzpoura bývá často považována za počátek dosud latentní 

občanské války.96 I když mnohé prameny tvrdí, že sovětská intervence na konci roku 1979 byla vlastní 

iniciativou Moskvy, opak je pravdou. Již bezprostředně po propuknutí povstání v Herátu žádal Tarákí 

telefonicky Kosygina o přímou vojenskou pomoc. Podle jeho mínění nebylo potlačení vzpoury 

v možnostech afghánské armády. Navrhoval, aby sovětské jednotky překročily hranice v afghánských 

uniformách a tak by se vyhnuly nařčení z intervence.97 Nicméně sovětské vedení tyto žádosti striktně 
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odmítlo a tak Afgháncům nezbylo nic jiného, než si se vzpourou v Herátu poradit sami. Situace 

armády se s průběhem roku 1979 postupně ještě více zhoršovala. V srpnu 1979 dokonce dezertovala 

posádka pevnosti Bala Hissar v centru Kábulu. Afghánská armáda musela o tuto pevnost svést 

s povstalci čtyřhodinovou bitvu s použitím tanků a bojových helikoptér. Není nejmenších pochyb 

o tom, že pokud by na konci prosince nedošlo k sovětské intervenci, režim LDSA v Kábulu by již neměl 

dlouhého trvání.98 

3.3 Dvojí rozštěpení LDSA 

 Obě frakce LDSA se pod sovětským tlakem v roce 1977 nakrátko spojily, protože jedině tak 

mohly společně vzdorovat Daúdovu režimu, který nakonec v dubnu 1978 úspěšně svrhly.  Nicméně 

jakmile měla LDSA situaci v zemi pevně v rukou, staré nepřátelství se rozhořelo nanovo. V novém 

zápase o moc ve státě měli převahu členové Halku, kteří disponovali silnějšími vazbami na armádu 

a bezpečnostní složky.99 Parčamisté se nechtěli vzdát, o čemž svědčí sjezd této frakce v červnu 1978, 

kde bylo rozhodnuto, že se parčamisté pokusí proti Halku provést státní převrat.100 Na základě 

usnesení tohoto sjezdu začala skupina Parčamu nakloněných důstojníků připravovat puč. Jejím 

vedením byl pověřen gen. Abdul Kádyr, který stál už za oběma převraty v letech 1973 a 1978. 

Naštěstí pro halkisty byly plány převratu včas odhaleny a spiklenci uvězněni.101  

 Právě v období jara a léta 1978 se stával centrální figurou afghánské politiky Hafizulláh Amín. 

Tento úspěšný absolvent Kolumbijské university vstoupil do LDSA záhy po jejím založení v roce 1965. 

Po Daúdově převratu sílily v Halku názory, že má frakce mnohem slabší postavení v armádě než 

konkurenční Parčam a právě Amín měl tuto skutečnost napravit. Jeho kontakty s armádou se staly 

klíčovou roznětkou Saurské revoluce, kdy po smrti Akbara Chajbara představoval Amín hlavního 

specialistu pro styk s armádou v celé LDSA.102 Od počátku května zastával pozici ministra zahraničí. 

Vzápětí se společně s Tarákím začali zbavovat parčamistické opozice, nejdříve byla tato iniciativa 

poměrně civilizovaná, neboť byli příslušníci opozice vysíláni do zahraničí jako velvyslanci nebo jiní 
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diplomatičtí pracovníci. Takovýto osud potkal například premiéra Babraka Karmala, který byl 

jmenován velvyslancem ADR v Praze. V červenci 1978 byl Amín zvolen tajemníkem ÚV LDSA a začal 

své parčamistické odpůrce veřejně napadat a vyhánět ze země. Celá situace logicky eskalovala po 

odhalení příprav na státní převrat vedený politiky Parčamu.103 Sověti byli v této době nuceni souhlasit 

s vnitřním vývojem v Afghánistánu, protože nechtěli ještě víc ohrožovat už tak chatrnou pozici LDSA 

v zemi. O tomto přístupu Sovětského svazu svědčí například žádost KSSS na KSČ z listopadu 1978, 

v níž Sověti žádají československé komunisty, aby Karmalovi vysvětlili, že má přestat s organizací 

parčamistů proti Tarákímu.104 

 Souběžně s likvidací Parčamu začal Amín budovat kult osobnosti prezidenta Tarákího. Tento 

kult brzy dosáhl stalinistických rozměrů. Tarákí byl střídavě označován za „Velkého vůdce“ nebo 

„Otce afghánského lidu“.105  Tato iniciativa měla zřejmě zakrýt mocenský vzestup Amína, který se 

postupně stal skutečným vládcem země. Marxismus pro něj představoval jen ideologické krytí na 

jeho cestě k získání rozhodující moci ve státě.106 V době herátského povstání pro něj uvolnil Tarákí 

funkci premiéra, kterou zastával společně s prezidentstvím od doby, co byl odstaven Karmal.107 

Poslední centrum Tarákího podpory představovalo ministerstvo obrany, avšak v červenci 1979 

přesvědčil Amín Tarákího o reorganizaci vlády, při níž Amín vyměnil post ministra zahraničí za post 

ministra obrany. Okamžitě po svém dosazení začal odstraňovat a odsouvat zastánce Tarákího 

z tohoto ministerstva.108 

 Právě od druhé poloviny roku začal Tarákí konečně podezřívat Amína ze snahy naprosto 

ovládnout státní aparát. Především kvůli tomu, že na vysokých pozicích ve státní správě se v této 

době začalo objevovat množství Amínových příbuzných. Prezident si byl dále vědom faktu, že 

Amínem rozpoutaný teror proti povstalcům jenom zhoršuje celou situaci v zemi.109 Tarákí začal ve 

zvýšené míře spolupracovat se čtveřicí ministrů, kteří ještě zůstávali na jeho straně. Tuto skupinu 
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začal Amín ve spojitosti s čínskými událostmi označovat jako gang čtyř.110 Afghánští komunisté čelili 

obrovským obtížím, které by nemuseli zvládnout, ani pokud by byli jednotní. Oni však ještě celou 

situaci zhoršili tím, že se nejdříve rozpadli na dvě soupeřící frakce Parčam a Halk. Vítězný Halk se poté 

začal dále dělit na příznivce premiéra Amína a prezidenta Tarákího. Členové LDSA potvrzovali svým 

jednáním známou pravdu, že revoluce požírá své vlastní děti. Pokud by totiž v prosinci 1979 nepřišla 

sovětská intervence, komunisté by podle názorů většiny autorů buď podlehli vnitřnímu povstání, 

nebo by byl ustaven autoritativní a nepotistický režim Hafizulláha Amína, v němž by měla marxistická 

ideologie jen ceremoniální funkci, jako tomu bylo ostatně ve většině levicových zemí Třetího světa, 

kde oficiálně režimy tvrdily, že jsou marxistické. 

3.4 Třetí převrat: Smrt Núra Muhammada Tarákího 

 Na počátku září 1979 odcestoval Tarákí na konferenci Hnutí nezúčastněných států do Havany. 

