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ALUKSI 

Afganistanissa vuonna 1978 vallan kaapanneen vasemmistolaisen hallituk-
sen kykenemättömyys vakiinnuttaa asemansa ja kukistaa maahan syntynyt 
islamilainen vastarintaliike johti Neuvostoliiton sotilaalliseen väliintuloon 
joulukuussa 1979. Alun perin lyhyeksi suunniteltu operaatio pitkittyi yli 
yhdeksän vuoden mittaiseksi ja päättyi neuvostojoukkojen lopulliseen 
vetäytymiseen vasta helmikuussa 1989. 

Afganistanin sota oli ainut Neuvostoliiton asevoimien käymä sota toisen 
maailmansodan jälkeen. Joukot, kalusto ja sotataidolliset opit joutuivat 
testiin oloissa, jotka olivat aivan muuta kuin mihin oli varauduttu. Afga-
nistanissa käytiin epäsymmetristä sotaa, jossa konventionaalinen sotataito 
ja sissitaktiikka ottivat mittaa toisistaan. Osoittautui, että tämänkaltaisen 
sodan voittaminen ulkopuolisen sotilaallisen voiman, tai ylipäänsä pelkän 
sotilaallisen voimankäytön avulla ei ollut mahdollista. Voitto tai häviö 
ratkaistiin viime kädessä toisella tasolla, kansalaisten mielissä. 

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa uusimpaan tutkimustietoon pe-
rustuva kuva sodasta ja tukea Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian 
opetusta kurssimateriaalina. Afganistan on edelleen ajankohtainen aihe, 
onhan kriisi jatkunut muotoaan muuttaneena nykypäiviin saakka. Suo-
menkielisen yleisesityksen laatimiseen on jo varsin hyvät mahdollisuudet, 
sillä sotaa eri näkökulmista käsittelevää kirjallisuutta on ilmestynyt run-
saasti. Sitä julkaistiin jo sodan aikana. Tunnetuimpia ja usein siteerattuja 
teoksia ovat mm. Bruce Amstutzin Afghanistan. The First Five Years of 
Soviet Occupation (1986), Mark Urbanin War in Afghanistan (1988), Ant-
hony H. Cordesmanin ja Abraham R. Wagnerin The Lessons of Modern 
War III. The Afghan and Falklands Conflicts (1990), Scott McMichaelin 
Stumbling Bear. Soviet Military Performance in Afghanistan (1991) ja Edgar 
O'Ballancen Afghan Wars 1839-1992. What Britain Gave Up and the Soviet 
Union Lost (1993). Sveitsiläisten tutkijoiden Pierre Allanin ja Dieter Kläyn 
laajassa tutkimuksessa Zwischen Biirokratie und Ideologie. Entscheidungs-
prozesse in Moskaus Afganistankonflikt (1999) voitiin käyttää jo hyväksi 
Neuvostoliiton poliittisen johdon, NKP:n politbyroon istuntojen, julkis-
tettuja asiakirjoja. Vielä laajemmin näitä asiakirjoja on saatettu yleiseen 
tietoon mm. Cold War International History Projectin internet-sivustoilla. 
Tutkimuksen kannalta lähdetilanne onkin ollut kaikkein paras juuri sotaan 
liittyneitä poliittisen tason ratkaisuja selvitettäessä. Sotilaallisten kysymysten 
osalta tilanne on oleellisesti heikompi. Neuvostoliiton asevoimien arkistot 
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ovat edelleen ulkomaisten ja ilmeisesti pääsääntöisesti myös venäläisten 
tutkijoiden tavoittamattomissa. Tämä vaikeuttaa oleellisesti sotatoimien 
ja ylipäänsä joukkojen toiminnan tutkimista ja selittää lähdekirjallisuuden 
tietojen monia ristiriitaisuuksia. 

Neuvostoliitossa ja sittemmin Venäjällä sodasta on toki kirjoitettu. 
Ensimmäinen, sotilaskustantamon julkaisema kokonaisesitys Voina v 
Afganistane ilmestyi jo vuonna 1991, aivan Neuvostoliiton hajoamisen 
kynnyksellä. Teos oli sotilaskirjoittajien lisä sodasta käytyyn julkiseen kes-
kusteluun, ja sen painopiste on muualla kuin varsinaisessa sodankäynnissä 
ja sotataidollisissa kysymyksissä. Neuvostojoukkojen taistelutaktiikkaa 
on käsitelty esimerkkien avulla Frunzen sotilasakatemian vuonna 1991 
julkaisemassa Boevye deistvija Sovetskih Voisk v Respublike Afganistan, joka 
on käännetty myös englannin kielelle (The Bear Went Over the Mountain. 
Soviet Combat Tactics in Afghanistan. 1998). Operaatioita ja erityisesti 
taktiikkaa on käsitelty laajemmin Venäjän yleisesikunnan toimesta laa-
ditussa tutkimuksessa, jonka englanninkielinen versio The Soviet-Afghan 
War. How a Superpower Fought and Lost julkaistiin vuonna 2002.' Muista 
venäläistutkimuksista on mainittava erityisesti Aleksandr Ljahovskin laaja 
Tragedia i Doblest Afgana (1995), johon on sisällytetty myös runsaasti kiin-
nostavia asiakirjajäljennöksiä. Ljahovskin yhdessä Vjatseslav Zabrodinin 
kanssa kirjoittama samantyyppinen, mutta suppeampi Tainy Afganskoi 
Voiny ilmestyi jo vuonna 1991. Sotaan:avaintehtävissä osallistuneiden up-
seereiden muistelmaluontoisista teoksista keskeisiä ovat Boris Gromovin 
Ogranitsennyi Kontingent (1994), :Valentin Varennikovin Nepovtorimoe 
(2002), Mahmut Garejevin Afganskaja Strada (1999) ja Juri Nesumovin 
Granitsy Afganistana. Tragedia i uroki (2006). 

Afganistanin sodasta on käytettävissä myös runsaasti eritasoista in-
ternet-tietoa. Myös eräät edellä mainitut kirjat, joiden painoksia ei ole 
ollut saatavissa, löytyvät elektronisessa muodossa.2 Laajemmista internet-
sivustoista on hyödylliseksi osoittautunut etenkin artofwar ru-sivusto, jolla 
on julkaistu muun muassa Aleksandr Beskarevin kokoamat laajat luettelot 
Afganistanissa toimineista neuvostojoukoista. Ne ovat auttaneet raken-
tamaan tutkimusta tältä osin vahvalle perustalle. 

' Kirjan käsikirjoitus oli tiettävästi olemassa ainakin jo vuonna 1995, mutta se oli jäänyt 
julkaisematta taloudellisten ja muiden syiden takia. Julkaisuoikeudet hankittiin Yhdysvaltoihin, 
jossa kirja ilmestyi Lester W. Graun ja Michael A. Gressin kääntämänä ja toimittamana. 
Venäjänkielisen version pääosa on luettavissa internetissä. 

2  Näihin teoksiin on voinut viitata lähdeviitteissä ainoastaan luvun (ja eräissä tapauksissa ala-
luvun) tarkkuudella. 
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Sodat eivät syty tyhjästä eikä niitä käydä muusta maailmasta ja elämästä 
eristetyssä tyhjiössä. Tämän ymmärtäen kirjassa ei ole haluttu rajoittua 
pelkästään taistelutoimiin, vaan tapahtumat on liitetty laajempaan viiteke-
hykseen ja historiallisen prosessin osaksi. Monet sodankäynnin kannalta 
merkitykselliset tekijät juonsivat juurensa paljon kauempaa kuin joulukuun 
1979 interventiosta tai vuoden 1978 vasemmistolaisesta vallankaappauk-
sesta — ja muualtakin kuin Afganistanin tai Neuvostoliiton maaperältä. 
Rajoittuminen pelkästään operatiivisiin tai taktisiin kysymyksiin estää 
näkemästä metsää puilta, etenkin tämänkaltaisessa sodassa. 

Helsingissä huhtikuussa 2011 

Jukka Kulomaa 
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Kun Allah oli luonut maan, 
jäljelle jäi kasa kiviä. 

Niistä hän loi Afganistanin. 
(pataanien sananparsi) 

AFGANISTAN 

Afganistanin sisäinen kehitys ja ulkosuhteet ovat olleet kiinteästi yhteydes-
sä sen strategisesti tärkeään sijaintiin Keski-Aasiassa. Ennen säännöllisiä 
meriyhteyksiä alue toimi vuosisatojen ajan idän ja lännen sekä pohjoisen 
ja etelän välisen liikenteen kauttakulkuväylänä Ihmisvirrat, kauppiaat ja 
armeijat jättivät jälkeensä etnisten, uskonnollisten ja kieliryhmien kirjon 
ja laskivat perustan myöhemmälle väestörakenteelle. Aiemmin Persiaan 
kuulunut alue eriytyi omaksi kokonaisuudekseen 1700-luvulla, kun eräät 
Hindu Kush -vuoriston eteläpuolella asuvat pataaniheimot valitsivat yh-
teisen hallitsijan ja alkoivat hänen johdollaan luoda omaa valtakuntaa. 
Durrani-dynastiaksi kutsutun hallitsijahuoneen valtapiiri ulottui laajim-
millaan Persian itäisistä osista Pohjois-Intiaan ja pohjois-etelä-suunnassa 
Amu Dania -joesta Intian valtamereen. Dynastia hallitsi tuolloin myös sitä 
aluetta, jolle paljon myöhemmin perustettiin itsenäinen Pakistanin valtio.3 

Valtakunnan suuruuden aika ei kestänyt kauaa. Hajoamisprosessi oli jo 
alkanut siinä vaiheessa kun eurooppalaiset suurvallat alkoivat 1800-luvulla 
kilpailla alueella hegemonia-asemasta. Afganistanista — nimi on tiettävästi 
brittien keksimä — tehtiin tarkoituksellisesti puskurivaltio brittiläisen Intian 
ja pohjoisessa vahvistuvan Venäjän imperiumin välille.4  

Britit onnistuivat säilyttämään Afganistanin omassa etupiirissään ensim-
mäisen maailmasodan päättymiseen saakka. Diplomatian keinoja yritettiin 
täydentää useaan otteeseen asevoimaa käyttämällä Kahden 1800-luvulla 
käydyn ns. anglo-afganistanilaisen sodan (1839-1842, 1878-1881) tuloksena 
oli huomattavia tappioita ja nöyryyttäviä maasta vetäytymisiä, mutta ei 
pitempiaikaisia poliittisia tuloksia. Karut olosuhteet ja väestön ulkopuolista 
maahantunkeutujaa kohtaan tuntema viha pakottivat etsimään toisenlaisia 

3  Afganistanin historian yleiskuvauksen lähteinä: Dupree, Louis: Afghanistan; Afghanistan, a 
country study. 

4 	Englanninkielisessä kirjallisuudessa tästä vaiheesta on käytetty nimitystä The Great Game. Se 
viittaa Britannian ja Venäjän strategiseen kilpailuun ja valtapiirien asteittaiseen lähentymiseen 
1800-luvulta lähtien. 
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ratkaisuja. Britit päättivätkin jatkossa pidättyä puuttumasta suoraan maan 
sisäisiin asioihin ja sen sijaan tukea yhteistyöhaluista hallitsijaa raha- ja 
aseavulla. Vastapalveluksena he saivat oikeuden valvoa Afganistanin ulko-
politiikkaa 1800-luvun lopulta lähtien melkein neljänkymmenen vuoden 
ajan Ensimmäisen maailmansodan jälkeen käydyn lyhyen, jo kolmannen, 
sodan jälkeen britit myöntyivät vuonna 1919 afgaanien voimistuneisiin 
vaatimuksiin täydellisestä itsenäisyydestä. Se vahvistettiin samana vuonna 
solmitussa sopimuksessa, joka teki Afganistanista viimein täysin suveree-
nin valtion. 

Afganistanin rajat jäivät sellaisiksi kuin ne tässä vaiheessa olivat. Poh-
joisraja oli vakiinnutettu tsaari-Venäjän ja brittien välisillä sopimuksilla 
1880-luvulla. Maan koilliskulmasta Kiinan rajalle työntyvä kapea ja pitkä 
kieleke, ns. Wakhanin käytävä, jäi erääksi pysyväksi muistomerkiksi impe-
riumien keskinäisistä jännitteistä ja puskurialuepolitiikasta. Afganistanin 
ja Brittiläisen Intian välinen raja, ns. Durand-linja5, oli vahvistettu vuonna 
1893. Afganistanin ja Persian, myöhemmän Iranin, vastainen raja määritet-
tiin tarkemmin 1900-luvun alkuvuosina, ja se korvasi brittien 1870-luvulla 
tekemän linjauksen. Rajan lopullinen viitoittaminen saatiin päätökseen 
vasta 1930-luvulla. Rajojen sisälle jäänyt alue — noin 650 000 neliökilometriä 
— oli suurempi kuin esimerkiksi Ranska tai Espanja. Nykyiseen. Suomeen 
verrattuna Afganistanin pinta-ala tuli olemaan noin kaksinkertainen.6  

5 	Rajalinja sai nimensä brittiläisen Intian ulkoministerinä tuolloin toimineen Mortimer Durandin 
mukaan. 

6 Rajanvedoista esim. Kreutzmann, Herman: The Significance Of Geopolitical Issues For 
Development Of Mountainous Areas Of Central Asia. 
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NEUVOSTOLIITTO 

PAKISTAN 
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Kartta 1. Afganistanin topografia. 

Kenties tärkein-Afganistanin sisäiseen kehitykseen vaikuttanut pysyvä 
tekijä on pinnanmuodostus. Himalajan vuoristoon kuuluva Hindu Kush 
sivuhaaroineen ja niihin liittyvine reuna-alueineen peittää noin kolme nel-
jäsosaamaasta. Wakhanin käytävän kärjestä katsottuna vuoristo levittäytyy 
länteen ja lounaaseen, yli tuhannen kilometrin päähän. Se ulottuu aivan 
länsirajan tuntumaan ja käytännössä katkaisee maan kahteen osaan. Kor-
keimmat kohdat ovat juuri Wakhanin käytävässä, jossa huiput nousevat 
jopa yli 7 000 metriin. Keskisessä Afganistanissa on 4 000 — 5 000 metrin 
huippuja ja vielä niinkin kaukana lännessä kuin Heratin seudulla on 
yli 2 500 metrin korkuisia vuoria. Noin puolet kokonaispinta-alasta on 
vähintään 2 000 metrin korkeudella merenpinnasta. 

Maan laajuus, karuus ja vuoristoisuus ovat aina olleet Afganistanin 
paras suoja ulkopuolisia valloittajia vastaan. Britit olivat saaneet 1800-lu-
vulla todeta useampaan kertaan, että todelliset vaikeudet alkoivat vasta sen 
jälkeen kun joukot olivat saapuneet maan rajojen sisäpuolelle. Sata vuotta 
myöhemmin tilanne oli maasodankäynnin osalta pysynyt paljolti samana. 
Maasto ja vuodenajat määrittivät edelleen toiminnan luonnetta. Suuri osa 
Afganistanista on mekanisoiduille joukoille aivan sopimatonta taistelu-
maastoa. Maaston hyvin tuntevalle ja kevyemmin varustetulle puolustajalle 
olosuhteet sen sijaan tarjoavat suuria etuja. Sissisodankäynnille Afganistan 
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on etenkin lämpimänä vuodenaikana ihanteellista aluetta. Poikkeuksena 
olivat tasankoalueet, joilla liikkumista on vaikea salata ja jossa vahvemmin 
aseistetun osapuolen kalusto ja tulivoima pääsevät parhaiten oikeuksiinsa. 

Pinnanmuodostuksesta seuraa, että ilmasto vaihtelee paljon maan eri 
osissa. Vuoristossa lämpötila voi laskea talvella alle 20 miinusasteeseen. Lu-
mipeite, joka kattaa noin puolet maa-alasta, voi olla tuolloin korkeimmilla 
alueilla yli kahden metrin vahvuinen. Lumimyrskyt saattavat kestää useita 
päiviä. Kesälämpötilat voivat kohota vuoristolaaksoissa yli 20 asteeseen, 
mutta jäädä korkeammalla tuolloinkin nollan tuntumaan. Voimakkaat 
tuulet ovat tavallisia, ja korkeimmat vuorenhuiput ovat jatkuvasti lumen 
peitossa. Eteläaasialaiset monsuunituulet tuovat kaakkoiselle vuoristo-
alueelle kesällä ja alkusyksyllä trooppisia ilmamassoja, jotka lämmittävät 
ilmastoa ja tuovat mukanaan myös sateita. Vajaan kahden kilometrin kor-
keudessa olevassa Kabulissa on mitattu kesäisin yli 30 asteen hellelukemia. 
Pääkaupungin itäpuolella, matalammalla sijaitsevassa Jalalabadissa, voi 
tuolloin olla lämmintä yli 40 astetta. Talvisin on Kabulissakin varauduttava 
lumeen ja pakkaseen. 