Kvůli zhoršující se situaci v Afghánistánu za sebe chtěl původně poslat náhradníka, ale Amín ho 

přesvědčil o tom, že afghánskou revoluci nemůže zastupovat nikdo jiný než její vůdčí osobnost. 

Pravděpodobně takto prezidentovi lichotil, aby měl volný prostor k přípravě vlastního uchopení 

moci.111 Na zpáteční cestě navštívil Tarákí Moskvu. Jak Brežněv, tak Andropov ho varovali před 

Amínem a upozornili ho na to, že mají informace o chystaném převratu. Navíc ho sovětští 

představitelé přesvědčili o usmíření s parčamisty, což podle nich byl jediný způsob, jak stabilizovat 

situaci v zemi. V Moskvě se Tarákí sešel s Babrakem Karmalem, který tam byl převezen 

z Československa. Společně se dohodli na scénáři, podle kterého měly být všechny dosavadní 

neúspěchy LDSA svedeny na Amína, který měl být co nejdříve zabit.112 Na ochranu Tarákího měl být 

vyslán tzv. muslimský prapor, který byl v květnu 1979 sestaven ze sovětských příslušníků specnaz 

pocházejících ze střední Asie a oblečených v afghánských uniformách. Nakonec však bylo rozhodnuto, 

že Amín bude rovnou odstraněn kábulskou rezidenturou KGB. Jenže afghánský premiér jel tehdy 

jinou trasou, než kde na něj byla nastražena bomba. Podobný plán na likvidaci Tarákího měl také 

Amín, ten připravoval sestřelení letadla s přilétajícím prezidentem, avšak Tarákí měl ještě stále 

množství oddaných zastánců v armádě, kteří tomuto pokusu o atentát zabránili. Oba muži se tak, 
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jakoby se nic nestalo, setkali 11. září na letišti v Kábulu a zamířili společně na zasedání ÚV LDSA, kde 

Tarákí přednesl zprávu o své činnosti v Havaně a Moskvě.113 

 Zatímco byl Tarákí v zahraničí, Amín pod různými záminkami odstavil od moci čtyři Tarákímu 

věrné ministry a tak ještě více snížil prezidentovy možnosti jednat. Bezprostředně po Tarákího příletu 

se Amín dozvěděl, že prezident ví o jím připravovaném převratu. Jeho informátorem byl 

podplukovník Tarun, který sloužil v Tarákího osobní stráži, ale ve skutečnosti pracoval pro Amína.114  

Tarákí pozval 14. září Amína do své rezidence. Ten se nejprve zdráhal přijet, ale poté, co mu to 

důrazně doporučil sovětský velvyslanec Puzanov, nakonec dorazil. Pro všechny případy si s sebou vzal 

ozbrojený doprovod včetně podplukovníka Taruna. Když vycházela Amínova skupina po schodech 

vedoucích ke kanceláři prezidenta, spustila se střelba, při níž byl zabit Tarun. Zřejmě došlo k tomu, že 

stráž hlídající Tarákího požadovala od přicházejících, aby jí odevzdali zbraně. Ti to odmítli, strhla se 

hádka a jeden z příslušníků prezidentovy stráže zahájil přestřelku. Amínovi se podařilo z prezidentovy 

rezidence uniknout, ale Tarákí, který definitivně pochopil, že Amín usiluje o jeho život, vydal příkaz 

k jeho zabití.115 Existuje i druhá verze výše zmíněných událostí, podle níž prezidentova ochranka 

začala na Amína střílet okamžitě, jak ho zahlédla, protože se ho prezident rozhodl zabít.116 Ať už je 

pravdivá první nebo druhá verze tohoto incidentu, hlavní je, že Amín který unikl z rezidence, 

okamžitě zalarmoval kábulskou posádku, kde měl své kontakty. Vojákům přikázal, aby obklíčili 

prezidentský palác a na mimořádném shromáždění ÚV LDSA byl zvolen generálním tajemníkem 

strany.117 

 Moskva zvažovala, že na pomoc Tarákímu vyšle muslimský prapor. Jenomže Amínovy loajální 

jednotky byly příliš rychlé. Dobyly rezidenci a zatkly bývalého generálního tajemníka kvůli jeho 

„teroristickým metodám a pokusu zavraždit Amína“. Před politbyrem ležela otázka, jak se zachovat 

dál. Nakonec dospěli k názoru, že bude nejlepší předstírat souhlas s převratem a počkat, jaký bude 

další vývoj. Brežněv a Kosygin dokonce 19. září telefonicky Amínovi gratulovali k zvolení generálním 

tajemníkem LDSA.118 Těsně po zatčení Tarákího se „gang čtyř“ uchýlil na sovětskou ambasádu 
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v obavách, že se je Amín pokusí fyzicky odstranit. Podobné obavy sdíleli i zaměstnanci ambasády 

a tak byla uskutečněna operace Raduga. Tato akce spočívala v tajném převozu čtyř bývalých ministrů 

do Sovětského svazu, kde měli čekat, jestli se jejich asistence nebude v budoucnu hodit záměrům 

Kremlu. Operaci uskutečnila jednotka speciálního určení KGB Zenit, která již v té době několik měsíců 

působila na letišti Bagram nedaleko Kábulu.119 Na život samotného Tarákího dostali Sověti jen mlhavé 

záruky, 10. října byla v kábulských novinách uveřejněna informace o smrti bývalého prezidenta po 

těžké nemoci. KGB se brzy dozvěděla, že Tarákí byl ve skutečnosti o dva dny dříve udušen ve své 

cele.120 Zpráva o Tarákího smrti těžce dolehla na nemocného Brežněva. Člověk, kterého před několika 

málo dny objímal a sliboval mu veškerou pomoc, byl zavražděn.121 Kromě silné emocionální reakce 

generálního tajemníka KSSS, byla tato vražda silným impulzem pro celé politbyro, aby se zamyslelo 

nad tím, jestli se mu situace v Afghánistánu nevymyká z rukou. Když Tarákí prvně žádal o sovětskou 

vojenskou pomoc v březnu 1979, Sověti striktně odmítli. Obávali se tehdy o budoucnost SALT II 

a celého procesu détente, avšak na podzim 1979 se mezinárodní situace natolik změnila, že 

intervence mohla být považována za jedno z možných řešení afghánské krize.122 Navíc Amín, který byl 

kvůli povstání ve velmi obtížné situaci, se mohl kdykoliv odvrátit od Sovětského svazu a hledat pomoc 

u Západu nebo islamistů v Íránu.123 
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4.1 Sovětský rozhodovací proces  

4.1.1 Vnější faktory 

 Sovětský rozhodovací proces v období brežněvismu představoval neustále se měnící 

konsensus sovětských vládnoucích elit.  Hlavní příčinou hledání konsensu byla snaha vyhnout se 

chaotické politice Chruščovova období, které bylo velmi negativně hodnoceno. Proto se sovětské 

vedení odhodlalo jednat rozhodně jen v kritických situacích, jejichž následkem mohla být značně 

ovlivněna mezinárodní rovnováha sil.124 Na sklonku osmdesátých let již nebyl Brežněv zdaleka 

princeps inter pares, kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu měla na jeho politiku čím dál větší vliv 

skupina funkcionářů okolo užšího politbyra. Kromě premiéra Alexeje Kosygina a vrchního ideologa 