Tasankoalueilla vallitsee aroilmasto, jolle ovat ominaisia kuivat, kuumat 
kesät ja kylmät talvet. Aavikoilla lämpötila :saattaa ,nousta kesäkuukausina 
jopa 50 asteeseen. Kuumuuteen ja kuivuuteen liittyvät etenkin etelässä, 
lounaassa ja lännessä voimakkaat tuulet, jotka saattavat puhaltaa melkein 
200 kilometrin tuntinopeudella. Ne nostattavat korkeita pölypilviä ja hiek-
kamyrskyjä. Pohjoisen tasangoilla vallitsee aro- ja vuoristoilmaston väli- 
muoto. Kesähelteet voivat sielläkin olla painostavan kuumia Kylmimpinä 
talvikuukausina keskilämpötilat painuvat nollan tuntumaan tai muutaman 
asteen pakkasen puolelle. Huomattavammat sateet ajoittuvat maan kaak-
koisosia lukuun ottamatta nekin pääasiallisesti talveen. Kuivan ilmaston 
takia Afganistanin taivas on selkeä tai melko selkeä noin kolme neljäsosaa 
vuodesta. Sodan oloissa se merkitsee huomattavaa etua ilmavoimille ja 
ilmaherruuden omaavalle osapuolelle. 

Afganistanissa on hyvin vähän vesistöjä. Pääosa vähälukuisista järvistä 
on vuoristossa, jossa virtaa myös useita jokia. Tasangoilla sellaisia on vain 
harvassa. Pohjoisen tärkein joki on Amu Dania, joka rajoittaa maata usean 
sadan kilometrin matkalla. Se on myös ainut raskaammalle laivaliikenteel-
le soveltuva joki. Hari Rud virtaa Keski-Afganistanista länteen Heratin 
alueelle ja kaartaa sieltä pohjoiseen Iranin vastaiselle rajalle. Lounaisen 
tasankoalueen merkittävin joki on Helmand, joka saa alkunsa maan kes-
kiosan vuoristosta ja virtaa sieltä yli tuhannen kilometrin matkan Iranin 
puolelle. Jokeen liittyy rajan tuntumassa oleva laaja soinen järvialue, josta 
vain osa kuuluu Afganistanille. Maan itäosassa oleva Kabul-joki johtaa 
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pääkaupungista Pakistanin puolelle ja Indus-virralle. Koillisesta tuleva 
Kunar yhtyy Kabul-jokeen pääkaupungin itäpuolella. 

Amu Dariaa lukuun ottamatta kaikki suuremmatkin joet ovat sellaisia, 
että niiden yli voi kahlata kuivana vuodenaikana. Muulloin ne muodosti-
vat liikkumisen kannalta hankalia vesiesteitä. Maan yleisestä karuudesta 
kertoo se, että metsien osuus jää alle viiteen prosenttiin kokonaispinta-
alasta. Metsät keskittyvät eräiden itäisten maakuntien vuoristoseuduille. 
Muualla maasto on yleensä avointa, ja kasvillisuus rajoittuu erilaisiin aro-
ja vuoristokasveihin. 

Afganistanin tieverkosto pysyi harvana ja heikosti kehittyneenä. Tärkein 
valtatie — sekin alun perin osittain vailla kestopäällystettä — on 1960-luvulla 
valmistunut kehätie, joka kiertää vuoristoalueen ympäri laajana renkaana 
ja yhdistää toisiinsa suurimmat kaupungit. Kehätieltä lähtee yhteysteitä 
myös naapurimaihin. Tieverkoston kokonaispituus oli 1970-1980-luvuilla 
noin 19 000 kilometriä, mikä merkitsi keskimäärin vain noin kolmea tieki-
lometriä sataa neliökilometriä kohden. Pääosa tiestöstä oli vaikeakulkuista 
ja talvella monin paikoin aivan kulkukelvotonta Tieverkostoon liitty-
vät monet strategisestikin tärkeät vuoristosolat. Kabulin pohjoispuolella 
olevan Salangin solan ohella sellaisia on etenkin Pakistanin vastaisessa 
vuoristossa, tärkeimpänä Khyber-sola, jonka kautta päätie Kabulista itään 
on perinteisesti kulkenut. Solat ovat usein kriittisiä kohtia myös vuoristo- 
Afganistanin sisäisessä liikenteessä. 

Suurvaltojen-puskuriajattelussa maan elinkelpoisuus oli jäänyt toissijai-
seksi tekijäksi. Afganistan sai maksaa siitä kovan hinnan.°Maa jäi pysyvästi 
erääksi maailman köyhimmistä, ja kehitysmaidenkin joukossa se kuului 
vielä 1970-luvun rauhanvuosina kaikkein vähäosaisimpien kastiin. Ylei-
sestä karuudesta kertoo se, että vielä 1970-luvulla vain noin 12 prosenttia 
pinta-alasta oli viljelyskelpoista ja vesipulan takia vain osaa siitä voitiin 
pitää jatkuvasti viljeltynä. Ravinnon puute ja joukkokuolemiin johtava 
nälänhätä olivat vielä tuolloinkin konkreettisia uhkia. Niukat elämisen 
ehdot näkyivät väkiluvussa, joka jäi suhteellisesti paljon alhaisemmaksi 
kuin tärkeimmissä naapurimaissa. Vuoden 1979 väestönlaskennassa vä-
kiluvuksi saatiin noin 15,5 miljoonaa. Luku ei ole välttämättä luotettava, 
sillä täysin kattavaa laskentaa ei pystytty suorittamaan. 

Suurvaltojen etuja palvelevat rajanvedot eivät olleet kunnioittaneet 
myöskään kansallisia näkökohtia. Ratkaisut loivat pohjan pitkäkestoisil-
le jännitteille ja romuttivat osaltaan maan edellytyksiä kehittyä sisäisesti 
kiinteäksi valtioksi. Ongelmaa voi rinnastaa vaikkapa sellaiseen kuvitteel- 

Tiestöstä ja joista myös: The Soviet-Afghan War, s. 3-4. 
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liseen kehityskulkuun, jossa Venäjä ja Ruotsi olisivat aikanaan määritelleet 
Suomen niin, että se olisi käsittänyt ainoastaan maan pohjoispuoliskon ja 
sen lisäksi osia Pohjois-Ruotsista tai Pohjois-Venäjästä. Muu suomalaisten 
asuinalue olisi liitetty jompaankumpaan valtakuntaan, ja itsenäistynyt 
Suomi olisi aikanaan pakotettu tyytymään näihin rajoihin 

Afganistanin kohdalla tilanne oli vielä monimutkaisempi, sillä erilaisia 
etnisiä ryhmiä oli useita kymmeniä. Suurimpana ryhmänä olivat pataanit 
(pastut), joiden on arvioitu muodostaneen 1970-luvulla ainakin vajaat 
puolet koko väestöstä. Afgaani-sanakin tarkoitti alun perin nimenomaan 
pataaneja. Kaikista asukkaista tuli virallisesti afgaaneja vasta 1920-luvun 
lainsäädännön myötä, mutta yleisessä kielenkäytössä käsite yhdistettiin 
usein edelleen suurimpaan kansallisuusryhmään. 

Kartta 2. Afganistanin etniset ryhmät.' 

PATAANIT 
TADZIKIT 
UZBEKIT 

- HAZARAT 
MUUT 

Pataanit olivat maan etnisen hierarkian huipulla ja sen myötä myös maan 
hallinnon johtavana kerroksena Emiirit ja kuninkaat olivat yhtä lyhytai-
kaista poikkeusta lukuun ottamatta tulleet aina heidän keskuudestaan. 

8 Afghanistan: Ethnolinguistic Groups 1972. Perry-Castafleda Library. Map Collection. 
Afghanistan Maps. Vuotta 1979 koskevassa tilastossa paataanien määräksi on ilmoitettu 7 
miljoonaa, tadzikkien 3,5 miljoonaa, hazaroiden 1,5 miljoonaa, uzbekkien 1,3 miljoonaa. 
Marsden, Peter: Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace. Minority Rights 
Group International. Report, s. 8, 10. 
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Vähemmistökansallisuuksien kanssa tehtiin yhteistyötä, mutta tarpeen 
vaatiessa niille osoitettiin oma paikkansa voimakeinoin. Vielä 1940-luvulla 
suoritettiin hallituksen määräyksestä väestön pakkosiirtoja oppositiolii-
kehdinnän tukahduttamiseksi ja maan turvallisuuden kannalta tärkeiden 
alueiden rauhoittamiseksi. 

Pataanitkaan eivät muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta, sillä hei-
dän rivejään halkoivat heimoryhmien, heimojen, klaanien ja pienempien 
sukuyhteisöjen rajat. Eri ryhmittymien väliset jännitteet saattoivat va-
kavimmillaan purkautua väkivallantekoina ja suoranaisina kapinoina.9 
Mentaliteettiin kuului, että yhteisöjen jäsenet tunsivat yhteenkuuluvuutta 
ensi sijassa omaan alaryhmäänsä. Johtajat puolestaan suosivat yleisesti 
lähipiiriään avustajia valitessaan. Merkittävimpiä ja runsaslukuisimpia 
pataanien heimoryhmiä olivat durranit ja ghilzait, joista ensin mainittu oli 
varsinainen hallitsijadynastia 1700-luvun puolivälistä 1970-luvulle saakka. 

Pataanien alkuperäiset asuinalueet olivat Hindu Kushin kaakkois-
ja eteläpuolella. Hallitsijoiden 1800-luvun lopulta lähtien harjoittaman 
väestöpolitiikan tuloksena pataaniasutusta oli sittemmin levinnyt myös 
länteen ja keskusvuoriston pohjoispuolelle. Näin haluttiin osaltaan lujittaa 
valtaryhmän hegemoniaa koko maassa. Pataaneja oli usein suosittu uusilla 
alueilla alkuperäisväestön kustannuksella, mikä aiheutti ylisukupolvista 
katkeruutta ja kapinointia.1° 

Durand-linja oli pataanien näkökulmasta erityisen ongelmallinen, sillä 
se ei pelkästään leikannut pois eräitä vanhan dynastian hedelmällisimpiä 
.osia, vaan pirstoi pataanien asuinalueen kahteen osaan. Pääosa heistä oli 
jäänyt uuden rajan itäpuolelle, myöhemmän Pakistanin alueelle. Tämä jako 
ja sen myötä syntynyt ns. Pashtunistanin kysymys jäivät pysyväksi kiistanai-
heeksi ja kiristivät suhteita naapurimaahan. Radikaaleimmat pataanit eivät 
tyytyneet pelkästään vaatimaan siellä asuville heimoveljilleen autonomiaa, 

9 Vielä vuosilta 1930-1960 tunnetaan kahdeksan hallitsevan Mohammadzai-dynastian 
vastaista pataanikapinaa. Cullather, Nick: From New Deal to New Frontier in Afghanistan: 
Modernization in a Buffer State, s. 22. 

10  Vanhat vihat nousivat voimakkaina esiin vielä vuonna 1979 alkaneen neuvostomiehityksen 
jälkeen. Esimerkiksi pohjoisen Fariabin maakunnan tadzikki- ja uzbekkisukuiset 
vastarintataistelijat alkoivat paikoin ensi työkseen karkottaa ja teloittaa — ei Kabulin 
neuvostomielisen hallinnon edustajia tai miehittäjiä —, vaan paikallisia pataanien mahtimiehiä. 
Juuri maariitoja pidettiin pääsyynä tähän. Wily, Liz Alden: Land Relations in Faryab Province: 
Findings from a field study in 11 villages, s. 13. Uzbekit ja tadzikit syyllistyivät pohjoisessa 
laajamittaiseen terroriin myös 2000-luvun alussa, pataanivaltaisen Taleban-hallinnon 
kaatumisen jälkeen. Pääsyyt löytyivät nyt ajallisesti lähempää, mutta on mahdollista, että niihin 
liittyi nytkin vanhempaa kaunaisuutta. Pataanien perheryhmiä pakotettiin häikäilemättömästi 
pois viljelyksiltään ja asuinsijoiltaan. Sultana, Razia: Ethnicisation of Power Struggle in Post 
Soviet Afghanistan, s. 1 l 1. 
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vaan puhuivat uudesta Suur-Afganistanista, joka yhdistäisi keinotekoisesti 
erotetun väestökokonaisuuden. Pakistanin puolella asuvat jyrkimmän linjan 
edustajat esittivät tahollaan päinvastaisia yhdistymisajatuksia. 

Etnisenä jakolinjana toimineen Hindu Kushin pohjoispuolella pataanit 
olivat uudisasutuksesta huolimatta vain vähemmistönä. Pohjois-Afganis-
tanin ja itäisen vuoristoalueen suurimpina väestöryhminä olivat tad2ikit 
ja uzbekit, jotka muodostivat 1970-luvun lopulla vajaan kolmanneksen 
maan koko väestöstä. Tad2ikkikeskittymiä oli myös maan muissa osissa, 
esimerkiksi lännessä Heratin alueella. Itäisen Afganistanin tavoin valtioraja 
ei noudattanut pohjoisessakaan kansallisuusrajoja. Tämä korostui entistä 
selvemmin Venäjän vallankumousta seuranneina vuosina, kun valtakun-
nan eteläosan vähemmistökansallisuuksiin kuuluneita oli siirtynyt runsain 
määrin Afganistanin puolelle bolsevikkien voimapolitiikkaa pakoon. 

Keski-Afganistanin karuilla vuoristoseuduilla asui maan kolmanneksi 
suurin väestöryhmä, hazarat, joilla oli ollut erittäin negatiivisia kokemuksia 
pataanidynastioiden valtapolitiikasta. Abdur Rahmanin hallitsijakaudella, 
1800-luvun lopulla, suuri osa hazaroista — eräiden tietojen mukaan jopa yli 
puolet — sai surmansa kun "rautaemiiri" alisti tätä omissa oloissaan elänyttä 
kansanosaa väkivalloin omaan tahtoonsa. Hazarat menettivät samassa 
yhteydessä parhaat maa-alueensa ja joutuivat vetäytymään syvemmälle 
Hindu Kushin suojiin. Heitä pidettiin yleisesti mongolien jälkeläisinä, ja 
Afganistanin etnisessä hierarkiassa he sijoittuivat alimpaan ääripäähän. 
Syrjintä ja elinehtojen kaventuminen käynnistivät laajan muuttoliikkeen, 
joka suuntautui lähinnä kaupunkeihin; mutta myös kokonaan maan ra-
jojen ulkopuolelle." 

Afganistanin muut etniset ryhmät olivat oleellisesti pienempiä. Ra-
janvetäjien piittaamattomuus kansallisuusnäkökohdista oli tuttua myös 
etelässä ja kaakossa, jossa balokien alue oli jaettuna kolmen eri valtion, 
Iranin, Pakistanin ja Afganistanin kesken. Afganistanissa balokit tosin 
muodostivat vain pienen vähemmistön, mutta Pakistanissa asuvien it-
senäisyysvaatimuksista seurasi ajoittain vakaviakin ongelmia valtioiden 
välisiin suhteisiin» 

" Hazaroista myös: Razaiat, Hussain & Pearson, Tony F.: The Hazara People of Afghanistan. A 
Century of Persecution. 

12  Etnisten ryhmien määristä: Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation. ICG Asia 
Report N:o 62, s. 1; Balokialueisiin liittyvistä ongelmista esim.: Baluchistan Insurgency. 
Global Security.org. 
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1 KANDAHAR 
2 HELMAND 
3 NIMRUZ 
4 FARAH 
5 HERAT 
6 BADGHIS 
7 GHOWR 
8 ORUZGAN 
9 ZABOL 
10 PAKTIKA 
11 GHAZNI 

12 BAMIAN 
13 FARYAB 
14 JOWZJAN 
15 BALKH 
16 SAMANGAN 
17 VARDAK 
18 LOWGAR 
19 KABUL 
20 PAKTIA 
21 NANGARHAR 
22 LAGHMAN 
23 KAPISA 
24 PARVAN 
25 BAKHLAN 
26 KUNDUZ 
27 TAKHAR 
28 BADAKHSHAN 
29 KUNAR 

Kartta 3. Afganistanin maakunnat. 

Maan yleinen kehittymättömyys näkyi myös väestön alueellisessa jakau-
tumisessa. Pääkaupungissa Kabulissa asui 1970-luvun lopulla vajaat mil-
joona henkeä. Etelä-, Länsi- ja Pohjois-Afganistanin huomattavimmissa 
kaupungeissa, Kandaharissa, Heratissa ja Mazar-i Sharifissa, väkiluku 
vaihteli noin 100 000:sta noin 180 000:een.13  Valtaosa, noin 85 prosenttia 
väestöstä asui maaseudulla, jossa asutus painottui vuoriston reuna-alueille, 
laaksoihin ja pohjoisen tasangoille. Etelän ja lännen aavikot olivat kor-
keimman vuoriston tavoin lähes asumattomia. Poikkeuksina olivat aino-
astaan eräät keitaat ja jokilaaksot, kuten Helmand-joen ympäristö, jota 
oli keinokastelun avulla kyetty muuttamaan viljelysmaaksi. 

Maassa puhuttujen kielten ja murteiden paljous toi oman lisänsä väestön 
keskinäisiin suhteisiin ja etniseen kirjavuuteen. Virallisia ja eniten käytettyjä 
kieliä olivat pataanien kieli pastu ja persian kielen muunnos dari (farsi), 
joka oli perinteinen hallinnon ja yläluokan kieli.14  Pienemmät ryhmät 
mukaan luettuna puhuttujen kielten määrä kohosi useisiin kymmeniin. 

13 Kaupunkien väkiluvuista: Afghanistan: Provinces, Major Cities & Towns - Statistics & Maps 
on City Population. 

14 	Molemmat ovat persiankielen sukuisia indoeurooppalaisia kieliä, joita kirjoitetaan arabialaisilla 
kirjaimilla. 
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Väestöä yhdistävistä tekijöistä ehdottomasti tärkein oli islaminusko. Noin 90 
prosenttia afgaaneista oli 1970-luvulla sunni- ja noin 10 prosenttia shiiamus-
limeja. Shiiojen suurimmat keskittymät olivat maan keskiosan vuoristoalu-
eella (hazarat) ja läntisessä Heratin maakunnassa. Shiioja oli huomattavan 
paljon myös vuoriston keski- ja koillisosissa asuvien tadzikkien keskuudessa. 
Valtionmuodostuksen kannalta uskonnolla ei tosin ollut paljon tarjottavaa, 
sillä afganistanilainen islam oli perinteisesti pyrkinyt pysyttäytymään erillään 
tämäntapaisista kysymyksistä. Immuniteettia lisäsi se, että uskonyhteisöltä 
puuttui selkeä hierarkia ja johtosuhteet. Hallitsijoiden oli tästä syystä ollut 
vaikea saada siitä otetta ja liittää sitä oman hallintojärjestelmänsä osaksi. 

Islamin voiman ja konkreettisen vaikutusvallan kannalta itseohjautuvuus 
oli selvä etu. Etenkin maalaisväestön perusopetus oli vielä 1970-luvulla 
pääasiassa Koraaniin perustuvaa ja paikallisten mullahien vastuulla. He 
sovittelivat myös yhteisön erimielisyyksiä ja toimivat neuvonantajina. Lain-
säädännön oli oltava sopusoinnussa islamin pyhien kirjoitusten kanssa, 
ja suurin osa niistä laeista, joiden kanssa tavallinen afgaani joutui teke-
misiin, oli näistä kirjoituksista johdettuja. Lakeja sovelsivat islamilaiset 
tuomioistuimet, joita hallitseva oppineiden joukko, ulama, nautti yleistä 
arvostusta. Islamin merkitystä kulttuurissa korosti se, että uskonopit olivat 
vuosisatojen kuluessa kietoutuneet tiiviisti yhteen paikallisten perinteiden 
ja tapojen kanssa. Sellaisia olivat esimerkiksi pataanien vanhan heimo- ja 
kunniasäännöstön, Pashtunwalin määräykset.15  Islamilaisuudesta, siten kuin 
se ymmärrettiin, oli kehittynyt kokonaisvaltainen arvojärjestelmä, joka oli 
erottamaton osa jokaisen afgaanimuslimin identiteettiä. Heimoyhteys ja 
uskonnollinen yhteys koettiin tosiasiassa paljolti samana asiana. 

Keskivertoafgaanin näkökulmasta ehdottomasti tärkein kokonaisuus 
oli oma perhe, oma suku ja oma kylä. Maantieteelliset tekijät tukivat vah-
vasti tällaisen maailmankuvan kehittymistä ja säilymistä. Afganistanista ei 
kehittynyt valtiota sanan länsimaisessa merkityksessä, vaan se jäi tuhansien 
itseriittoisten "kylävaltioiden" mosaiikiksi. Ulkopuolisen oli hyvin vaikeaa 

15 Pashtunwali käsittää lukuisia sosiaaliseen elämään liittyviä periaatteita ja ideaalisia malleja. 
Tärkeimpiä niistä ovat mm. vieraanvaraisuus ja turvapaikan tarjoaminen sitä pyytäville, 
väärintekijään kohdistuva kosto — myös verikosto, väärinteon tunnustaminen ja siitä seuraava 
anteeksianto kostamisen sijasta sekä kunnia ja sen puolustaminen. Säännöstö edellyttää 
pataanilta oikeudenmukaisuutta, rohkeutta ja sitkeyttä. Hänen odotetaan puolustavan 
itseään, perhettään, heimoaan ja omaisuuttaan tarvittaessa kuolemaan asti. Erityisen 
vakavina pidetään naispuolisiin sukulaisiin kohdistuvia loukkauksia ja seksuaalirikoksia. 
Pataanikulttuuri on korostetun miehinen, ja aseet ovat aina olleet sen kiinteä osa. Monet tavat 
ovat ristiriidassa islamin tarkan tulkinnan kanssa, mutta pataanit ovat tällaisissakin tilanteissa 
olleet taipuvaisia toimimaan oman säännöstönsä mukaan. Monet sen piirteistä ovat leimanneet 
afgaaniyhteiskuntaa yli etnisten rajojen. 
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tai mahdotonta ryhtyä säätelemään tällaista kokonaisuutta tai puuttua 
sen sisäiseen elämänmenoon. 

Neuvostoliiton etupiiriin 
Afganistan oli kautta historiansa ollut itsevaltaisesti hallittu maa, ja sellai-
sena se pysyi myös itsenäistymisen jälkeen. Hallitsijat kontrolloivat maata 
kuvernöörien, muun virkamieskunnan ja armeijan avulla. He eivät olleet 
teoistaan muodollisesti vastuussa kenellekään, niin kauan kuin onnistuivat 
säilyttämään valta-asemansa. Vastustajien ja kapinoivien heimojen kukis-
tamiseen käytettiin jyrkkiä otteita. Valtiopäivien ikivanha vastine, Loya 
Jirga (suuri kansankokous)', kutsuttiin koolle epäsäännöllisesti ja vain 
harvoin. Jäykkä instituutio ei kyennyt kokousten väliaikoina reagoimaan 
päivänpolitiikan kysymyksiin, mikä tuki osaltaan hallitsijan valtaa. 

Löyhän valtiokudoksen koossa pitäminen ja kehittäminen edellyttivät 
voimapolitiikan ohella myös taitavaa tasapainoilua keskushallinnon ja 
alueellisten yhteisöjen tahdon välillä. Laajalla maaseudulla valtion py-
syvä kontrolli ulottui lähinnä maakuntien ja niiden osien, piirikuntien, 
keskuksiin Muualla tosiasiallista valtaa käyttivät paikalliset mahtimiehet 
ja traditionaaliset itsehallintoelimet, joiden valta ei välttämättä perustunut 
mihinkään kirjoitettuun lakiin. Asenteet muuttuivat herkästi vihamieli-
syydeksi silloin, kun valtion koettiin kajoavan liikaa yhteisöjen elämään. 

• Räikeimpiä eturistiriitojen ilmenemismuotoja olivat lukuisat kapinat ja 
mellakat. Maan johtajien kannalta helpoin tapa välttyä konflikteilta oli 
olla.liiemmin puuttumatta maaseudun asioihin. Monet heistä olivatkin 
taipuvaisia menettelemään näin. 

Eräs erimielisyyksien pääaihe oli verotus. Valtio tarvitsi varoja toimin-
tojensa rahoittamiseen, mutta niiden kokoaminen köyhästä maasta oli 
äärimmäisen työlästä. Kansantalouden selkärankaa, maataloutta, kyet-
tiin verottamaan vain kevyesti.' Monilla alueilla veroja ei kyetty kokoa-
maan lainkaan maanomistajien vastustuksen, hallinnon tehottomuuden 
ja korruption takia. Ulkomaankaupasta saatiin lisätuloja, mutta yhteen 
koottunakaan tulot eivät riittäneet laajempien suunnitelmien toteuttami-
seen. Maailmansotien välisenä aikana takapajuista maata yritettiin aluksi 
uudistaa varovaisesti länsimaisten esikuvien mukaan. Hankkeet, kuten 

Loya Jirgan vaihteleviin kokoonpanoihin kuului alueellisia ja eri heimojen johtajia, 
kuningashuoneen jäseniä, poliittisia ja uskonnollisiajohtohahmoja, sotilasjohtoaja virkamiehiä. 
Kokous käsitteli ainoastaan hyvin merkittäviä kysymyksiä, kuten ulkopolitiikkaa ja hallitsijan 
asettamista. Sen päätökset perustuivat ainakin muodolliseen konsensukseen. 

17  Maatalousverojen osuus valtion kassaan kertyvistä kotimaisista tuloista oli 1970-luvun alussa 
vain yhden prosentin luokaa. Rubin, Barnett R.: The Fragmentation of Afghanistan, s. 60. 
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maanomistusoloihin kajoaminen, koululaitoksen osittainen maallistami-
nen ja naisten aseman parantaminen, synnyttivät vanhoillisissa piireissä 
voimakasta vastustusta, ja uudistukset jäädytettiin. Vuoden 1931 perus-
tuslakiin sisältynyt säädös uudesta edustuslaitoksesta, kaksikamarisesta 
kansalliskokouksesta, jäi sekin käytännössä vähämerkitykselliseksi. 

Toisen maailmansodan aikana Afganistan pysytteli puolueettomana. 
Maa ei kiinnostanut sodan osapuolia, sillä se oli syrjässä tapahtumien polt-
topisteestä. Siellä ei ollut öljyä tai muita strategisia raaka-aineita, ja heik-
kojen kulkuyhteyksien takia se soveltui huonosti myös läpikulkualueeksi. 
Afganistanissa ei esimerkiksi ollut lainkaan rautateitä. Tästä passiivisesta 
suojasta oli kiittäminen aiempia Abdur Rahmanin kaltaisia hallitsijoita, 
jotka olivat tarkoituksellisesti laiminlyöneet liikenneverkoston kehittämistä 
juuri puolustuksellisiin näkökohtiin vedoten. 

* * * 

Afganistanin asevoimat olivat perinteisesti koostuneet kolmesta eri osasta: 
vakituisesta armeijasta, heimojoukoista ja paikallisyhteisöjen joukoista. 
Vakinaista armeijaa ylläpiti valtio ja se oli suoraan hallitsijan käskyvallas-
sa. Heimojoukot tottelivat ensi sijassa omia johtajiaan. Hallitsija saattoi 
erillisten sopimusten nojalla saada myös niitä omaan käyttöönsä, mutta 
palvelukset täytyi korvata maalahjoituksilla, käteismaksuilla, verohelpotuk-
silla tai muilla etuoikeuksilla. Paikallisyhteisöjen joukot olivat eräänlaista 
nostoväkeä, johon kuuluivat periaatteessa kaikki yhteisöjen asekuntoiset 
miehet. Niiden päätehtävinä oli oman asuinalueen ja elinpiirin puolusta-
minen. Taitavasti käytettyinä voimat täydensivät hyvin toisiaan. Vakinai-
sella armeijalla oli iskuvoimaa. Heimojoukot tunsivat paikallisen maaston 
ja hallitsivat sissisodankäynnin Paikallisjoukot pystyivät varmistamaan 
muiden yhteyslinjoja ja antamaan niille logistista tukea. Ongelmana oli 
se, että yhteistyö ei aina toiminut odotetulla tavalla. Heimojoukkoihin 
tukeutuminen oli lisäksi omiaan kasvattamaan heimojohtajien valtaa ja 
itsenäisyyttä. Vahvan armeijan ylläpito taas oli kallista, eivätkä keskushal-
linnon resurssit mahdollistaneet järjestelmän nopeaa muuttamista. 

Hallitsijan vallan varmin tae, kansallinen auneija, olikin suhteellisen uusi 
luomus. Se oli syntynyt 1860-1870-luvuilla, jolloin vahvuus oli enimmillään 
noin 50 000 miestä. Armeija osoittautui kauan hyvin epäluotettavaksi. Vielä 
1920-luvulla puhjenneessa sisällissodassa tarvittiin perinteisten heimojouk-
kojen tukea kapinallisten kukistamiseksi ja hallitsevan dynastian valtaan 
palauttamiseksi. Armeijan hierarkkinen organisaatio oli afgaanimiehille 
vieras, eivätkä he olleet tottuneet sotilaalliseen kuriin. 
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Itsenäistymisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana armeijaa kehi-
tettiin pitäen esikuvana ensi sijassa Turkin asevoimia. Myös korkeimman 
tason upseerikoulutus hankittiin yleensä sieltä. Armeijan riittävä mies-
vahvuus pyrittiin varmistamaan 1890-luvulta peräisin olevalla osittaisella 
asevelvollisuudella. Vuonna 1941 säädettiin yleinen asevelvollisuus, jota ei 
tosin onnistuttu koskaan saattamaan täysimääräisesti voimaan. Väestön 
suhtautuminen oli huomattavan negatiivista ja suuri osa pyrki välttämään 
ikävän velvollisuuden kokonaan. Myös palveluksen luonne vaikutti sen 
suosioon. Pataanien todettiin olevan halukkaita palvelemaan ilmavoimis-
sa, panssarijoukoissa ja muissa eliittiaselajeissa, mutta vieroksuvan muita 
tehtäviä. Tämän seurauksena esimerkiksi tadzikkien ja hazaroiden osuus 
varusmiehistä oli selvästi suurempi kuin heidän osuutensa koko väestöstä 
olisi edellyttänyt. 

Hallitsija oli asevoimien itseoikeutettu ylipäällikkö. Päällystön hallitse-
vina ryhminä olivat pataanit ja tadzikit. 1920-luvun sisällissodan jälkeen 
kuninkaaksi noussut Nadir Shah halusi varmistaa armeijan uskollisuuden 
hallitsijadynastialle ja rajoitti pääsyn sotilasakatemioihin ja -kouluihin 
yksinomaan pataaneille. Tästä periaatteesta luovuttiin myöhemmin, kun 
armeijaa ja kansaa haluttiin lähentää toisiinsa. 1960-luvulta lähtien ta-
voitteena-oli mahdollisimman tasapainoinen kokoonpano, ja päällystöksi 
koulutettavat määrättiin valittaviksi eri maakunnista ja kansallisuusryhmistä 
väkilukuun perustuvien kiintiöiden mukaan. Käytännössä muutos eteni 

:hitaasti ja vanha etninen painotus säilyi pitkään, etenkin armeijan kor-
,_keimrnassa johdossa.18  

Vuoden 1945 jälkeen muotoutuneessa kylmän sodan asetelmassa 
Afganistanin kohtalona oli jäädä jälleen kerran suurvaltaryhmittymien 
välimaastoon. Pohjoisessa oli sodasta toipuva Neuvostoliitto, lännessä, 
etelässä ja idässä lisääntyi Yhdysvaltain vaikutus. Neuvostoliitto pyrki 
rakentamaan ympärilleen puskurivaltioiden ketjun välttyäkseen vuoden 
1941 kaltaiselta yllätykseltä. Yhdysvallat taas halusi estää kommunismin 
uudet aluevaltaushankkeet ja suojata itselleen tärkeät alueet. Maailman-
laajuinen patoamispolitiikka konkretisoitui Keski-Aasiassa ns. Bagdadin 

18  Asevoimista myös Jalali, Ali A.: Rebuilding Afghanistan's National Army; Giustozzi, Antonio: 
Re-building the Afghan army. 