Michaila Suslova posilovala pozice tzv. triumvirátu.125 Členy tohoto mocenského uskupení byli ministr 

zahraničních věcí Andrej Gromyko, ministr obrany Dimitrij Ustinov a v neposlední řadě šéf KGB Jurij 

Andropov. Velký vliv na rozhodovací proces ve věci afghánské invaze měli také náčelník Generálního 

štábu Sovětské armády Nikolaj Ogarkov, jeho 1. zástupce Sergej Achromejev a 1. zástupce Andropova 

Vladimir Krjučkov.126 Všichni tito muži a složité vazby mezi nimi a jejich resorty představovaly 

sovětskou oligarchickou vládní strukturu roku 1979. Do této doby se všichni navzájem vyvažovali 

a tak bránili přijetí nějakého osudového rozhodnutí o dalším směřování země. Nicméně právě v roce 

1979 došlo k tomu, že převážily složky propagující aktivnější a ve své podstatě expansivní politiku. 

 K ráznému rozhodnutí donutila sovětské vedení až afghánská krize a situace v širším regionu 

střední Asie. V lednu 1979 vypukla Íránská islámská revoluce. Největší americký spojenec v celé 

oblasti Středního východu byl paralyzován a navíc vnitřní situace v Íránu měla spíše zhoršující se 

tendenci.  V listopadu 1979 vtrhl dav studentských aktivistů na půdu americké ambasády v Teheránu 

a zajal její zaměstnance. Situace v Íránu a následné částečné přerušení dodávek ropy spustilo druhou 

ropnou krizi, která vážným způsobem poškodila západní ekonomiky. Na podzim 1979 americké 

válečné lodě posílily svoji přítomnost v oblasti Perského zálivu, a proto se sovětské vedení obávalo 
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americké přímé intervence do sousední země.127 Vzhledem k tomu, že Sověti v posledních letech 

prožili sérii mezinárodně-politických neúspěchů v oblasti, jako ztrátu Egypta a vznik trojúhelníkové 

diplomacie, nechtěli připustit další – přímou americkou vojenskou přítomnost na své jižní hranici.128  

 Navíc Sověti v Afghánistánu dlouho pečlivě budovali svojí mocenskou pozici a nyní náhle 

hrozilo to, že by se buď do Afghánistánu začal šířit islámský fundamentalismus z Íránu a možná i dále 

do sovětské střední Asie, anebo že by se Američané rozhodli přesunout své základny z Íránu do 

Afghánistánu.129 Se zhoršující se situací v Afghánistánu se začaly objevovat důkazy o Amínově 

domnělé spolupráci se CIA. Dodnes ovšem není jasné, jak to s Amínovou spoluprací bylo. Na jednu 

stranu mezi ním a Andropovem existovaly osobní antipatie, kvůli nimž mohl Andropov důkazy 

o Amínově spolupráci s Američany vyrobit a na druhou stranu Amín poměrně dlouhou dobu působil 

v USA, kde mohl být skutečně o spolupráci požádán.130 Co je však neoddiskutovatelné, byla Amínova 

neúspěšná vnitřní politika a snaha o narovnání vztahů s okolními zeměmi. Například se pokoušel 

navázat diplomatický kontakt s představiteli Čínské lidové republiky a v listopadu 1979 dokonce chtěl 

dohodnout schůzku s pákistánským vůdcem Muhammadem Ziou, který otevřeně podporoval 

mudžahedínské hnutí.131 Není tedy možné divit se sovětským obavám, že Amín by se mohl stát dalším 

Sadatem.132  

Na druhou stranu kolaps šáhova režimu v Íránu vytvořil v oblasti mocenské vakuum, kterého 

mohli Sověti využít pro rozšíření své sféry vlivu. Rozhodně nelze říci, že hlavním cílem byl postup 

směrem na jih, avšak rozhodně by ovládnutí Afghánistánu upevnilo sovětskou pozici vůči ropným 

státům Perského zálivu. Další výhodou postupu do Afghánistánu bylo rozšíření obklíčení a zadržování 

ČLR, která, jak již bylo zmíněno dříve, představovala v tomto období hlavního sovětského rivala.133 

Kromě toho, že Írán byl paralyzovaný a nemohl odporovat sovětskému postupu, další afghánský 
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soused Pákistán měl mnohem větší obavy z prosovětské Indie než z rozšíření sovětské sféry vlivu do 

Afghánistánu.134  

4.1.2 Vnitřní faktory 

  I přes množství vnějších faktorů byla hlavní příčinou definitivního sovětského rozhodnutí 

vnitřní situace v Afghánistánu. Amínova vláda, provázená terorem proti obyvatelstvu, vedla pouze 

k razantnímu oslabení pozic LDSA v zemi. Podle sovětských odhadů Amín nechal zabít přibližně 

50 000 osob.135 Na sklonku roku 1979 povstalci kontrolovali přibližně 70% země, což představovalo 

v podstatě všechny venkovské oblasti.136 Nicméně politbyro začalo uvažovat o intervenci až poté, co 

byl zavražděn Tarákí. Od té doby již nemohli afghánskému vedení věřit, navíc likvidace Tarákího 

vyvolala silnou emocionální reakci u nemocného Brežněva. Generální tajemník KSSS slíbil osobně 

Tarákímu svou pomoc a ten byl týden na to uvězněn a posléze zavražděn. Další záminku pro 

intervenci představovaly žádosti o pomoc ze strany LDSA. První žádost představoval Tarákího 

telefonát Kosyginovi v dubnu 1979 ohledně Herátského povstání. Od té doby žádali afghánští 

představitelé Moskvu o pomoc ještě dvacetkrát, z toho sám Amín sedmkrát.137 Kromě žádostí 

o přátelskou pomoc mohli Sověti argumentovat Smlouvou o přátelství mezi ADR a SSSR z prosince 

1978, zejména jejím čtvrtým článkem. Dále mohla být využita jako argument Brežněvova doktrína, 

která však nebyla nakonec příliš propagandisticky využita a sloužila spíše jako zdůvodnění ex post 

facto.138 

 K akceleraci sovětského rozhodovacího procesu ve věci afghánské krize přispěli inspekční 

cesty několika vysoce postavených armádních důstojníků. V létě 1979 absolvoval inspekci 

afghánských ozbrojených sil generál Alexej Jepišev, který se několik let předtím účastnil plánování 

operace Dunaj.139 On i členové jeho delegace hlásili šíření rozkladu afghánské armády a její špatnou 

připravenost k boji. Naproti tomu generál Ivan Pavlovskij, který byl vrchním velitelem všech 

sovětských pozemních sil a strávil v Afghánistánu na podzim skoro dva měsíce, tvrdil, že situace 
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v Afghánistánu je relativně stabilní.140 Rozhodující inspekční cestu ovšem vykonal v listopadu 

1. náměstek ministra vnitra generál Paputin, který svou zprávu zřejmě záměrně zveličil, aby tak 

dotlačil Politbyro k přijetí rázného rozhodnutí. Okolnosti vzniku této zprávy jsou dodnes zahaleny 

tajemstvím, také kvůli tomu, že generál Paputin vzápětí po zahájení invaze spáchal sebevraždu. Jestli 

měla jeho sebevražda spojitost s intervencí, není doposud jasné.141 Právě v době, kdy Paputin 

předložil svoji zprávu o nepříznivé situaci v Afghánistánu, Karmal se Sarwárím, který tehdy vedl 

Tarákího frakci, opakovaně navrhovali sovětským představitelům z jejich pohledu velmi elegantní 

řešení krize. Sověti podle nich měli zlikvidovat Amína a místo něj dosadit parčamisty vedené 

Babrakem Karmalem a Tarákího čtyřku vedenou Sarwárím. Nové vedení země mělo všechny chyby 

dosavadního režimu svést na Amína, a tak uklidnit společně se sovětskou vojenskou pomocí 

povstání.142  

 Finální sovětské rozhodnutí ve věci afghánské krize znamenalo vítězství stranických struktur 

nad armádou. Hlavními proponenty vyslání vojska do Afghánistánu byli Andropov a Ustinov, kteří oba 

doufali, že rozhodné jednání jim v budoucnu umožní bojovat o nástupnictví po Brežněvovi. 

10. prosince 1979 informoval Ustinov Ogarkova o tom, že má připravit pro všechny případy 

kontingent o síle 75 – 80 000 mužů ve středoasijském vojenském okruhu. Ogarkov společně 

s Achromejevem a Varennikovem proti tomuto rozhodnutí protestovali a snažili se ho několikrát 

zvrátit. Podle jejich názoru bylo 80 000 mužů příliš málo na rozhodné řešení situace, jako například 

v Československu 1968. Navíc tvrdili, že tento krok bude posouzen Západem jako sovětský 

expansionismus a pohřbí tak poslední záchvěvy détente. V neposlední řadě znamenala intervence 

v Afghánistánu oslabení dvou hlavních front možné války na západě a východě. Přesto si politbyro 

uchovalo svou hlavní rozhodovací moc a rozkaz byl vykonán.143 12. prosince se uskutečnilo jednání 

užšího politbyra. V jeho průběhu přesvědčil Ustinov s Andropovem Gromyka o nutnosti intervence, 

společně pak členové triumvirátu získali i souhlas samotného Brežněva. Ostatní členové buď nebyli 

přítomni tomuto jednání, anebo se rozhodli, že pro ně bude bezpečnější souhlasit. Jako důvod pro 

vyslání sovětských vojsk byly de facto uvedeny všechny výše zmíněné faktory. Jako hlavní lze 
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považovat obavy členů politbyra z šíření islámského radikalismu či vlivu Spojených států v oblasti 

a významnou příležitost k posílení sovětské pozice v jižním směru.144 

 Na tomto zasedání užšího Politbyra byl přijat dokument nazvaný „K situaci v A“. Jedná se 

o poměrně stručné vyjádření napsané Černěnkem, kde se další rozhodnutí ve věci „A“ nechávají na 

starosti Andropovovi a Ustinovovi. Těmito dalšími rozhodnutími ve věci bylo myšleno praktické 

provedení invaze vyjádřené byrokratickou mluvou Kremlu.145 Nesmíme zapomínat na to, že těsně 

před definitivním sovětským rozhodnutím proběhl v tentýž den summit NATO v Bruselu, na němž 

bylo rozhodnuto o rozmístění raket Pershing v Evropě v odpověď na sovětské rozmisťování SS-20.146 

Ze sovětského úhlu pohledu bylo tedy détente kompletně mrtvé a nebylo již co ztratit. Toto 

rozhodnutí NATO Sovětům rozhodně rozhodování o intervenci ulehčilo, nicméně později se ukázalo, 

že situace může být ještě daleko horší. Sovětský generální štáb si stanovil čtyři hlavní cíle plánované 

invaze. Za prvé umožnit Karmalovi ustavit pevnou vládu, která by sjednotila všechny komunistické 

frakce. Za druhé zajistit, aby Afghánská armáda přestala dezintegrovat. Dále, aby sovětská vojska co 

nejrychleji odstranila bojující rebely. V neposlední řadě měla Sovětská armáda bleskově zahájit 

uzávěru afghánských hranic s Íránem a Pákistánem. Tyto předpoklady byly již od počátku příliš 

velkorysé a nebyly do jednoho naplněny.147 Navíc se Sovětům podařilo změnit občanskou válku 

Afghánců v národní válku za osvobození proti Sovětskému svazu.148 

4.2 Intervence 

4.2.1 Ovládnutí Afghánistánu 

 13. prosince 1979 byla vytvořena Operativní skupina ministerstva obrany SSSR pod vedením 

1. zástupce náčelníka Generálního štábu Achromejeva. Následujícího dne se tato skupina přesunula 

do města Termezu na afghánské hranici a začala s přípravami vstupu vojsk.149 Nejprve došlo k sérii 

pokusů KGB odstranit Amína a následně jako pomoc proti vnitřní hrozbě přivést vojska. První velmi 
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riskantní pokus proběhl v centru Kábulu 13. prosince, avšak odstřelovač speciální jednotky KGB Zenit 

minul svůj cíl a tak byla celá akce zastavena. Druhý pokus proběhl 16. prosince. Tehdy se sovětský 

kuchař pracující pro Amína pokusil usmrtit šéfa LDSA pomocí otrávené Pepsi, avšak tu vypil Amínův 

bratr. Tento incident přinutil Amína zvýšit opatření na svoji bezpečnost. Jednou z nich byla pro něj 

naneštěstí žádost o kontingent ruských vojáků na jeho ochranu – tzv. Muslimský prapor.150 

 Když se KGB nepodařilo odstranit Amína před zahájením invaze, bylo rozhodnuto, že nejprve 

proběhne samotné obsazení země sovětskou 40. armádou a až poté likvidace generálního tajemníka 

LDSA. 24. prosince vydali Ogarkov spolu s Ustinovem direktivu o vstupu sovětských armádních 

formací do Afghánistánu.151 V noci z 24. na 25. prosince začaly sovětské jednotky do země vstupovat 

třemi směry. První směr představovaly letecké výsadky na kábulské a bagramské letiště, kde se již 

nacházelo množství sovětských vojenských poradců.152 25. prosince nad ránem začali Sověti stavět 

pontonové mosty přes Amudarju. Jakmile se o tom Amín dozvěděl, považoval sovětský krok za 

konečné vyslyšení jeho proseb, protože podle jeho mínění mohly být povstalci poražení jedině se 

sovětskou pomocí. Sověti začali mezitím postupovat ve dvou směrech na hlavní město. První 

kontingent postupoval od Kušky přes Herát na Šindand a dále na Kábul, druhý poté z Termezu přes 

Kunduz taktéž na hlavní město.153 Vojska, která do Afghánistánu vstupovala, Sověti označovali za tzv. 

omezený kontingent, který čítal přibližně 85 000 mužů. Jednalo se o 3% sovětských pozemních sil. 