21 



sopimuksessa,19  joka solmittiin vuonna 1955 ja jonka piiriin onnistuttiin 
kokoamaan Iran, vuonna 1947 itsenäistynyt Pakistan, Irak sekä Turkki. 
Nimellisenä johtajavaltiona oli Iso-Britannia, mutta käytännössä liitto 
tukeutui paljolti Yhdysvaltojen sotilaalliseen voimaan. 

Afganistanin saaminen sopimusvaltioiden joukkoon olisi vahvistanut 
Neuvostoliittoa vastaan kaavailtua muuria. Yhdysvallat tunnustelivatkin 
maaperää jo vuonna 1947 tarjoamalla apua lentokenttien rakentamiseen 
Afganistanin pohjoisosiin. Näin olisi saatu edullisia eteentyönnettyjä ase-
mia Neuvostoliiton etelärajan tuntumaan. Afgaanit taas olisivat halun-
neet hankkia Yhdysvalloista aseita, mutta halusivat edelleen pitää kiinni 
liittoutumattomuudestaan.20  

Afganistanin johtajat ymmärsivät toisaalta hyvin, että köyhän maan 
kehittäminen ei onnistuisi ilman ulkopuolista tukea. Pääomien puute vai-
keutti maan infrastruktuurin uudistamista, maatalouden tehostamista ja 
vähäisen teollisuuden laajentamista. Armeijaa haluttiin vahvistaa ja mo-
dernisoida ennen kaikkea Pakistanin potentiaalista uhkaa silmälläpitäen, 
mutta myös Afganistanin sisäisen vakauden ylläpitämiseksi. Tämäkään ei 
onnistuisi omin voimin. 

Sotilaallisen avun osalta tiet länteen pysyivät tukossa. Liittoutumatto-
muusperiaatteen ohella esteenä oli Afganistanin pääministeriksi ja tosi-
asialliseksi vahvaksi mieheksi vuonna 1953 nousseen kenraali Mohammed 
Daoud Khanin politiikka. Pataanitaustaansa korostava Daoud oli sitoutunut 
ajamaan yhtenäisen pataanivaltion asiaa, mikä ajoi hänet törmäyskurssille 
Pakistanin kanssa. Washingtonissa ei haluttu antaa sotilasapua maalle, 
joka saattoi olla uhka yhdelle Bagdadin sopimuksen allekirjoittajavalti-
oista ja siten yhdelle liittolaiselle.21 Yhdysvaltain näkökulmasta Afganis-
tan oli myös alueena menettänyt merkitystään, erityisesti sen jälkeen kun 
yhteistyö Keski-idän tärkeimmän valtion, Iranin, kanssa oli saatu hyvälle 

19 Tunnettiin myöhemmin nimellä Cento= Central Treaty Organization. Yhdysvallat tuli virallisesti 
mukaan järjestön toimintaan vuonna 1958. Irak erosi jo vuonna 1959, jolloin myös "Bagdadin 
sopimus" -nimestä luovuttiin. Vuoteen 1979 mennessä liitto oli menettänyt käytännössä 
merkityksensä, kun myös Iran oli eronnut siitä islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Pakistan 
kuului (vuoteen 1973 saakka) myös vuonna 1954 perustettuun, samoja päämääriä ajavaan 
Kaakkois-Aasian sopimusjärjestöön (SEATO) yhtenä sen perustajajäsenistä. SEATO:n muita 
perustajajäseniä olivat Yhdysvallat, Iso-Briannia, Ranska, Australia, Uusi Seelanti, Filippiinit ja 
Thaimaa. Myöhemmin järjestöön liittyivät Etelä-Korea ja Etelä-Vietnam. SEATO lakkautettiin 
vuonna 1977. 

20  Voina v Afganistane, s. 143; Allan — Kläy, s. 72. 
21  Pakistanin merkitystä osoitti se, että Yhdysvallat oli jo vuonna 1954 solminut sen kanssa 

kahdenkeskisen puolustussopimuksen. Pakistan: A Country Study (Foreign Policy: The United 
States). 
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alulle. Kertaalleen syrjäytetty länsimielinen shaahi Reza Pahlevi oli nos-
tettu amerikkalaisten tukemalla kaappauksella uudelleen valtaan vuonna 
1953. Yhdysvallat sai hänestä lojaalin tukijan, jonka asemaa ryhdyttiin 
varmistamaan mittavilla asekaupoilla. Rahakaan ei ollut Iranin tapauksessa 
esteenä, sillä öljyrikkaalla maalla ei ollut maksukykyongelmia. 

Yhdysvaltain kiinnostus Afganistania kohtaan ei silti loppunut koko-
naan. Yhteistyötä ryhdyttiin edistämään muun taloudellisen tuen avulla, 
mikä sekin otettiin halukkaasti vastaan. Amerikkalaisten 1950-1960-1u-
vuilla rahoittamat projektit painottuivat maan eteläosiin. Niiden ilmeinen 
tarkoitus oli kytkeä maa tiiviimmin läntiseen ja itäiseen naapuriin. Hank-
keisiin kuului mm. kahden suurimman kaupungin, Kabulin ja Kandaharin, 
välisen valtatien rakentaminen ja uudet yhteystiet Kabulista, Kandaharista 
ja Heratista Pakistanin ja Iranin rajoille. Kandahariin valmistui amerik-
kalaisten tuella kansainvälinen lentokenttä, ja he tulivat osakkaiksi myös 
perustettuun kansalliseen lentoyhtiöön. Helmand-laakson keinokastelu-
projektilla voitiin ottaa viljelykseen laajoja alueita Lounais-Afganistanin 
autiomaasta. Suurten yhteistyöprojektien valmistuttua amerikkalaisten 
mielenkiinto alkoi kuitenkin vähentyä, ja taloudellinen tuki supistui sen 
myötä. Tähän oli omat, myös afgaaneista itsestään johtuvat syynsä. 

;Kabulin johtajat olivat nimittäin jo pitkään ymmärtäneet sen, että heidän 
ei tarvinnut tyytyä pelkästään lännen apuun. Taitavalla politiikalla maa 
saattoi hyötyä asemastaan ja liittoutumattomuudestaan — ja rahastaa mo-
lempia suurvaltaosapuolia Kun sotilaallinen yhteistyö länsimaiden kanssa 
ei ollut onnistunut, pääministeri Daoud kääntyi kuningas Zahir Shahin 
valtuuttamana Neuvostoliiton puoleen. Vastaanotto oli suopea, sillä eh-
dotus sopi hyvin Moskovan omaan turvallisuusajatteluun. Ensimmäisestä 
lainasta sovittiin jo vuonna 1954. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen 
pääsihteeri Nikita Hrustsov ja pääministeri Nikolai Bulganin saapuivat 
Kabuliin vuoden 1955 lopulla. Vierailun yhteydessä vahvistettiin huomat-
tava lisälaina ja pidennettiin maiden välistä hyökkäämättömyyssopimusta 
kymmenellä vuodella. Vuonna 1956 sovittiin teknisen ja asiantuntija-avun 
avun ohella myös Afganistanin aihleijan modernisoinnista ja aseistamisesta. 
Ensimmäiset asetoimitukset saapuivat jo samana vuonna.22  

Näin sai alkunsa kehitys, joka johti kanssakäymisen tiivistämiseen monil-
la osa-alueilla. Siviilisektorilla Neuvostoliitto panosti erityisesti maatalouden 
kehittämiseen, energiantuotantoon, luonnonvarojen, ennen kaikkea maa-
kaasun, etsimiseen ja hyödyntämiseen sekä Pohjois- ja Länsi-Afganistanin 

22  Yhteistyöstä Neuvostoliiton kanssa myös: Sadat, Mir Hekmatullah: The Dreaded Devil's 
Spiral: Treaties & Events leading to the 1979 Invasion; Allan — Kläy, s. 72-77. 
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tieverkoston parantamiseen. Uudenaikaiset valtatiet Neuvostoliiton rajalta 
Kabuliin ja lännempänä olevasta Kushkasta Kandahariin valmistuivat 
1960-luvun puolivälissä. Etenkin Kabuliin johtavan tien rakentaminen 
Hindu Kush -vuoriston yli oli kallis ja aikaa vievä hanke. Salangin alueella 
jouduttiin nousemaan yli 3 000 metrin korkeuteen ja puhkaisemaan siellä 
vuoristoon melkein kolmen kilometrin pituinen tunneli. Tie mahdollisti 
liikennöinnin kaikkina vuodenaikoina ja lyhensi matka-ajan pohjoisesta 
Kabuliin alle kymmeneen tuntiin. Tieverkosto paransi myös Afganistanin 
ulkomaankaupan edellytyksiä. Kaupan suuntautumista Neuvostoliiton 
kautta tuettiin edullisilla transit-sopimuksilla. 

Sotilaallinen yhteistyö muodostui vieläkin kiinteämmäksi. Asevoimat 
uudistettiin kokonaan Neuvostoliiton ase- ja kalustoavun turvin. Organisaa-
tiota, johtamisjärjestelmää ja koulutusta kehitettiin uusien suuntaviivojen 
mukaisesti. Afganistaniin saapui neuvostoliittolaisia sotilasneuvonantajia ja 
afgaanipäällystöä lähetettiin koulutettaviksi Neuvostoliittoon. Vuoteen 1977 
mennessä koulutettujen määrä oli noussut jo melkein neljään tuhanteen. 
Huomattava osa upseeristosta oli tämän seurauksena myös venäjän kielen 
taitoista, mikä helpotti uuden teknologian käyttötaitojen omaksumista ja 
yhteistyötä neuvonantajien kanssa. Neuvostoliiton tuella rakennettiin tai 
laajennettiin myös sotilaskoneille soveltuvia lentokenttiä eri puolille maata. 
Huomattavin sellainen oli Kabulin pohjoispuolella runsaan 40 kilometrin 
päässä oleva Bagramin lentotukikohta, joka valmistui vuonna 1976 ja joka 
soveltui raskaimpienkin pommi- ja kuljetuskoneiden tukeutumispaikaksi. 

Maavoimiin kuului vuoden 1979 lopulla tiettävästi kymmenen jalkaväkidi-
visioonaa, yksi vuoristojalkaväkidivisioona, ainakin kaksi panssariprikaatia, 
kaksi maahanlaskurykmenttiä, yksi tykistöprikaati ja pienempiä erillisiä 
joukko-osastoja. Ylempinä johtoportaina oli kolme armeijakuntatason 
esikuntaa, joista yksi oli Kabulissa, yksi Kandaharissa ja yksi Gardezissa. 
Pääosa voimista oli keskitetty Pakistanin suunnalle, Bagram—Kandahar-
linjalle. Maavoimien kokonaisvahvuus oli 1970-luvulla kohonnut noin 90 000 
mieheen. Ilmavoimien konekalusto oli niin ikään Neuvostoliitosta hankittua. 
Siihen kuului hävittäjiä, rynnäkkökoneita, pommikoneita, kuljetuskoneita 
ja helikoptereita. Vuonna 1979 niiden kokonaismäärä oli noin 200.23 

Varsinaisten asevoimien rinnalla kehitettiin santarmijoukkoja, joiden teh-
tävänä oli vapauttaa armeija maan sisäisen järjestyksen valvonnasta muihin 

23  Joukoista ja sijoituksista: Tsernysov, Evgeni Vladimirovits: Afganistan. Gosudarstvennyi 
perevorot, dekabr 1979 g. —janvar 1980 g.; Korolev, Aleksei N.: Vooru2ennye sily Afganistana v 
1979 g. Tsernysov mainitsee panssariprikaateja olleen kolme, mutta hänen yhtymäluettelossaan 
sellaisia on vain kaksi. Korolev puhuu, tarkemmin erottelematta, neljästä prikaatista. 
Miesvahvuudesta Giustozzi: Re-building the Afghan army. 
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tehtäviin. Tarkoitus oli tehostaa ennen kaikkea laajan maaseudun valvon-
taa. Santarmijoukot, Sarandoy, olivat kevyesti aseistettuja, ja niitä sijoitettiin 
myös kylätasolle pieninä ryhminä. Joukkojen kokonaisvahvuus lienee ollut 
1970-luvulla noin 20 000 — 30 000, mikä tarkoitti sitä, että pääosa kylistä — niitä 
laskettiin olleen peräti 36 000 — jäi edelleen pysyvän valvonnan ulkopuolelle.24  

Ulkosuhteissa omaksuttu puolueettomuuden ja kahden tien politiikka 
tuotti hyvää tulosta. Hallituksen vuosille 1956-1972 laatimat taloudelli-
set kehityssuunnitelmat voitiin rahoittaa yli 70 prosenttisesti ulkomaisella 
pääomalla. Sitä oli tarjolla niin paljon, että Afganistan kohosi väkilukuun 
suhteutettuna erääksi koko maailman suurimmista tuensaajista. Neuvos-
toliiton osuus kokonaissummasta oli noin puolet ja Yhdysvaltojen vajaa 
kolmannes. Moskovan apu oli määrä maksaa takaisin erilaisina raaka-aine 
ja tavarasuorituksina, kun taas Yhdysvaltojen panostus koostui pääasiassa 
lahjoitusvaroista. Pienempiä pääomavirtoja tuli myös muista maista. 

Yhdysvallat ei kokenut Afganistanin ja Neuvostoliiton lähentymistä 
tuolloin suurena huolen aiheena. Sen ei katsottu vaarantavan omia alu-
eellisia intressejä, sillä voimasuhteet Keski-idässä olivat kokonaisuutena 
tarkasteltuna edulliset. Neuvostoliitolla ja Afganistanilla oli pitkä yhtei-
nenraja, ja pidettiin ymmärrettävänä, että neuvostojohto halusi kytkeä 
naapurimaan omaan turvallisuusjärjestelmäänsä. Washingtonin arvion 
mukaan lännen, aktiiviset ja neuvo stovihamieliset toimet voisivat pikem-
minkin;heikentää yleistilannetta. Ne saattaisivat johtaa vastareaktioon. 
Sellaisen provosoiminen ei olisi Yhdysvaltojen edun mukaista.25 

Demokratian kokeilua 
Pitkään jatkuneiden rajaloukkausten ja kahakoinnin jälkeen Afganistan 
ajautui 1960-luvun alussa vakavaan diplomaattiseen selkkaukseen Pakista-
nin kanssa. Syynä oli Daoudin taipumaton ja jyrkkä asenne Pashtunistanin 
kysymyksessä. Pakistan sulki kriisin aikana rajansa ja sen myötä Afganista-
nin tärkeimmän ulkomaankauppareitin. Neuvostoliitto tarjosi kyllä auliisti 
vaihtoehtoisen kuljetusväylän, mutta välikohtauksella oli myös sisäpoliitti-
sia seurauksia. Zahir Shah halusi liennyttää kireitä suhteita Pakistaniin, ja 
Daoud syrjäytettiin pääministerin paikalta vuonna 1963. 

Daoudin eroa seuranneeseen ajanjaksoon kuului Afganistanin oloissa 
uusi demokratiakokeilu, jonka tarkoituksena oli saada entistä laajemmat 

24  Giustozzi: Re-building the Afghan army. 

25 Galster, Steve: Afghanistan: The Making of U.S. Policy, 1973-1990. 
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väestön osat mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Loya Jirgan vuonna 
1964 hyväksymän uuden perustuslain mukaan Afganistanista piti tulla 
perustuslaillinen monarkia. Maassa saatettiin voimaan yleinen äänioikeus, 
joka koski myös naisia. Hallitsijan näkökulmasta tämä saattoi näyttää 
suurelta edistysaskeleelta, mutta mistään todellisesta kansanvallasta ei 
ollut kysymys, sillä laki jätti lopullisen päätösvallan edelleen kuninkaalle. 