Problém byl ovšem v tom, že se jednalo o armádu, která byla vycvičena pro ofenzivní válku na 

rozlehlých rovinách východní a střední Evropy a ne pro horské střety s nepřítelem využívajícím 

guerillovou taktiku. Sovětská armáda obecně neměla žádné zkušenosti s bojem proti guerille, jedinou 

výjimku tvořil boj proti Basmačům ve dvacátých letech, ale ani tato zkušenost nebyla dostatečná 

a navíc byla dávno zapomenutá.154 Proto není čemu se divit, že původně plánované krátké vítězné 

tažení se vbrzku proměnilo v dlouhou opotřebovávací válku. 
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 Nicméně v období po 25. prosinci Sověti teprve připravovali druhou fázi operace na ovládnutí 

Afghánistánu. Prozatím byly navíc jejich kroky legitimní, neboť jen přišli na pozvání současného 

vedení. Komplikace s legitimizací operace nastaly až ve chvíli, kdy toto vedení odstavili od moci, nebo 

některé jeho členy dokonce fyzicky zlikvidovali.155 Mezi 25. až 27. prosincem podnikly sovětské 

jednotky sérii kroků, které měly Afghánce zmást. Například opakovaně prováděly vojenské manévry, 

aby si afghánští vojáci zvykli na pohyb sovětských sil v Kábulu. Dále například Sověti doporučili 

Afgháncům zazimovat množství vojenské techniky atd.156 V rámci příprav na druhou fázi operace také 

navštívil inspekčně sovětský ministr pro komunikace hlavní komunikační uzel v Kábulu. Právě útok na 

tento uzel měl zahájit druhou fázi operace. Tato fáze byla spuštěna na večer 27. prosince v 19:30. 

Jako první byl vyhozen do povětří hlavní komunikační uzel hlavního města a tak byl Kábul odříznut od 

zbytku země. Sovětské jednotky se vydaly z obou kábulských letišť směrem do města. Byly 

doprovázeny čelními představiteli Parčamu a bývalými Tarákího ministry Gulabzoyem a Sarwárím.157 

Postupně ovládly všechny důležité objekty ve městě. Především budovu Generálního štábu, kde byl 

zabit náčelník Generálního štábu afghánské armády generál Yakub, který byl hlavním proponentem 

Amína v armádě. Dále byly ovládnuty mimo jiné budova hlavního telegrafního střediska, radio-

televizní centrum a ministerstvo vnitra. Souběžně s ovládnutím Kábulu probíhaly boje o prezidentský 

palác Tádž-Bek, který byl umístěn několik kilometrů za městem, a právě v této době v něm přebýval 

Hafizulláh Amín. 

4.2.2. Dobývání paláce Tádž-Bek 

 Amín původně sídlil v prezidentském paláci, který se nacházel v centru Kábulu, avšak po 

pokusu o otravu z 16. prosince se rozhodl, že se přemístí do své rezidence za městem – paláce Tádž-

Bek. Pro zajištění větší bezpečnosti zažádal Amín o poskytnutí Muslimského praporu a speciální 

jednotky KGB Zenit na ochranu paláce.158 Samotný přesun se uskutečnil 21. prosince. Již druhého dne 

se velitel Muslimského praporu plukovník Kolesnikov dozvěděl od příslušníků KGB, že jejich cílem 

nebude ochrana paláce, nýbrž jeho dobytí. Navíc byl Kolesnikov pověřen vypracováním plánu 
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budoucí operace Bouře-333 a jejím velením.159 Ochrana paláce se skládala z několika afghánských 

jednotek pod vedením generála Jahandada, které čítaly dohromady 2500 mužů. Dále byly v blízkosti 

paláce umístěny tankové jednotky o síle 1000 mužů. Sověti disponovali Muslimským praporem 

o velikosti 520 mužů, dvěma jednotkami speciálního určení KGB Zenit a Grom, které měly shodně po 

24 členech a v neposlední řadě jednotkou 80 parašutistů. Poměr jednotek byl tedy přibližně 1:6, 

s tím, že pokud by souběžná operace v Kábulu probíhala pro Sověty neúspěšně, mohlo dojít 

k příjezdu afghánských posil z tohoto směru.160  

 Nic netušící Amín uspořádal na 27. prosince od 13:00 slavnostní oběd. Bylo totiž 14. výročí 

založení LDSA. Této slavnosti se účastnila velká část afghánské vládnoucí elity. Amínovi sovětští 

kuchaři, kteří spolupracovali s KGB, přidali do smetanové zeleninové polévky silný jed. Podařilo se jim 

úspěšně otrávit většinu přítomných hostů, avšak nový sovětský velvyslanec v Afghánistánu Tabejev 

nevěděl o plánovaném útoku, a tak poslal na pomoc Amínovi sovětské lékaře z Kábulu. Přivolaným 

lékařům se po delší době podařilo dostat Amína z kómatu, do kterého upadl v 19:00.161 Jenomže 

v 19:30 se ozval výbuch komunikačního uzlu v Kábulu, který představoval signál pro zahájení operace 

sovětských jednotek proti paláci Tádž-Bek. Okamžitě po zahájení útoku přiběhl generál Jahadad za 

Amínem s informací, že útočí Rusové. Ten tomu ovšem podle přítomných svědků nevěřil a tvrdil, že 

se generál spletl a že se jedná o útok „lidí z provincie Paktia“. Měl tím na mysli bývalé Tarákího 

ministry Sarwárího, Gulabzoye a Watanjara, kteří všichni shodně pocházeli ze zmíněné provincie.162 

V bitvě o palác využili Sověti momentu překvapení a značné zkušenosti nasazených jednotek. Amín 

byl po 43 minutách boje o palác zabit příslušníky jednotky KGB paradoxně ve chvíli, kdy se snažil volat 

o sovětskou pomoc.163 Na straně Sovětů nebyly příliš velké ztráty na životech, avšak většina mužů, 

kteří se podíleli na útoku, byla během něj zraněna. V prosinci následujícího roku obdrželi všichni 

účastnící útoku na palác Tádž-Bek z řad KGB státní vyznamenání.164 V noci z 27. na 28. prosince se 

sovětským jednotkám podařilo ovládnout Kábul, všechna větší města a hlavní komunikace. Nyní bylo 

na řadě instalovat novou spřízněnou vládu, která by zpětně legalizovala sovětský postup. 
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4.3 Čtvrtý převrat: Pyrrhovo vítězství Babraka Karmala 

  Podle sovětských představ měl Babrak Karmal v úzké spolupráci s gangem čtyř sjednotit LDSA 

a vytvořit z ní pilíř stability v zemi. Současně měl Karmal legitimizovat sovětskou přítomnost 

a odstranění Amína a jeho nejbližších spolupracovníků a to nejen v samotném Afghánistánu, ale i ve 

světovém měřítku. Jenomže po velmi krátké době se ukázalo, že původní představa sovětského 

vedení o rychlé stabilizaci situace a sovětizaci Afghánistánu podle mongolského vzoru se zřejmě 

nenaplní.165 Večer 28. prosince přednesl Karmal v rádiu programový projev nové vlády, v němž se 

pokoušel vysvětlit Afgháncům novou situaci v zemi. Tvrdil, že poté co Amín odstranil Tarákího, se 

situace v zemi stala kritickou a hrozilo ovládnutí země Amínem a jeho rodinou a následné vytvoření 

Amínovy osobní diktatury.166 Podle Karmalova názoru Sovětům nezbývala jiná možnost, než 

zasáhnout a zachránit Saurskou revoluci za cenu použití násilí.  