Suurimpien kaupunkien sivistyneistö otti uudistuksen innostuneena vas-
taan, mutta kokonaisuutena äänestysaktiivisuus vuoden 1965 ensimmäisissä 
vaaleissa jäi hyvin alhaiseksi. Tämä johtui ennen kaikkea maaseutuväestön 
passiivisuudesta. Zahir Shah alkoi hänkin sittemmin epäröidä, eikä lopulta 
halunnut saattaa voimaan perustuslakiin sisältyvää oikeutta perustaa poliit-
tisia puolueita. Uudistus ei ylipäänsä edistänyt maan kehittämistä toivotul-
la tavalla. Näkemykset polarisoituivat ja kritiikki saamattomana pidettyä 
hallitsijaa kohtaan lisääntyi. 

Perustuslaki edesauttoi joka tapauksessa uusien poliittisten vaikuttaji-
en ja voimaryhmien syntyä. Maan vähälukuisen sivistyneistön keskuuteen 
muodostui demokratian kokeilun aikana useita epävirallisia poliittisia jär-
jestöjä ja puolueiden alkioita. Joukossa oli porvarillisia, vasemmistolaisia, 
nationalistisia ja islamilaisia ryhmittymiä.26  

Lähitulevaisuuden kannalta tärkein niistä oli vuoden 1965 alussa pe-
rustettu Afganistanin Kansan Demokraattinen Puolue, Jamiyat-e Demo-
krati-e Khalq-e Afghanistan, jonka oli määrä yhdistää parlamenttipaikkoja 
tavoittelevia vasemmiston eri ryhmiä. Puolue tukeutui marxilais-leniniläiseen 
ideologiaan, se oli Neuvostoliittoon orientoitunut ja myös sen organisaa-
tiomalli oli selvästi otettu naapurimaasta. Neuvostoliiton tiedetään myös 
rahoittaneen puoluetta. Puoluetta johtivat keskuskomitea ja politbyroo. 
Pääsihteeriksi valittiin jo aiemmin oppositiotoimintaan osallistunut Mo-
hammed Taraki, köyhistä oloista lähtenyt pataani, joka oli toiminut mm. 
valtion virkamiehenä, lehtimiehenä ja kirjailijana. Hänen varamiehekseen 
nimetyllä Babrak Karmalilla oli niin ikään oppositio- ja virkamiestausta. 
Molemmilla oli yhteyksiä Neuvostoliittoon — jopa niin paljon, että 

26  Kirjallisuuden perusteella 1960-luvun lopulta tunnetaan ainakin kymmenkunta erilaista 
ryhmittymää. Ks esim. Allan — Kläy, s. 79. 
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kummankin on kerrottu kuuluneen KGB:n agenttiverkostoon.22 Karmalilla 
oli suhteita myös Afganistanin kuningashuoneeseen. Puolueen kannatus 
rajoittui pääasiassa kaupunkiseuduille, ja sen jäsenmäärä lienee ollut al-
kuvaiheessa vain noin kolmesataa henkeä. AKDP:n28 täytyi toimia vielä 
salassa, mutta siihen ei myöskään kohdistettu suoranaisia tukahduttamis-
toimia. Toiminnan tulokset jäivät vielä vaatimattomiksi, sillä vuoden 1965 
vaaleissa jäsenten onnistui saada ainoastaan neljä paikkaa yli 200-jäsenisessä 
parlamentin, Shuran, alahuoneessa. Vuoden 1969 vaaleissa äänimäärä riitti 
vain kahteen paikkaan 

Johtajien huonosti yhteensopivat henkilökemiat ja puolueen sisäiset 
linjariidat johtivat siihen, että se jakautui jo pari vuotta perustamisensa 
jälkeen kahteen osaan. Mohammed Tarakin johtama ryhmittymä tunnet-
tiin jatkossa nimellä Khalq ("kansa, kansanjoukot") ja Babrak Karmalin 
kannattajat nimellä Parcham ("lippu").29 Käytännössä ryhmittymät toimi-
vat kuin erilliset puolueet, sillä molemmille nimitettiin oman pääsihteerin 
ohella myös oma keskuskomitea. 

Khalq edusti radikaalia linjaa, jonka päämääränä oli siirtyä sosialismiin 
vallankumouksen avulla ja marxilais-leniniläisen puolueen johdolla. Ryh- 

27:Möhammed Taraki (1917-1979) oli ollut mukana jo 1940-luvun lopulla vaikuttaneessa 
vasemmistohenkisessä Wikh-i-Zalmayan ("Herännyt Nuoriso") -liikkeessä, mutta vetäytynyt 
sen piiristä vangitsemisen pelosta. Taraki valittiin kansanedustuslaitokseen vuoden 1969 
vaaleissa, toisena AKDP:n edustajana. Häntä on luonnehdittu radikaaliksi marxilais-
leniriläiseksi• dogmaatikoksi. 
;:Babrak Karmal (1929-1996) oli Kabulin lähellä syntynyt korkea-arvoisen upseerin poika, 
jonka etnisestä taustasta ei ole täyttä selvyyttä. Hänen isänsä on mainittu useassa yhteydessä 
olevan tadzikkisukua, mutta muitakin vähemmistökansallisuuksia on ehdotettu. Karmal 
itse esiintyi kuitenkin pataanina ja sellaiseksi hänet on luokiteltu myös Neuvostoliiton 
sotilastiedustelun (GRU) asiakirjoissa, jotka mainitsevat hänen äitinsä olleen tadäikki Karmal 
valmistui lakimieheksi Kabulin yliopistosta ja työskenteli sen jälkeen opetusministeriön 
ja suunnitteluministeriön virkamiehenä. Jo yliopistovuosinaan hän osallistui aktiivisesti 
opiskelijapolitiikkaan, ja mukanaolo Wikh-i-Zalmayan-liikkeessä johti vankeustuomioon 
1950-luvulla. Karmalin ja Tarakin on sanottu tunteneen toisensa 1960-luvun alusta lähtien. 
Karmal oli yksi niistä AKDP:n jäsenistä, jotka valittiin uuteen parlamenttiin vuoden 1965 
ensimmäisissä yleisissä vaaleissa, yhtenä neljästä puolueen edustajista. Hänen ei onnistunut 
uusia paikkaansa vuoden 1969 vaaleissa. Karmalin suhteet kuningashuoneeseen antoivat 
vastustajille aiheen nimitellä häntä ja hänen kannattajiaan "kuninkaallisiksi kommunisteiksi". 
Mitrokhinin mukaan (Mitrokhin, Vasiliy: The KGB in Afghanistan, s. 17-18) Taraki oli värvätty 
Neuvostoliiton tiedustelupalvelun (KGB) agentiksi peitenimellä "Nur"jo vuonna 1951. Karmal 
kuului KGB:n agenttiverkostoon peitenimellä "Marid." Karmalin syntyperästä: Babrak 
Karmal's GRU dossier. Cold War International History Project. Collection: Soviet Invasion 
of Afghanistan. Elämäkertatiedot on koottu tässä pääluvussa käytetystä kirjallisuudesta ja 
intemetistä löytyvistä eri biografioista. 

28  Kirjassa on käytetty puolueen suomenkieliseen nimeen perustuvaa lyhennettä. 

29  Ryhmittymät saivat nimensä niiden äänenkannattajina toimineista lehdistä. 
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mittymän jäsenten on arvioitu olleen pääasiassa ensi polven sivistyneistöön 
kuuluvia pataaneja. Toisin kuin maan hallitseva durranieliitti, he kuuluivat 
pääsääntöisesti ghilzai-heimoihin, jotka oli pidetty syrjässä Afganistanin 
johtotehtävistä. Khalqit olivat johtajansa tavoin yleensä lähtöisin vaatimat-
tomista oloista, usein maaseudulta. He julistautuivat sorrettujen afgaanien 
vapauttajaksi ja pyrkivät tämän mission mukaisesti aluksi laajentamaan 
kannatuspohjaansa nimenomaan vähävaraisen väestön keskuuteen. 

Parcham-ryhmittymässä olivat vallalla maltillisemmat näkemykset. Sen 
kannattajakunta koostui ensi sijassa Kabulin keskiluokasta ja ylemmästä 
keskiluokasta. Ryhmittymän etninen tausta oli khalqeja monimuotoisem-
pi: joukkoon kuului pataanien ohella tadzikkeja ja muita vähemmistöjä, 
jotka kokivat tulleensa syrjäytetyksi maan johtavasta sisäpiiristä. Katmai 
kannatti yhteistyötä muiden edistysmielisten ryhmien kanssa ja asteittaista 
kehitystä kohti sosialismia. 

Linjariitojen seurauksena puolueen riveistä irtautui 1960-luvun lo-
pulla myös kokonaan toisenlaisen taktiikan kannattajia. Taustalla olivat 
ideologiset näkemyserot, mutta myös pataanien valtaa kohtaan tunnettu 
epäluulo. Koillis-Afganistanista kotoisin ollut uzbekki Taher Badakhshi 
perusti Settem-i Melli ("kansallista sortoa vastaan") -ryhmän, jonka ta-
voitteena oli maolaistyyppinen vallankumous. Toiminnan painopiste oli 
Maon esikuvan mukaisesti asetettava maaseutuväestön mobilisoimiseen 
ja aseelliseen taisteluun.30 Ryhmä oli jyrkän pataanivastainen. Neuvosto-
liittoon suhtauduttiin kielteisesti, sillä sen katsottiin tosiasiallisesti tukevan 
hallitsevaa väestöryhmää Settem-i- Melli sai kannatusta paitsi Kabulin 
vähemmistöyhteisöissä, myös Badakhshin kotiseudulla ja muissa koillisissa 
maakunnissa, joissa asui paljon vähemmistökansallisuuksiin kuuluvia. 
Toinen Kiinan vallankumousta esikuvanaan pitänyt ryhmä, tunnettiin 
nimellä Shula-i-Jawid ("ikuinen tuli"). Shulaan kuului älymystöä ja shiia-
muslimeja, etenkin hazaroita. Luotettavia tietoja jäsenten lukumääristä ei 
ole käytettävissä, kuten ei muistakaan puolueista. 

Monarkian loppu 
Kun epäonnistuneeksi osoittautunutta poliittista kokeilua oli kestänyt 
yhdeksän vuotta, entinen pääministeri Daoud ja hänen taustavoimansa 

3o Maon kehittämässä "vallankumouksellisen kansansodan" opissa voi erottaa kolme vaihetta: 1. 
talonpoikaisväestön mobilisointi ja kokoaminen sissijoukoiksi, 2. tukialueiden perustaminen 
maaseudulle ja eri sissiorganisaatioiden yhteistoiminnan tehostaminen ja 3. siirtyminen 
sissisodasta konventionaaliseen sotaan, jonka avulla saavutettaisiin lopullinen voitto. Maon 
näkemys poikkesi traditionaalisesta marxismi-leninismistä, jonka mukaan vallankumouksen 
tärkein voimanlähde oli kaupunkiproletariaatti. 
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päättivät panna sille pisteen ja tehdä vallankaappauksen. Toimiin ryhdyttiin 
kuninkaan ulkomaanmatkan aikana kesällä 1973. 

Kaappauksen toteutti käytännössä armeija, joka ensi kertaa Afganis-
tanin historiassa otti itselleen tällaisen roolin. Johdossa olleet nuoremmat 
upseerit olivat Neuvostoliitossa koulutettuja, millä lienee ollut oma merki-
tyksensä poliittisten näkemysten radikalisoitumiselle ja kumoushengelle. 
Tähän kärkijoukkoon kuuluivat mm. ilmavoimien majuri Abdul Qadir 
ja panssarijoukoissa palvellut Aslan Watanjar, joista tultiin myöhemmin-
kin kuulemaan paljon. Vallanvaihto sujui lähes verettömästi, mikä kertoi 
yleisestä tyytymättömyydestä maan oloihin ja Zahir Shahin toimintaan. 

Daoud oli saanut toimilleen tärkeää tukea vasemmiston piiristä, en-
nen kaikkea Parcham-ryhmittymältä, jonka johto uskoi näin avaavansa 
itselleen tietä maan johtopaikoille. Kansandemokraattien vaikutusvalta 
asevoimissa oli osaltaan myötävaikuttanut kaappauksen onnistumiseen. 
Tulevaisuus näyttikin aluksi hyvältä, sillä edeltäjistään poiketen Daoud 
ei halunnut jatkaa monarkistista perinnettä, vaan julisti Afganistanin 
tasavallaksi ja itsensä sen ensimmäiseksi presidentiksi. Vasemmistokin 
hyötyi, sillä Parcham-ryhmittymä sai edustajiaan uuteen hallitukseen. 

Maan tärkeimmästä ulkopuolisesta tukijasta, Neuvostoliitosta, ei 
kuulunut soraääniä. Osaltaan se lienee johtunut kansandemokraattien 
menestyksestä, mutta myös siitä, että Daoud tunnettiin entuudestaan yh-
teistyöhaluisena johtajana. Seurasi uusia avuntarjouksia. Daoud vieraili 
Moskovassa kesäkuussa 1974 ja palasi mukanaan sopimus 600 miljoonan 
dollarin arvoisesta talousavusta. Afganistanin jatkuvien taloudellisten vai-
keuksien takia tämä tuli suureen tarpeeseen. 

Daoud tuli silti tuottamaan pian Moskovalle yllätyksen, sillä suhteiden 
tiivistämisen sijasta hän valitsi ulkopolitiikassaan entistä itsenäisemmän 
kurssin. Pitkälle edennyttä riippuvuutta Neuvostoliitosta haluttiin vähentää, 
ja rahoittajia ryhdyttiin etsimään aktiivisesti muistakin maista. 

Tähän tarjoutui nyt mahdollisuuksia, sillä Afganistan alkoi näinä 
vuosina saada uutta painoarvoa niin Pakistanin, Iranin kuin Yhdysval-
tojenkin politiikassa. Eräs syy siihen oli juuri Daoudin valtaannousu. Hä-
nen pääministerikautensa muistot synnyttivät huolta neuvostoyhteistyön 
lisääntymisestä ja Neuvostoliiton vaikutusvallan mahdollisesta kasvusta 
Afganistanissa. Tähän koettiin nyt liittyvän selviä turvallisuusuhkia, jotka 
kohdistuivat paitsi naapurimaihin, myös laajemmin Keski-idän öljyalueille. 

Pakistanin päähuolena oli Daoudin tunnettu pataaninationalismi, 
sen myötä uudelleen aktualisoitunut Pashtunistanin kysymys ja lisäänty-
nyt levottomuus rajaseuduilla. Eteläisessä Balukistanin maakunnassa oli 
vuonna 1974 käynnissä suoranainen kapina, jota Daoud piti osaltaan yllä 
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sallimalla kapinallisten perustaa tukikohtia Afganistanin puolelle. Daoud 
tarjosi turvapaikkoja Pakistanin viranomaisten etsimille toisinajattelijoille, 
ja hänen epäiltiin tukevan Koillis-Pakistanissa toimivia kapinallisryhmiä.31 
Pakistanissa ja Iranissa tunnettiin huolta myös siitä, että Afganistanissa 
jalansijaansa mahdollisesti vahvistava Neuvostoliitto ryhtyisi levittämään 
vaikutusvaltaansa edelleen Intian valtameren suuntaan. Karttaa tutkiva 
saattoi todeta, että Afganistanin etelärajalta oli vain 500 kilometrin matka 
rannikolle ja strategisesti tärkeän Persianlahden suulle. 

Tähän tosiasiaan liittyivät myös Washingtonin intressit. Vuoden 1973 öl-
jykriisi ja siihen liittynyt taloudellinen taantuma olivat osoittaneet kouriintun-
tuvasti kuinka tärkeää häiriöttömien öljyntoimitusten turvaaminen oli niin 
Yhdysvaltojen kuin koko läntisen maailman taloudelle. Kriisin aiheuttama 
öljyn hinnan voimakas nousu oli toisaalta rikastuttanut Irania tuntuvasti. Tätä 
haluttiin nyt käyttää hyväksi niin, että kaikki osapuolet kokisivat hyötyvän-
sä. Afganistan saisi kaipaamaansa pääomaa, Pakistan turvallisuutta, Iranin 
shaahi entistä mahtavamman aseman alueellisena johtajana ja Yhdysvallat 
taloudellista vakautta. Washingtonin näkökulmasta tällaista epäsuoraa lä-
hestymistapaa puolsi sekin, että sen saattoi laskea lieventävän Neuvostoliiton 
mahdollisia poliittisia reaktioita. Yhdysvallat kun ei olisi suoranaisesti läsnä. 

Daoudin annettiin ymmärtää, että merkittävää taloudellista tukea olisi 
tarjolla, mutta sen ehtona oli kireiden Pakistanin-suhteiden normalisoimi-
nen. Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger painotti tätä vierailles-
saan Kabulissa marraskuussa 1974. Daoud punnitsi hyötyjä ja haittoja ja 
päätti tarttua ojennettuun käteen. Yhtenäisen pataanivaltion idea pantiin 
syrjään, ja Pakistanin kanssa sovittiin pian Kissingerin käynnin jälkeen 
neuvotteluiden aloittamisesta. Huhtikuussa 1975 Daoud vieraili Iranis-
sa, joka oli jo myöntänyt edellisenä vuonna 40 miljoonan dollarin lainan 
eräänlaisena avauseränä. Nyt sovittiin peräti kahden miljardin dollarin 
tulevasta lainasta. Pääosa siitä oli määrä käyttää rautatiehankkeeseen, joka 
yhdistäisi Kabulin, Kandaharin ja Heratin Iraniin ja jatkuisi Persianlah-
delle saakka. Afganistanin apupaketti oli tarkoitus kasvattaa suuremmaksi 
kuin Moskovan tarjoama ja riistää Neuvostoliitolta näin Afganistanin 
tärkeimmän tukijan asema.32  

31  Pakistan toimitti puolestaan varoja, aseita ja materiaalia islamilaisille fundamentalisteille ja 
muille Daoudin vastaisille ekstremisteille, jotka suorittivat iskuja Afganistanin puolella. He 
saivat aseita myös Iranista, sekä suoraan että Pakistanin kautta. 

32  Hankkeista ks. Predicting The Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community's 
Record. Öljyn hinnan lasku ja shaahin kukistuminen tulivat sittemmin paljolti estämään 
suunnitelmien toteuttamisen. Neuvottelut Pakistanin kanssa käynnistyivät vasta noin vuoden 
kuluttua. 

30 

    

     



Sisäpolitiikassaan Daoud päätti palata vahvaan yksilöjohtajuuteen. Demo-
kratian kehittämisen sijasta hänen koolle kutsumansa Loya Jirga hyväksyi 
vuonna 1977 uuden perustuslain, jossa siirryttiin presidenttijohtoiseen jär-
jestelmään. Daoudin luoma Kansallinen Vallankumouspuolue oli tämän 
jälkeen ainut sallittu poliittinen puolue. Vasemmiston toiveet pysyvistä 
johtopaikoista olivat romuttuneet jo aikaisemmin, sillä kaikki parcham-
ministerit oli poistettu hallituksesta vuoden 1975 loppuun mennessä. Sekä 
Parcham- että Khalq-ryhmittymän julkinen toiminta oli kielletty, ja uusi 
perustuslaki teki kummastakin laittomia. Daoud oli tarvinnut tukea val-
lankaappausvaiheessa, mutta ei enää sen jälkeen kun oli vakiinnuttanut 
asemansa. Vallalle ei tarvittu jakajia, ja kaikki uuden hallinnon vastainen 
toiminta tukahdutettiin ankaralla kädellä. 

Puhdistukset ulottuivat, tosin varovaisemmin, myös asevoimiin, joista 
erotettiin ainakin joitakin kymmeniä Neuvostoliitossa koulutettuja up-
seereita. Eräitä muita lähetettiin syrjäisiin varuskuntiin. Maassa olevien 
neuvostoliittolaisten sotilasneuvonantajien määrää yritettiin vähentää. 
Koulutusyhteistyön monimuotoistamiseksi sitä ryhdyttiin tekemään myös 
Intian ja Egyptin kanssa, joille molemmille Afganistanin armeijan neu-
vostoliittolainen kalusto oli tuttua. 

':Politiikan tavoin Daoud piti myös taloudessa parhaana ratkaisuna 
keskittämistä. Maan tärkeimmät tuotantolaitokset olivat jo entuudestaan 
valtion omistuksessa, ja Kabulin ohjaavaa roolia haluttiin vielä lisätä. Tä-
män tuloksena suurin osa vähäisestä teollisuudesta ja kaikki pankit oli 
kansallistettu vuoteen 1976 mennessä. 

Tavallisen kansalaisen tasolla uudistushankkeiden tulokset jäivät vä-
häisiksi. Afganistan oli 1970-luvun lopulla edelleen takapajuinen maa ja 
kehitysmaidenkin joukossa yksi kaikkein köyhimmistä Kaivattua edistystä 
oli tapahtunut pääasiassa kaupungeissa ja sielläkin vain rajoitetusti. Maa-
seudulla elettiin yhä vuosisataisessa jälkisaatossa ja lähinnä keskiaikaisissa 
oloissa. Maatalouden tuottavuutta ei ollut onnistuttu kohottamaan riittä-
västi suhteessa väestönkasvuun, ja suuri osa kansasta joutui sinnittelemään 
nälkärajalla. Vastasyntyneen keskimääräinen eliniän odote oli alle 40 vuot-
ta. Sähköverkoston piirissä arvioitiin olleen vuonna 1978 vain noin viisi 
prosenttia väestöstä, he kaikki asuivat kaupungeissa. Radiovastaanottimia 
laskettiin olleen vähemmän kuin joka kymmenennellä ja puhelimia vain 
yksi tai kaksi tuhatta asukasta kohden. Maan ensimmäinen televisioasema 
aloitti toimintansa vasta 1970-luvun lopulla. Koulujärjestelmän puutteista 
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kertoi se, että noin 90 prosenttia väestöstä oli lukutaidotonta.33 

"Huhtikuun vallankumouksen" syöksykierre 
Daoudille itselleen vallan keskittäminen oli tuhoisaa, sillä se vieraannutti 
pääosan aiemmista kannattajistakin maan johtajasta Pinnan alle painet-
tu oppositiohenki odotti vain sopivia kanavia purkautuakseen. Daoudin 
syrjäyttämiseksi tehtiin tiettävästi yrityksiä jo vuosina 1974-1976, mutta 
vielä tuolloin ne kaikki epäonnistuivat. 

Neuvostoliitossa oli seurattu huolestuneina naapurimaan ilmeisiä 
loitontumispyrkimyksiä. Tämä tehtiin Daoudille selväksi hänen vierail-
lessaan Moskovassa keväällä 1977. NKP:n pääsihteeri Leonid Bre2nev 
viittasi mm. Afganistaniin "NATO-maista" saapuneiden asiantuntijoiden 
kasvavaan määrään. Hän ilmoitti pitävänsä tätä joukkoa imperialismin 
asialla toimivina vakoojina ja kehotti hankkiutumaan heistä eroon. Daoud 
puolestaan korosti maansa riippumattomuutta ja totesi neuvostojohtajan 
sekaantuvan sopimattomalla tavalla suvereenin valtion sisäisiin asioihin. 
Epädiplomaattisen sävyn saanut tapaaminen päättyi siihen, että Daoud 
kieltäytyi sovituista kahdenkeskisistä keskusteluista Bre2nevin kanssa. 
Neuvostojohtaja ei ollut varmaankaan odottanut tällaista ylenkatsetta, 
mutta osasi toki tehdä siitä omat johtopäätöksensä.34  

Vierailun jälkeen Daoud-  jatkoi päättäväisesti valitsemallaan uudel-
la tiellä. Vuoden 1978 alkuun mennessä solmittiin talousapusopimuk-
set Yhdysvaltojen ja Saudi Arabian kanssa; molemmilta oli luvassa 500 
miljoonaa dollaria. Iranin shaahin oli määrä vierailla Kabulissa saman 
vuoden kesäkuussa, ja Daoudin oli tarkoitus matkustaa Yhdysvaltoihin 
tapaamaan presidentti Carteria. Suhteet Pakistaniin paranivat merkittä-
västi, kun maiden väliset neuvottelut oli saatu käyntiin ja Daoud sitoutui 
lopettamaan rajan toisella puolella iskujaan tekevien pataanimilitanttien ja 
muiden kapinallisten tukemisen. Suoranaista sotilaallista apua Afganistan 
ei uusilta tukijoiltaan saanut, joten Neuvostoliitolle ei tällä sektorilla vielä 
ilmaantunut kilpailijoita. Yhdysvallat halusi tukea Daoudin lähentymistä 
länteen, mutta maan katsottiin yhä kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. 
Tätä asetelmaa ei haluttu kyseenalaistaa niin kauan kuin strateginen tilanne 
Keski-idässä pysyi muuttumattomana. 

33  Ks. myös Global Virtual University: Afghanistan: Urban population. Life expectancy at birth. 
Telephone mainlines. Infant mortality rate. Unesco Institute for Statistics. IV.14. Radio and 
television receivers: total and number per 1 000 inhabitants; Afghanistan. MSN Encarta. 
Alhainen eliniänodote johtui ennen kaikkea korkeasta lapsikuolleisuudesta, esimerkiksi vuonna 
1970 se oli 21,5 %. 

34 Daoudin kauden loppuvaiheesta myös: Predicting The Soviet Invasion of Afghanistan. 
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Moskovasta oli jo ennen Daoudin yllättävästi päättynyttä vierailua alettu 
määrätietoisesti painostaa maan alle painetun Afganistanin kansandemo-
kraattisen puolueen eri siipiä yhdistymään ja kokoamaan voimansa. Tämä 
toteutuikin jo heinäkuussa 1977. Taraki ja Karmal säilyttivät johtoasemansa, 
tässä järjestyksessä, ja uuden keskuskomitean paikat jaettiin näennäisen 
sopuisasti Khalq- ja Parcham-ryhmittymien kesken. Mahdolliset yksityis-
kohtaiset suunnitelmat ovat edelleen tuntemattomia, mutta eräiden tietojen 
mukaan Neuvostoliiton johto alkoi nyt varautua uuteen vallankaappaukseen, 
joka nostaisi kansandemokraatit Daoudin tilalle Kabulin johtajiksi. 

Molemmat ryhmittymät olivat jatkaneet jäsenrekrytointia koko 1970-1u-
vun ajan. Daoudin vallankaappauksen aikana Parchamin varjoon jäänyt 
Khalq oli ottanut oppia kokemuksesta ja pyrkinyt lisäämään kannatustaan 
nimenomaan asevoimissa. Khalq 'in jäsenkampanjaa siellä johtanut Hafi-
zullah Amin kuului AKDP:n vanhoihin puolueaktiiveihin.35  Amin onnistui-
kin tehtävässään hyvin. Khalq-henkisiä radikaalimman linjan upseereita 
arvioitiin olleen vuosikymmenen lopulla kaksi- tai jopa kolminkertainen 
määrä Parchamin kannattajiin verrattuna. 

Kaappaukseen johtaneet tapahtumat käynnistyivät erään Parcham-siiven 
johtavan henkilön murhasta huhtikuussa 1978. Kansandemokraatit syyttivät 
teostal)aoudin hallitusta ja organisoivat laajoja mielenosoituksia. Viran-
omaiset pidättivät vastavetona Tarakin, Karmalin ja eräitä muita puolueen 
johtohenkilöitä Aminin suhteen viivyteltiin. Hänet asetettiin aluksi vain koti-
arestiin, ja kertomusten mukaan hänelle tarjoutui näin tilaisuus välittää käsky 
toiminnan aloittamisesta armeijassa oleville yhdysmiehilleen. Kaappauksen 
varsinaisena johtajana toimivat — ehkä vähän yllättävästi — samat upseerit, 
jotka olivat vajaata viittä vuotta aiemmin olleet nostamassa Daoudia val-
taan. Korkea-arvoisin johtohenkilö, Parcham-siipeen kuulunut Abdul Qadir, 
oli tässä vaiheessa ylennyt everstiksi ja toimi ilmavoimien varakomentajana. 
Khalqin kannattajiin lukeutunut majuri Aslan Watanjar komensi puolestaan 
Kabuliin edenneitä kapinallisia panssariosastoja. 

35  Pataanitaustainen Amin (1929-1979) oli pikkuvirkamiesperheen poika ja Karmalin tavoin 
Kabulin yliopiston kasvatti. Valmistuttuaan opettajaksi hän täydensi 1950-1960-luvuilla 
opintojaan Yhdysvalloissa Columbian yliopistossa ja teki väitöskirjaa, joka ei kuitenkaan 
valmistunut. Aminin kiinnostuksen marxilaista ajattelua kohtaan on arveltu olleen peräisin 
juuri Yhdysvaltain vuosilta. Palattuaan Afganistaniin 1960-luvun puolivälissä hän toimi 
useita vuosia opettajakorkeakoulun opettajana ja rehtorina. Amin liittyi vasta perustettuun 
AKDP:een vuonna 1965 ja värväsi myös oppilaitaan puolueen kannattajakuntaan. Amin 
oli ainut Khalq-ryhmittymän jäsen, joka tuli valituksi parlamenttiin vuoden 1969 vaaleissa. 
Ennen vuoden 1978 vallankaappausta hän oli kohonnut AKDP:n salaisen keskuskomitean 
jäseneksi. Elämäkertatiedot on koottu käytetystä kirjallisuudesta ja intemetistä löytyvistä eri 
biografioista. 
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Vallankaappaus aloitettiin 27. huhtikuuta eikä se kohdannut tälläkään ker-
taa laajempaa vastarintaa. Daoud ja useita hänen lähipiiriinsä kuuluneita 
surmattiin. Maan ohjat otti ensi vaiheessa käsiinsä vallankumousneuvosto, 
joka luovutti ne pian kansandemokraattiselle puolueelle ja sen johtajalle. 
Taraki nimitettiin nyt perustetun Afganistanin demokraattisen tasavallan en-
simmäiseksi presidentiksi ja myös pääministeriksi. Parcham-siiven ykkösmies 
Karmal joutui tyytymään johtajan sijaisen asemaan. Taitavaksi organisaat-
toriksi osoittautuneen Aminin ura lähti samassa yhteydessä nousuun, kun 
hänet nimitettiin uuden hallituksen ulkoministeriksi. 

Neuvostoliiton johdolle ja tiedustelupalvelu KGB:n Kabulissa oleville 
edustajille kaappaus näyttää tulleen yllätyksenä. Moskovan on sanottu 
kyllä tienneen suunnitelmista ja myös koordinoineen niitä yhteistyössä 
kansandemokraattisen puolueen kanssa. Samojen lähteiden mukaan 
kaappaushanke oli kuitenkin kaavailtu toteutettavaksi vasta myöhempä-
nä ajankohtana, loppukesällä. On esitetty erilaisia tulkintoja siitä, miksi 
aikataulua muutettiin. On arvioitu suunnitelman käynnistyneen ennenai-
kaisesti Daoudin pidätystoimien takia. On korostettu Aminin itsenäistä 
roolia aloitteentekijänä. Jotkut taas ovat arvelleet kansandemokraattien 
vain käyttäneen tilannetta hyväkseen ja hyödyntäneen hanketta, jonka 
takana oli itse asiassa armeija. 

Moskova asettui joka tapauksessa nopeasti tukemaan uusia vallanpitä-
jiä. Tarakin hallitus tunnustettiin vielä ennen huhtikuun loppua. Maahan 
lähetettiin poliittisia neuvonantajia opastamaan uusia johtajia tehtävissään. 
Sotilasneuvonantajien määrää lisättiin tuntuvasti: Toukokuussa allekirjoitettiin 
uusi sotilaallista apua koskeva pöytäkirja ja kesällä sopimus huomattavasta 
lisäsotilasavusta. Joulukuussa 1978 suhteita tiivistettiin solmimalla 20-vuo-
tinen ystävyys- ja yhteistyösopimus. Osapuolet sitoutuivat siinä kehittämään 
edelleen myös sotilaallista yhteistyötään ja, tilanteen niin vaatiessa, ryhtymään 
neuvotteluihin ja — yhteisymmärryksessä — tarvittaviin toimiin maiden tur-
vallisuuden, itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi.36  

36  Kaappauksestaja sen jälkeisestä kehityksestä myös: Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan; 
Allan — Kläy, s. 90-102; Mitrokhin, s. 25-30; Slinkin, M. F.: Narodno-demokratitseskaja partija 
Afganistana u vlasti. Vremja Taraki — Amina (1978-1979 gg.), s 72. Amerikkalaistietojen 
mukaan neuvonantajien määrä olisi noussut kolmesta ja puolestasadasta viiteensataan 
toukokuun loppuun mennessä, seitsemäänsataan kesällä 1978 ja tuhanteen tammikuuhun 1979 
mennessä. (Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan.) On syytä epäillä, että nämä luvut 
ovat liian korkeita — ainakin jos uskomme Neuvostoliiton pääministeriä Aleksei Kosyginiä, joka 
puhui politbyroossa vielä maaliskuussa 1979 vain viidestä ja puolestasadasta neuvonantajasta. 
NKP:n keskuskomitean politbyroon istunto 17.3.1979. Cold War International History Project. 
Virtual Archive. Collection: Soviet Invasion of Afghanistan. 
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Breznevin opissa. Presidentti Taraki Moskovassa. 