V lednu 1980 se uskutečnila beseda mezi Karmalem a sovětským velvyslancem v Kábulu 

Tabejevem. Z této rozpravy vyplynulo, že se afghánské veřejné mínění domnívá, že vládu a Karmala 

instaloval Sovětský svaz a že nemá tím pádem skoro žádnou legitimitu v očích veřejnosti. Již 

25. prosince se v centru Kábulu objevily plakáty, na nichž bylo napsáno, že Afghánci vyženou Rusy 

stejným způsobem, jako vyhnali Angličany.167 28. ledna 1980 přijel na inspekční cestu do 

Afghánistánu sám Andropov. Brežněv na něj tlačil, aby se vojska začala co nejdříve stahovat. Přesto 

Andropov vyhodnotil situaci tak, že je nutné ještě nějakou dobu sovětskou přítomnost v zemi 

udržovat. Triumvirát nakonec Brežněva přesvědčil o nezbytnosti takového kroku. Sovětská 

přítomnost v zemi se protáhla na osm let.168  

Sověti v zemi vedli vleklou a vyčerpávající válku, která bývá často přirovnávána k americké 

vietnamské zkušenosti. Nicméně mnohem více připomínala boje Wehrmachtu proti jugoslávským 

partyzánům za 2. světové války. Sověti s přehledem drželi hlavní komunikační tahy a velká města, ale 

nemohli dobýt venkov, který naopak partyzáni s přehledem ovládali, ale nemohli dobýt Sověty 

držená velká města. Sovětská armáda byla sice nedávnou přestavbou značně posílena, avšak její 

primární určení byl taktický boj na rozlehlých pláních východní a střední Evropy. Místo toho se museli 
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sovětští vojáci potýkat s nepřítelem, který proti nim vedl guerillovou válku, na niž nebyli naprosto 

připraveni jak po technické, tak po taktické stránce. Stejně jako vojáci nebyla na tento typ vedení 

války připravena sovětská veřejnost, která velmi brzy začala vyjadřovat svůj rozhodný nesouhlas 

s „nesmyslnou“ válkou.169  

Tato patová situace se začala řešit v druhé polovině osmdesátých let, kdy se stal prvním 

tajemníkem KSSS Michail Gorbačov, který společně se svým ministrem zahraniční Eduardem 

Ševarnadzem zahájil tzv. politiku nového myšlení. Podle této zahraničně-politické koncepce se měl 

Sovětský svaz v budoucnu snažit najít společnou řeč se Západem a to i za cenu ztráty některých dříve 

nabytých pozic jako byl Afghánistán. Gorbačov si uvědomil, že setrvání v Afghánistánu nemá pro 

sovětskou zahraniční politiku žádnou relevanci, a naopak znamená pouze nechtěnou přítěž. Navíc 

okupace Afghánistánu Sovětům přinesla jen trpké lidské a hospodářské ztráty. Bylo proto zahájeno 

vyjednávání o odchodu sovětských vojsk zorganizované OSN. V dubnu 1988 byly uzavřeny Ženevské 

dohody mezi Afghánistánem a Pákistánem, které byly garantovány USA a SSSR. Jako jeden z jejích 

hlavních následků bylo plné stažení sovětských armád ze země.170 Toto stažení bylo dokončeno do 

ledna 1989.171 Vládě LDSA vedené od roku 1985 Muhammadem Nadžíbulláhem se podařilo udržet 

u moci až do dubna 1992, kdy se pod neustálými útoky mudžahedínů LDSA a komunistická vláda 

v Afghánistánu definitivně rozpadla.172  

4.4 Reakce na vstup vojsk v zahraničí  

Vstup sovětských vojsk do Afghánistánu byl interpretován jako precedentní šíření Brežněvovy 

doktríny za hranice Sovětského impéria.173 V částech americké administrativy a společnosti, které 

měly stále setrvalou tendenci přeceňovat sovětskou moc, se začaly objevovat názory, že sovětský 

postup je součástí většího plánu směřujícího k získání přístupu k „teplým mořím“ a ovládnutí hlavních 

světových ropných nalezišť.174 I když byl tento předpoklad velmi vzdálený skutečné situaci v širší 
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střední Asii, stal se v budoucnu jednou z maxim americké zahraniční politiky. Ve svém poselství 

o stavu Unie 23. ledna 1980 prezident Carter vyhlásil tzv. Carterovu doktrínu. „Jakýkoliv pokus 

jakékoliv cizí síly získat kontrolu nad oblastí Perského zálivu bude považován za útok proti životním 

zájmům Spojených států a takový útok bude odražen použitím všech nezbytných prostředků, včetně 

vojenské síly.“175 Vzhledem k faktu, že sovětským cílem bylo ovládnutí Afghánistánu a záchrana země 

před islamizací, a ne další postup směrem na Perský záliv, účinnost této doktríny byla značně 

pochybná. I další kroky Carterovy administrativy byly podobně bezzubé. Prezident navrhl Senátu 

zastavení ratifikačního procesu SALT II, který byl stejně již před invazí de facto zastavený. Dále bylo 

vyhlášeno embargo na dovoz vyspělých technologií a omezen dovoz obilí do Sovětského svazu. 

V neposlední řadě byl vyhlášen zákaz rybolovu pro sovětské lodě v amerických výsostných vodách, 

který byl teprve před nedávnem povolen.176 Je možné říci, že nejvýraznějším projevem americké 

nevole s afghánským angažmá SSSR byl bojkot olympijských her v Moskvě 1980.177 Tato bezzubá 

reakce prezidenta Cartera byla způsobena především jeho slabou politickou pozicí ve vlastní zemi, 

která silně kontrastovala s pozicí a ostrou manicheistickou reakcí příští administrativy prezidenta 

Reagana. Na druhou stranu poradce prezidenta pro národní bezpečnost Zbigniew Brzezinski již před 

sovětskou invazí zahájil výše zmíněnou operaci na podporu mudžahedínů, která se měla v příštím 

období teprve rozvinout a zasadit Sovětům tvrdý úder. 