Vuoden 1977 perustuslain kumoamisen ja Demokraattisen tasavallan 
perustamisen jälkeen valtapuolue ryhtyi toteuttamaan suunnitelmiaan 
nopeassa tahdissa. Tarakin toukokuussa 1978 julkistamassa ohjelmassa 
maan ulkopolitiikan linjaksi määriteltiin edelleen liittoutumattomuus. Si-
säpolitiikan tavoitteista korostettiin maareformia, yleistä ja maksutonta 
opetusta ilmaistä terveydenhoitoa sekä sukupuolten tasa-arvon edistämistä. 
Talouden alalla haluttiin kehittää sekä valtiollista että yksityistä sektoria. 
Puolueen marxilais-leniniläistä suuntautumista ei vielä aluksi haluttu ko-
rostaa, ja apua ilmoitettiin oltavan valmiita ottamaan myös lännestä. Ajan 
kuluessa varovaisuus vaihtui suorempaan puheeseen. Marraskuussa 1978, 
bolsevikkivallankumouksen vuosipäivänä, Amin julisti Afganistanin ta-
pahtumien olevan Venäjän vallankumouksen selvää jatkoa. Maan tärkein 
valtiollinen symboli, musta-puna-vihreä valtiolippu, korvattiin punalipulla, 
jonka esikuvaksi oli helppo mieltää Neuvostoliiton lippu.37 

Ongelmana oli se, että kansandemokraattisen puolueen kannatuspohja 
oli edelleen hyvin kapea. Siviiliväestön keskuudessa kannatus painottui lä-
hinnä kaupunkeihin. Arviot vallankumousvaiheen jäsenmäärästä vaihtelevat 

37 Lipun vaihtaminen tai muuttaminen vallanvaihdon yhteydessä ei sinänsä ollut Afganistanissa 
uutta. Itsenäisyyden aikana oli tätä ennen ollut käytössä useita erilaisia lippuja, mikä kuvasti 
osaltaan kansallisen identiteetin vakiintumattomuutta. Tämä perinne on sittemmin jatkunut. 
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4 000:n ja 18 000:n välillä.38  Lähtökohtia valta-aseman vakiinnuttamiselle 
ei voinut pitää kovin rohkaisevina, eritoten kun todellisten alueellisten 
vaikuttajien, kuten heimojen ja klaanien päämiesten sekä uskonnollisten 
johtajien, mielipidettä ei haluttu kuulla lainkaan. Vallankumous oli ylhäältä 
puoluehierarkiasta johdettua, minkäänlaista oppositiota ei suvaittu. Perus-
tuslain korvasi tässä vaiheessa luettelo "vallankumouksellisten tehtävien 
tärkeimmistä suuntaviivoista", jota alettiin asteittain panna täytäntöön. 

Puolueen asemaa heikensi myös se, että pian valtaantulon jälkeen sisäi-
nen valtataistelu alkoi uudelleen. Alkuvaiheessa molemmat ryhmittymät 
olivat varsin tasapuolisesti edustettuina maan johtoelimissä. Lukumääräi-
sesti vahvemman Khalq-siiven johto alkoi kuitenkin jo alkukesällä 1978 
keskittää valtaa itselleen. Parchamin kannattajia ryhdyttiin poistamaan 
sekä poliittisista että asevoimien johtotehtävistä. Eräät nimekkäimmät 
johtohenkilöt siirrettiin syrjään pehmeämmillä metodeilla; esimerkiksi 
Babrak Karmal nimitettiin lähettilääksi Tgekkoslovakiaan. 

Myöhemmin kesällä maan johto ilmoitti paljastaneensa Parcham-
siiven kaappaushankkeen. Sen jälkiselvittelyt johtivat puhdistustoimien 
kiihdyttämiseen ja mm. puolustusministerinä toimineen Abdul Qadirin sekä 
yleisesikunnan päällikön vangitsemiseen. Viimeksi mainittu teloitettiin ja 
Qadir lienee välttynyt samalta kohtalolta ainoastaan aiemman maineensa 
ja Neuvostoliiton painostuksen takia. Hankkeen erääksi johtajaksi epäilty 
Karmal, samoin kuin muut ulkomailla olevat parcham-lähettiläät, mää-
rättiin palaamaan Kabuliin. Nämä eivät ymmärrettävästä syystä totelleet 
käskyä, vaan valitsivat mieluummin poliittisen pakolaisen aseman.39 

Iskut kohdistuivat myös maolaiseen vasemmistoon, jonka tunnetuin 
johtaja, Tahir Badakhshi, vangittiin ja myöhemmin teloitettiin. Uudelleen 
järjestetty salainen poliisi Da Afghanistan da Gato da Satalo Adara (AGSA)40 
sai puhdistusten yhteydessä synkän maineen. Vangittujen ja surmattu-
jen kokonaismääriä ei ole selvitetty luotettavasti, mutta ne on arvioitu 
erittäin korkeiksi. Kabulin laidalle vastikään valmistuneessa valtavassa 
Pul-e Kharkin vankilassa on kerrottu olleen vuonna 1979 ainakin 12 000 
vankia. Vuosien 1978-1979 sisäisissä vainoissa on sanottu menehtyneen 

38  Myös Allan — Kläy, s. 101. 

39  Tapahtumien kulusta on erilaisia kertomuksia. Yleisimmin hyväksytyn version mukaan Karmal 
olisi ennen lähtöään Prahaan sopinut kaappauksesta, jonka Qadir ja eräät muut Parchamin 
kannattajat armeijassa toteuttaisivat syyskuussa. On sanottu, että suunnitelmasta olisi vuotanut 
tieto Aminille, joka käytti hanketta hyväkseen poistaakseen loputkin kilpailevan ryhmittymän 
edustajat hallituksesta. Monia vangittiin, joitakin teloitettiin. 

40  "Afganistanin etuja suojeleva organisaatio". Ks. myös Afghanistan — Security services in 
Communist Afghanistan (1978-1992). 
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tai kadonneen jopa kymmeniä tuhansia henkilöitä. Taraki piti radikaaleja 
toimia välttämättöminä ja teki kantansa selväksi myös Neuvostoliiton 
edustajille. Puolueen yhtenäisyyttä uhkaavat piirit eivät saisi armoa. Ta-
raki puhui proletariaatin diktatuurista. Amin rinnasti Parchamin vastaiset 
toimet bolsevikkien ja mensevikkien väliseen kamppailuun vallankumo-
usvuosien Venäjällä.41 

Khalq johtajien ja heidän kannattajakuntansa rakenteesta seurasi, että 
puolueesta tuli puhdistusten jälkeen vankasti pataanien dominoima. Valta 
siis palautui maata perinteisesti johtaneelle etniselle ryhmälle. Esimerkiksi 
lokakuun alussa 1978 AKDP:n keskuskomitean 37 jäsenestä ja jäsenkan-
didaateista melkein kolme neljäsosaa (27) oli pataaneja. Tad2ikkiedustajia 
oli seitsemän, uzbekkeja kaksi ja hazaroita ainoastaan yksi.42 Vähemmistö-
kansallisuuksien syrjäyttäminen heijastui ymmärrettävästi niitä edustavien 
piirien asenteisiin. Puolueen politiikka vahvisti paitsi eri väestöryhmien, 
myös etelän ja pohjoisen välisiä vanhoja jakolinjoja ja teki kannatuksen 
laajentamisesta entistä vaikeamman tehtävän. 

Puolueen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen uudistusohjelmaan sisältyi 
toki monia sellaisia tavoitteita, joita voi pitää yleisesti kannatettavina. Suun-
nitelmia laatineissa kaupunkilaispiireissä ei kuitenkaan otettu huomioon 
sitä, että monet hankkeet kajosivat radikaalisti afgaaniyhteiskunnan perin-
teisiin arvoihin ja rakenteisiin. Tästä seurasi voimakasta vastustushenkeä 
etenk_inmaaseudun johtomiesten ja yleensä maalaisväestön keskuudessa. 

Kansandemokraattien eräs päätavoite oli parantaa maata omistamat-
toman väestön ja pienviljelijöiden asemaa ja samalla murtaa suurtilallisten 
valtaa. Vähävaraisten velkataakkaa haluttiin keventää, maata omistamat-
tomille haluttiin antaa maata ja pienviljelijöille lisää viljelyalaa. Maarefor-
min käytännön toteuttaminen osoittautui kuitenkin ylitsepääsemättömän 
vaikeaksi tehtäväksi, ja tulokset olivat usein omiaan enemmänkin heiken-
tämään hallituksen suosiota. Maanluovuttajiksi joutuneet tilalliset, jotka 
olivat usein kyläyhteisöjen mahtimiehiä, eivät ymmärrettävästi katsoneet 
hankkeita hyvällä silmällä. Uskonnolliset johtajat asettuivat heidän kanssaan 
samaan rintamaan. Etuisuuksien saajatkaan eivät näytä aina osoittaneen 
sellaista kiinnostusta kuin Kabulissa oli odotettu, vaan pitäytyivät mie-
luummin vanhoihin totuttuihin oloihinsa. Hanke synnytti maaseudulla 

41  The Afghanistan Justice Project. Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 
1978-2001, s. 13; Mitrokhin, s. 39-41. 

42  Slinkin, s. 46. 
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yhteiskunnallista levottomuutta ja ruokki hallituksen vastaista oppositiota. 
Reformin toteuttaminen keskeytyi käytännössä jo kesällä 1979.43 

Myös hallituksen pyrkimykset edistää sukupuolten tasa-arvoa nostat-
tivat miesten dominoimissa yhteisöissä voimakkaan torjuvan reaktion. 
Pakko- ja lapsiavioliittojen kieltäminen, myötäjäisille asetettu yläraja ja 
naisten pakottaminen koulutukseen koettiin räikeänä perheiden ja sukujen 
sisäisiin asioihin puuttumisena. Monet toimista koettiin myös suoranaisi-
na hyökkäyksinä islaminuskoa vastaan. Maan uusi johto julisti kylläkin 
haluavansa ainoastaan puhdistaa uskon siihen kuulumattomista vääristä 
traditioista, mutta käytännössä se vieraannutti väestöä itsestään tälläkin 
tavalla. Ristiriitatilanteessa oltiin taipuvaisia kuuntelemaan mieluummin 
entuudestaan tuttua tulkintaa — siitäkin huolimatta, että esimerkiksi ko-
ronkiskonta, vaimojen ostaminen ja pakkoavioliitot eivät pohjimmiltaan 
olleet islamin oppien mukaisia.44  

43 Maanomistuksen epäkohtia oli yritetty korjata jo Daoudin hallinnon aikana vuoden 1975 
varovaisella reformilla. Sen oli määrä mm. asettaa katto tilakoolle, lunastaa näin syntynyt 
ylijäämä ja jakaa se kaikkein pienimmille tiloille ja maattomalle väestölle. Käytännössä 
ohjelmalla saavutettiin tuolloin vain vähän tuloksia. 
Kansandemokraattien yhdessä neuvostoliittolaisten avustajien kanssa laatimassa 
reformiohjemassa pinta-alakatto haluttiin asettaa oleellisesti aiempaa suunnitelmaa 
alhaisemmaksi. Ylijäämä pakkolunastettaisiin eikä siitä maksettaisi omistajille mitään 
korvausta. Koronkiskonta kiellettiin ja maaseudun vähävaraisimman osan vanhemmat 
maatalouden harjoittamiseen liittyvät velat mitätöitiin kokonaan. Tämä toi kuitenkin vain 
osittaista helpotusta, sillä viljelijöiden luotontarve ei hävinnyt mihinkään, ja luottoa oli nyt 
entistä vaikeampi saada. Hallitus ei kyennyt luomaan toimivaa vaihtoehtoista lainajärjestelmää, 
ja korot nousivat entisestään. Hallituksella ei myöskään ollut maanjakouudistusten edellyttämiä 
luotettavia tilastotietoja, joten jakoa ei voinut toteuttaa kaavaillulla tavalla. Uudelleen jaettavaksi 
jäänyttä hyvänlaatuista maata ei ollutkaan riittävästi kaikille sitä tarvitseville. Maan keski- ja 
itäosissa jakotoimituksia ei voinut suorittaa senkään takia, että alueet olivat tässä vaiheessa 
jo vastarintaliikkeen hallinnassa, eikä Kabulin hallinnolla ollut siellä sananvaltaa. Eri puolille 
maata, pääasiassa pohjoisiin maakuntiin, perustettiin myös neuvostoliittolaisen esikuvan 
mukaisia kollektiivitiloja, mutta niiden osuus koko maataloudesta jäi vaatimattomaksi. 
Reformista tarkemmin ks. Slinkin, s. 25-39; Wily, Liz Alden: Land Rights in Crisis: Restoring 
Tenure Security in Afghanistan. 

44  Jo vuoden 1964 perustuslaki oli antanut naisille äänioikeuden ja miesten kanssa tasa-arvoisen 
oikeuden koulutukseen. Käytännössä asenteiden muutos oli lähtenyt liikkeelle, muiden 
uusien virtausten tavoin, kaupungeista ja ylemmistä sosiaaliluokista. Maaseudulla tilanne 
pysyi edelleen vallitsevasti samana mitä se oli ollut vuosisatojen ajan. Ikivanhan käytännön 
mukaan naisen oli keskityttävä kotiin ja kodin töihin ja kartettava kontakteja etenkin toista 
sukupuolta oleviin ulkopuolisiin. Perhe saattoi myydä tyttärensä jo lapsena puolisoksi 
sopivaksi katsomalleen kumppanille, jonka oli puolestaan maksettava perheelle huomattavat 
myötäjäiset. Niiden kokoaminen ei ollut kaikille helppo tehtävä, ja käytäntö viivästytti yleisesti 
miesten avioitumista. Puolisot saattoivat tämän seurauksena olla hyvin eri-ikäisiä, mikä lisäsi 
pakkoliittoihin jo muutenkin sisältyviä ongelmia. 
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Puolueen sisäinen valtataistelu ei päättynyt parchamilaisten eliminoimiseen, 
vaan siirtyi seuraavassa vaiheessa Khalq-ryhmittymän sisälle. Heikoksi 
johtajaksi osoittautunut Taraki alkoi menettää asemiaan Aminin hyväksi. 
Tämän onnistui keskittää itselleen lisää valtaa; kesällä 1978 hänestä oli 
tullut puoluesihteeri ja Tarakin ainut sijaispääministeri, maaliskuussa 1979 
hänestä tuli pääministeri ja myöhemmin kesällä myös puolustusministeri. 
Maan kaikki voimaelimet olivat nyt käytännössä hänen valvonnassaan. 

Neuvostoliiton näkökulmasta kaksikko toimi aivan toisin kuin heidän 
olisi pitänyt. Sen sijaan että olisivat pyrkineet etsimään uutta kannatuspoh-
jaa ja luomaan sen edellyttämän koalitiohallituksen, he menettelivät täysin 
päinvastoin. Kesällä 1979 levitettiin Kabulin diplomaattipiireissä tietoa, jonka 
mukaan neuvostojohto oli tyytymätön Tarakiin — ja erityisesti Aminiin, jonka 
katsottiin pitävän maassa todellista valtaa — ja etsi tietä näiden korvaamiseksi.45  
Molemmat olivat todennäköisesti myös itse tietoisia siitä, että heihin ei oltu 
tyytyväisiä ja että politiikan muuttamista odotettiin. 