 Sovětská intervence byla odsouzena rezolucí Valného shromáždění OSN, v níž se požadovalo 

okamžité stažení sovětských vojsk. Podobné stanovisko bylo přijato i na Konferenci 35 muslimských 

zemí svolané právě k situaci v Afghánistánu.178 S Afghánci nesoucítili jenom jejich muslimští souvěrci, 

ale také představitelé velké části zemí Třetího světa. Hnutí nezúčastněných se taktéž silně angažovalo 

v otázce sovětské přítomnosti v Afghánistánu. Kvůli situaci v Afghánistánu byl také zastaven proces 

uvolnění vzájemných vztahů s ČLR, který se začal rozvíjet v druhé polovině osmdesátých let. Číňané si 

od roku 1980 dávali jako jednu z hlavních tří podmínek pro znovuobnovení tohoto procesu úplné 

sovětské stažení.179 Alespoň v prvních měsících po prosinci 1979 si sovětské vedení neuvědomovalo, 
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že mezinárodně-politická situace se začala měnit radikálním způsobem v jeho neprospěch. O tom 

vypovídá například sebevědomý dopis politbyra prezidentu Carterovi, který si předtím stěžoval na 

sovětský vpád. V dopise je několikrát zmíněno, že afghánská strana o sovětskou pomoc v průběhu 

posledních dvou let opakovaně žádala. Dále si Sověti stanovili jako svůj jediný cíl v sousední zemi 

ukončení vnitřních bojů. Tvrdili, že se účastní jenom mírové sbory, které přímo nebojují s Afghánci. 

Příběh o dobývání paláce Tádž-Bek evidentně neměl, alespoň v tomto období, vyjít najevo. Na konci 

dopisu bylo poté zdůrazněno, že se jedná o vnitřní záležitost Sovětského svazu a Afghánistánu a tím 

pádem nemají Američané právo se jakýmkoliv způsobem vměšovat.180 

 Jak již bylo zmíněno, prvotní reakce na sovětský vpád nebyly příliš silné a navíc Kreml 

předpokládal, že jako v případě sovětského angažmá v Africe po nějaké době odezní úplně a všichni 

se vrátí zpět k pragmatické politice. Jenomže tento předpoklad se nevyplnil. Sovětská 40. armáda 

byla upoutána v Afghánistánu v boji proti guerille. Na začátku osmdesátých let navíc začala sovětskou 

pozici ohrožovat další krize na opačné straně impéria v Polsku, která kulminovala v prosinci 1981 

vyhlášením válečného stavu.181 To znamenalo, že místo toho, aby situace v Afghánistánu vyzněla do 

ztracena, byl poté Sovětský svaz většinou světa vnímán jako problémový stát, který v jednom státu 

přímo intervenoval a druhému intervencí hrozil. Détente se proměnilo v novou konfrontační fázi 

studené války, kterou někteří historikové označují jako tzv. 2. studenou válku. Nicméně více než 

o vojensko-politickou konfrontaci se jednalo o pozvolný začátek sovětské agónie vedoucí k pádu 

impéria182 mezi lety 1989-1991. Ofenziva byla tentokráte plně v rukou americké administrativy 

nového prezidenta Ronalda Reagana, který roku 1985 legalizoval americkou pomoc mudžahedínům 

v tzv. Reaganově doktríně.183  

Sovětský svaz se v první polovině osmdesátých let dostal do nebývalé mezinárodní izolace. 

Proti Sovětům nyní stál jednotný Západ, většina muslimských zemí a zemí Třetího světa 

a v neposlední řadě komunistická Čína. Moskva se v obdobné mezinárodní izolaci nalézala na počátku 
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dvacátých let. Sovětská ekonomika a společnost byla vyčerpána konfrontačním přístupem elit a proto 

se jako jediná možnost jevil radikální obrat zahraniční politiky, který byl nastartován roku 1985 

novým generálním tajemníkem Michailem Gorbačovem. Jeho zahraničně-politická strategie tzv. nové 

myšlení si dávala za cíl nahradit dosavadní konfrontačně-expansivní strategii, která jednoznačně 

selhala, strategií široké mezinárodní spolupráce. Jednou z prvních prerekvizit tohoto konceptu bylo 

stažení sovětských vojsk z Afghánistánu, které bylo dokončeno na jaře 1989. Tento politický obrat 

přišel již evidentně pozdě a nedokázal tak zabránit dezintegraci Sovětského impéria, která byla 

dokončena o dva roky později.184 Afghánské angažmá rozhodně nelze považovat za jediný či hlavní 

důvod této dezintegrace, avšak afghánskou krizi lze vnímat jako určitý mezník, který předznamenával 

vývoj na konci osmdesátých let. Poté co Sověti upevnili svoji vnější pozici díky přestavbě armády 

a závěrečnému aktu KBSE v Helsinkách, měli pocit, že mají volné pole působnosti v oblasti Třetího 

světa. Právě v Afghánistánu ovšem Moskva zjistila, že západní trpělivost má své meze. Navíc 

zahraničně-politická izolace, do které se kremelský režim dostal zejména kvůli vstupu vojsk do 

Afghánistánu, představovala obrovský problém, se kterým si již stárnoucí sovětské elity nevěděly 

rady. 
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 Sovětská intervence v Afghánistánu na přelomu let 1979 až 1980 byla výslednicí několika 

odlišných procesů. V první řadě se jednalo o frustraci vedení KSSS a představitelů vojensko-

průmyslového komplexu z pokračování détente. Postupně začaly převládat názory, že bude lepší 

vrátit se ke staré koncepci konfrontace, která byla jednodušší a přehlednější. Prvním projevem těchto 

tendencí v sovětském vedení byla ambiciózní politika ve Třetím světě. Podle mezinárodně-politického 

teoretika Varynena byly systémové síly v průběhu studené války čím dál tím více nuceny reagovat na 

subsystémové podněty. Jinak řečeno supervelmoci Sovětský svaz a Spojené státy s postupem času 

přiznávaly vyšší důležitost slabším státům. To muselo vést přímo k rozmělnění mezinárodního 

systému – tedy vést od bipolarity k multipolaritě.185  

Moskva se v rozvojových zemích čím dál tím více angažovala a byla úměrně tomu více 

ovlivňována jejich vnitřním vývojem. Vzápětí po pomyslném vrcholu détente, který představovala 

Helsinská konference KBSE, se Sovětský svaz pokoušel rozvíjet aktivní až expansivní politiku vůči 

zemím Třetího světa a na druhou stranu si udržovat dobré vztahy se zeměmi Západu. To ovšem 

nebylo možné, protože Západ a především Spojené státy musely reagovat na tak grandiosní politiku, 

kterou SSSR ve Třetím světě zahájil. Od Helsinské konference tak vedla poměrně krátká cesta směrem 

k sovětskému angažmá v Africe, zhoršení vzájemných vztahů se Západem a jejich definitivnímu 

zmrazení po afghánské intervenci. Bylo zajímavé, že právě země, se kterou se Sověti snažili budovat 

korektní vztahy již od Říjnové revoluce, byla příčinou krachu sovětské zahraniční politiky. I když byl 

jejich vzájemný vztah původně okrajový, díky náhodnému spojení několika procesů se řešení krize 

v Afghánistánu stalo na konci sedmdesátých let hlavní sovětskou prioritou. 

 Druhým procesem, který přispěl k událostem z prosince 1979, byla snaha samotného 

Afghánistánu se zmodernizovat. Země vyzkoušela všechny různé koncepce a přístupy, avšak vždy 

proti radikálním změnám vznikla dostatečně silná opozice. Tento trend se pokusila svou akcí zvrátit 

právě LDSA, která pochopila, že aby mohla dosáhnout rozhodující změny, potřebuje pomoc zvenčí. 

Tato pomoc zvenčí nabyla podoby postupně se zvětšující sovětské hospodářské a vojenské podpory. 

Jenže i přes sovětskou snahu se Afghánistán stále neocital v sovětské mocenské sféře a naopak se z ní 

postupně vymaňoval. To platilo především o nemožnosti kontrolovat vnitřní politiku LDSA, která 
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nabyla formy bratrovražedného boje mezi různými frakcemi strany, až postupně zůstala skupina 

kolem Hafizulláha Amína, kterého Kreml rozhodně nepovažoval za spolehlivého. Postupně sovětské 

vedení dospělo k názoru, že jediný způsob, jak získat kontrolu nad vnitřní afghánskou politikou, je 

odstranění nespolehlivých radikálů jakými byl Amín a přímé dosazení Sovětům nakloněných osob. 

 Za třetí významný faktor můžeme považovat obavy o bezpečnost Sovětského impéria. 

Sovětská zahraniční politika byla již od svého vzniku z velké části formována iracionálním pocitem 

vlastního obklíčení nepřátelskými strukturami. Tato imanentní obava, která existovala původně jen 

na ideologické bázi, především od sedmdesátých let získala i náboženský rozměr. V SSSR v té době 

žilo 15% muslimů, kteří představovali značně destabilizující prvek ve střední Asii. Právě tento měkký 

podbřišek impéria měl být podle vedení KSSS za každou cenu proti šíření militantnímu islámu bráněn. 

I za cenu toho, že bude nutné se s militantním islámem vojensky potýkat v sousední zemi. Navíc 

ztráta Afghánistánu po Saurské revoluci by znamenala oslabení sovětské prestiže ve světě. Podle 

Brežněvovy doktríny měla země, která se jednou stala komunistickou, komunistickou také 

s podporou Sovětského svazu zůstat. 

 Z výše uvedených důvodů byla intervence takřka nevyhnutelná. Navíc je důležité mít na 

paměti, že nešlo o jednorázovou akci, nýbrž o plynulou eskalaci. Již od Daúdova premiérství 

v šedesátých letech byli v zemi přítomni sovětští poradci, jejichž počet neustále vzrůstal. Politbyro 

navíc doufalo, že invaze do Afghánistánu bude představovat snadné vítězství, jako tomu bylo 

v případě intervence do Československa. Jenže členové politbyra udělali osudovou chybu v tom, že 

významně podcenili potenciál povstalců, a naopak přecenili ochotu Afghánské armády bojovat. Na 

závěr je nutné podotknout, že nelze události prosince 1979 interpretovat jako invazi a následnou 

okupaci Afghánistánu, neboť představitelé LDSA o sovětskou akci mnohokrát žádali. Navíc hlavním 

cílem Politbyra nebyla dislokace vojsk v zemi a ani případný další postup směrem k Perskému zálivu. 

Primárním cílem bylo vytvoření pevnější vlády a eliminace Hafizulláha Amína. Teprve až změna 

americké zahraniční politiky udělala z těchto procesů sovětskou agresi a zahájila tak novou fázi 

vzájemných vztahů se SSSR, která vedla až k ukončení studené války a konci sovětského impéria. 

Afghánská intervence nebyla hlavní příčinou zhroucení SSSR, avšak rozhodně představovala bod 

obratu, od nějž již nebylo v podstatě cesty zpět. Nákladná přestavba armády spojená s přehnaně 

ambiciózní politikou ve Třetím světě se právě v případě Afghánistánu proti Sovětskému svazu 

obrátila. 
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 Soviet intervention in Afghanistan was the result of several distinct processes. Primarily, it 

was the frustration of the leadership of the Communist Party of the Soviet Union and representatives 

of the military-industrial complex from the continuation of détente. Opinions that it would be better 

to return back to the concept of confrontation began to gradually prevailed. The first token of these 

tendencies in Soviet leading elites was the ambitious policy towards the Third World.  Soon after the 

approximate climax of the détente at the Helsinki Conference, the Soviet Union attempted to on one 

hand initiate expansive policy in the Third World and on the other hand to keep excellent relations 

with the West. However, that attempt was simply impossible because the West and foremost the 

United States had to somehow react on such a grandiose Soviet foreign policy upturn otherwise they 

would risk the balance of power.  It is remarkable, that precisely in Afghanistan which had cordial 

relations with the Soviet Union since 1917, this new Soviet initiative failed. 

 Second process leading towards Soviet invasion was the endeavor of Afghanistan to 

modernize itself. Due to strong opposition towards modernization inside of the country, the People’s 

Democratic Party of Afghanistan decided that the only opportunity how to break the defiance of 

opposition is to find assistance from the outside – the Communist Party of the Soviet Union. Soviets 

who provided significant economic and military help presumed that they would gain influence on its 

southern neighbor. Nevertheless, that was not the case and furthermore the Soviets were afraid of 

turbulent Afghan internal politics. Members of the PDPA fought among themselves instead of 

consolidation of its base of support. In the end remained the fraction around Hafizullah Amin whom 

the members of Politburo did not consider as reliable person. Little by little, the Soviet leadership 

came to the conclusion that it would be necessary to get rid of unreliable Amin and substitute him 

with someone more trustworthy.  

 As the third factor causing the Soviet intervention, we could consider fears of the safety of 

the Soviet Empire. Soviet foreign policy was since its inception formed by the irrational feeling of 

encirclement. This immanent apprehension, which existed formerly only on ideological basis, 

obtained in the 1970s a religious dimension. In the USSR there already lived fifteen percent of 

Muslims who represented significantly destabilizing element in the Soviet Central Asia. Precisely this 

soft underbelly of the Empire should have been defended against penetration of militant Islamism. 

Furthermore, the loss of Afghanistan after the Saur Revolution would mean a severe blow to Soviet 
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international prestige. According to the Brezhnev Doctrine, once the country became communist, it 

should stay communist forever. 

 From aforementioned reasons was the intervention almost inevitable. Moreover, it is 

important to remember that it was not a disposable action but rather gradual escalation. Since the 

time of Daoud’s premiership there were Soviet military advisors present in the country. Their number 

was gradually increasing. Moreover, Politburo assumed that the invasion to Afghanistan would 

represent easy victory as in the case of intervention to Czechoslovakia in 1968. However, the 

members of Politburo substantially underestimated the potential of rebels and on the other hand 

considerably overestimated the willingness of Afghan army to fight. In conclusion, it is necessary to 

allege that it is not appropriate to label the events in Afghanistan in December 1979 as Soviet 

invasion and consequent occupation because the representatives of the PDPA repeatedly requested 

Soviet action. In addition, the principal aim of Soviets was not dislocation of troops in Afghanistan or 

consequent move in the direction of the Persian Gulf but rather the establishment of firm 

government and elimination of Hafizullah Amin.  
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