Afgaanijohtajien keskinäinen valtataistelu kärjistyi äärimmilleen syys-
kuussa Tarakin palattua Kuubaan suuntautuneelta vierailulta, johon liittyen 
hän oli pistäytynyt myös Moskovassa tapaamassa Brezneviä Amin syytti 
nyt eräitä hallituksen ministereitä ja salaisen poliisin päällikköä itseen-
sä kohdistuneesta murhahankkeesta ja vaati Tarakia erottamaan nämä. 
Taraki oli haluton tällaiseen, mikä lisäsi Aminin epäluuloja entisestään. 
Vielä enemmän ne lisääntyivät sen jälkeen, kun häntä vastaan todella 
tehtiin murhayritys syyskuun puolivälissä. Amin luki hankkeen suoraan 
Tarakin syyksi.4  ;, 

Asioiden todellinen tila jäi tuolloin epäselväksi, mutta Aminin kannalta 
tärkeintä oli, että hän selviytyi vahingoittumattomana ja pystyi iskemään 
tukijoukkoineen takaisin. Iskua ei tarvinnutkaan odottaa kauaa. Syyskuun 
16. päivänä Kabulin radio kertoi Tarakin pyytäneen eroa tehtävistään ja 
lokakuun 10. päivänä tiedotettiin hänen kuolemastaan. Syyksi esitettiin 
sairaus, mutta todellisuudessa Taraki oli pidätetty ja sittemmin surmattu. 
Salahankkeeseen osallisiksi epäillyt ministerit ja salaisen poliisin päällikkö 
erotettiin tehtävistään. 

Aminin noin kolmen kuukauden mittaiseksi jääneen presidenttikauden 
aikana maan tilassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Neuvostoliiton 
edustajat antoivat diplomaattipiireissä ymmärtää olevansa tyytymättö- 

45 Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
46 Mitrokhin, s. 48, 51, 54, 60-74 Aminin epäilyt eivät olleet ainakaan kokonaan perusteettomia. 

KGB:n edustajat Kabulissa raportoivat jo kesäkuussa puolustusministerin, liikenneministerin, 
sisäministerin ja salaisen poliisin päällikön muodostamasta Aminin vastaisesta ryhmästä. 
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miä tilanteeseen. Ase- ja neuvonantaja-apua Afganistanille jatkettiin, 
mutta samalla yritettiin löytää uutta johtajaa. Amin puolestaan koetti 
parhaansa mukaan eliminoida potentiaaliset kilpailijansa ja estää uudet 
syrjäyttämishankkeet. 

Vastarintaliikkeen synnystä sisällissotaan 
Puolueen sisäinen valtakamppailu ei ollut Afganistanin vaikein ongelma. 
Kansandemokraattisen hallinnon kannalta vakavinta oli se, että maa oli 
ajautunut laajenevaan sisällissotaan. Islamin nimeen vannovan vastarin-
taliikkeen oli helppo löytää kaikupohjaa väestön keskuudessa, ja se alkoi 
saada tukea myös rajojen ulkopuolelta, ennen kaikkea Pakistanista. Tästä 
umpikujasta ei onnistuttu löytämään ulospääsyä enempää Tarakin kuin 
Amininkaan keinoin. Vastarinta alkoi aktivoitua muutamia kuukausia 
kevään 1978 vallankaappauksen jälkeen, ja se oli selvässä yhteydessä Ka-
bulin uusien johtajien politiikkaan. Liikkeen synnystä kiinnostunut ei voi 
kuitenkaan aloittaa tästä, sillä prosessin juuret olivat paljon kauempana. 
Vastarinnan ideologinen perusta, sen näkyvimmät johtajat ja tärkeimpien 
ryhmittymien alkiot olivat olleet valmiina jo 1970-luvun alkupuolelta lähtien. 

Liikkeen lähtökohdat ulottuivat itse asiassa vieläkin kauemmas; 1960-lu-
vun demokratiakokeilun vuosiin ja Afganistanin suppeisiin sivistyneis-
töpiireihin — ennen kaikkea Kabulin yliopistoon — tuolloin levinneisiin 
yhteiskunnallisiin uudistusvaatimuksiin. Vasemmistolaisten aatteiden rin-
nalla oli saanut jalansijaa kokonaan uusi oppi, jota on länsimaissa totuttu 
kutsumaan poliittiseksi islamismiksi. Vasemmiston tavoin myös islamistit 
halusivat parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, mutta heidän 
visionsa oli toisenlainen. Muslimimaailma ei tarvinnut sosialismia tai muita 
länsimaisia ideologioita, vaan islamin periaatteisiin nojaavan yhteiskunta-
järjestelmän. Tällainen järjestelmä toimisi suojamuurina myös taistelussa 
imperialismia ja muita ulkopuolisia hegemoniapyrkimyksiä vastaan. 

Islamistit — tai islamilaiset fundamentalistit, joiksi heitä on myös kutsut-
tu — erosivat Afganistanin vanhoista uskonnollisista auktoriteeteista siinä, 
että he eivät tyytyneet pelkkiin pyhiin teksteihin, vaan ottivat metodisia 
vaikutteita myös länsimaisesta poliittisesta filosofiasta. Edeltäjistään poi-
keten he näkivät valtiossa ja puolueissa uudistustyön keskeisen välineen. 
Opin jäljet johtavat ennen kaikkea Egyptiin, Kairon Al-Azhar yliopistoon, 
ja sen piirissä vaikuttaneen Muslimiveljeskunnan (Ikhwanin ul Muslimin) 
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ideologiaan.47  Afgaaniopiskelijoille oli varattu oma kiintiö tässä maailman 
johtavassa islamilaisen ajattelun keskuksessa, ja heidän välityksellään tieto 
levisi myös laajemmin Kabulin opettaja- ja opiskelijapiireihin. 

Kabulin yliopistossa islamismin johtohahmoja olivat eräät teologisen 
tiedekunnan professorit, nimekkäimpänä heistä Burhanuddin Rabbani, 
tadzikki, joilla oli juuri tällainen kairolaistausta. 1950-luvun lopulla perus-
tettu opettajien ja opiskelijoiden liike Jamiat-i Islami keskittyi aluksi lähinnä 
kulttuurikysymyksiin, mutta radikalisoitui 1960-luvulla yleismaailmallisten 
poliittisten virtausten vanavedessä. Opiskelijat perustivat sen rinnalle oman 
nuorisojärjestönsä Sazman-e Jawanan-a Musalman ja alkoivat järjestää mie-
lenosoituksia. Niissä vastustettiin Yhdysvaltojen sotatoimia Vietnamissa, 
sionismia ja myös afganistanilaista pataaninationalismia. Daoudin vuonna 
1973 tekemän vallankaappauksen jälkeen tulilinjalla olivat myös hänen 
hyvät Neuvostoliiton-suhteensa ja kaappausvaiheen yhteistyö parcham-
kansandemokraattien kanssa. Opiskelijaliikkeen keulahahmoihin kuului 
kaksi insinööriopiskelijaa, pataani Gulbuddin Hekmatyar ja tadzikki Ahmad 
Shah Massoud, joista kehittyi vajaan kymmenen vuoden kuluttua koko 
maan tunnetuimpia vastarintajohtajia. 

Islamistien uhmakas ja jyrkkä linja johti väkivaltaisiin yhteenottoihin 
toisinajattelijoiden kanssa. Hunnuttomia naisia vainottiin. Kiivaudestaan 
tunnetun Hekmatyarin on sanottu syyllistyneen jopa erään maolaisen opis-
kelijajohtajan surmaamiseen. Jatkuvat levottomuudet ja hallinnon arvostelu 
aiheuttivat maan johdossa vastareaktion. Suoraviivaisiin otteisiin mieltynyt 
Daoud päätti valtaan palattuaan tukahduttaa koko islamistiliikkeen. 

Muslimiradikaalien kielteistä suhtautumista pataaninationalismiin 
ja siihen liittyvään Pashtunistan-aatteeseen on pidetty tekijänä, joka sai 
Pakistanin pääministerin Zulfigar Ali Bhutton kiinnostumaan heistä ja 
tarjoamaan viranomaisten etsimille turvapaikkaa. Bhutton tavoitteet eivät 
olleet ideologisia vaan taktisia, sillä islamistien katsottiin tukevan Pakis-
tanin yhtenäisyyttä, jota Afganistanin johto yritti horjuttaa lietsomalla 
levottomuuksia Pakistanin pataanien keskuudessa. Pakolaisille ei annettu 
pelkästään suojaa, vaan heistä päätettiin kouluttaa sissejä, joita voitaisiin 
lähettää takaisin Afganistaniin. Siellä oli määrä aloittaa aseellinen toimin- 

47  Egyptissä 1920-luvulla syntynyt Muslimiveljeskunta on yksi islamilaisen maailman 
vaikutusvaltaisimmista liikkeistä. Se on uskonnollinen, poliittinen ja sosiaalinen liike, jonka 
arvomaailmansa Allah on määrittänyt Koraanissa maallisen ihanneyhteiskunnan mallin. 
Islamin opeista löytyy näin ratkaisu myös yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, 
korruptioon ja muuhun epäoikeudenmukaisuuteen. Liike vastustaa jyrkästi kolonialismia. 
Veljeskunnan tavoitteena on muslimienemmistöisten kansakuntien asteittainen islamisoiminen 
ja siihen liittyvä islamilaisten hallitusten luominen. 
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ta, jolla haluttiin osaltaan painostaa Daoudia muuttamaan Pakistanin-
politiikkaansa. Se oli tarpeen, sillä Pakistan oli vasta toipumassa Intiaa 
vastaan 1970-luvun alussa käymästään tappiollisesta sodasta ja halusi 
Afganistanin suunnalla ennen kaikkea vakautta. 

Rajan ylittäjiä oli paljon, heidän joukossaan myös Rabbani, Hekma-
tyar ja Massoud. Peshawarin lähistölle muodostettuihin leireihin kertyi 
mahdollisesti jopa useita tuhansia miehiä. Koulutuksen jälkeen aloitettiin 
vuonna 1975 hyökkäykset Afganistanin puolella olevia hallinnollisia koh-
teita vastaan mm. Kabulin pohjoispuolella olevassa Panshirin laaksossa 
(Massoudin kotiseudulla) ja Badakhshanissa (Rabbanin synnyinmaakun-
nassa). Kapinayritykset kukistettiin verisesti, ja jäljelle jääneet sissit vetäy-
tyivät takaisin Pakistanin puolelle. Afganistanin ja Pakistanin suhteiden 
lientyminen seuraavina vuosina lopetti tällaiset hankkeet, mutta ajatus 
islamilaisesta vastarintaliikkeestä jäi elämään. Sen keskushahmoiksi täs-
sä vaiheessa nousseiden Rabbanin ja Hekmatyarin erimielisyydet johtivat 
kuitenkin teiden erkaantumisen. Hekmatyar irtautui Jamiat-i Islamista ja 
muodosti oman Hizb-i Islami -puolueensa. Hänen radikaali linjansa veti 
puoleensa etenkin pataaneja, kun taas maltillisemman Rabbanin kannat-
tajakunta koostui johtajansa ja Massoudin tavoin pääasiassa tadzikeista 
ja muista vähemmistökansallisuuksista. Jamiat ja Hizb tulivat olemaan 
vastarintaliikkeen merkittävimpiä taustaryhmittymiä aina Taleban-liikkeen 
syntymiseen saakka 1990-luvulla.48  

Toiminta Afganistanin maaperällä käynnistyi uudelleen kansandemo-
kraattien vallankaappauksen jälkeen, aluksi pienimuotoisena. Kabulissa 
tehtiin joitakin pommiattentaatteja ja levitettiin hallituksen vastaista pro-
pagandaa Ensimmäiset laajemmat aseelliset yhteenotot tapahtuivat Nu-
ristanin syrjäisellä vuoristoseudulla kesällä ja syksyllä 1978. Liikehdinnän 
alkamisen syyt ovat epäselviä, mutta alue oli Pakistanin rajan tuntumassa 
ja toimintaan näyttää sekaantuneen rajan toiselta puolelta tulleita taiste-
lijoita. Eri heimojen kokoamat joukot lienevät pitäneet vuoden lopulla 
hallussaan koko Nuristania ja harjoittivat laajalle levinnyttä ryöstelyä. 
Nuristanilaisille vihamielisten heimojen tukemat hallituksen joukot saivat 
sittemmin tilanteen hallintaansa, ja paikallissota päättyi kapinoitsijoiden 
vetäytymiseen ja tilanteen rauhoittumiseen — mutta vain lyhyeksi aikaa. 
Alkukeväällä 1979 vastarintaliike hallitsi käytännössä pääosaa koko ym- 

48 Vastarintaliikkeen syntyvaiheesta ja johtajista myös Slinkin, s. 82-104; Kakar, Hassan, M.: 
Afghanistan. The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979-1982, s. 79-92; Ruttig, 
Thomas: Islamists, Leftists — and a Void in the Center. Afghanistan's Political Parties and 
where they come from (1902-2006), s. 8-10; The Soviet-Afghan War, s. 53-55; Ljahovski 1995, 
glava IV. Johtajista myös internetistä löytyvät eri biografiat. 
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päröivästä Kunarin maakunnasta Hallituksen joukot olivat saarrettuina 
sen pääkaupunkiin Asadabadiin, jonka omistuksesta taisteltiin.49 

Nuristan ja Kunar eivät olleet Kabulin hallinnon ainoita ongelma-alueita. 
Amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan kapinalliset olivat jo vuoden 1978 
lopulla ottaneet valtaansa laajoja alueita Afganistanin itä- ja pohjoisosista.50  
Heidän raportoitiin saavan aseita ja muuta apua Pakistanista, missä pako-
laisina olevat uskonnolliset johtajat julistivat pyhää sotaa, jihadia, Kabulin 
johdolle. Naapurimaan uudella johtajalla, vuonna 1977 vallan kaapanneella 
kenraali Zia ul Haq'illa, ei ollut periaatteessa mitään tätä vastaan, sillä Neu-
vostoliittoon tukeutuva sosialistinen naapuri sopi huonosti hänen omaan 
turvallisuus- ja islamisointipolitiikkaansa. 

Keväällä 1979 levottomuudet alkoivat levitä muuallekin maahan. 
Keskisen vuoriston hazarat nousivat heimojohtajiensa johdolla kapinaan 
maaliskuussa. Kapinallisjoukot saivat kesään mennessä haltuunsa melkein 
kaikki osat Hazarajatista; alueesta, joka oli pinta-alaltaan suurempi kuin 
esimerkiksi Sveitsi tai Viro. Myöhemmin järjestetty kapinajohtajien ja heidän 
edustajiensa kokous julisti Hazarajatin itsenäiseksi alueeksi, eräänlaiseksi 
valtioksi valtion sisällä. Aluetta päätettiin puolustaa paikallisten mahtimies-
ten sotajoukoilla, kunnes koko Afganistaniin perustettaisiin islamilainen 
valtio. Kapinaa on pidetty reaktiona paitsi hallituksen uudistusohjelmaa, 
myös pataanien dominoimaa sunni-keskusvaltiota vastaan. Kabulin hal-
linto oli näillä seuduilla aina nähty epäoikeudenmukaisena ja sortavana 
ja nyt se luokiteltiin myös selvästi epäislamilaiseksi.51 

Maaliskuussa 1979 puhkesi laaja kapina myös läntisen Afganistanin 
tärkeimmässä kaupungissa Heratissa ja sen ympäristössä. Käynnistäjinä 
olivat maaseudun paikalliset johtohenkilöt ja suurmaanomistajat, jotka 
vastustivat maareformia ja hallituksen muita aloitteita. Maaseudulta läh-
teneet väkijoukot marssivat Heratiin, jossa ne liittyivät kapinoiviin kau-
punkilaisiin. Kuohunta sai vielä vakavamman luonteen, kun suuri osa 
kaupungin varuskuntajoukkona toimivasta divisioonasta siirtyi kapinallisten 

49  Hamid, Hussain: Ethnic Factor in Afghanistan. Media Monitors Network 04/08/2003; Amin, 
Anvar: The True Sory of Our Jihad; Afghanistan Provinz Nuristan, Kafiristan. Afganistanin 
keskushallinto oli alistanut tiettömien taipaleiden takana eläneet nuristanit — tai kafiirit 
(uskottomat), kuten heitä aiemmin kutsuttiin — valtaansa vasta 1890-luvulla. Vuoristokansan 
siihenastisesta eristyneisyydestä kertoi se, että he harjoittivat tuolloin vielä luonnonuskontoja. 
Kabulin valtapolitiikkaan sisältyi pikainen pakkokäännytys islaminuskoon, ja alueelle annettiin 
uusi nimi Nuristan (valon maa tai valaistuneiden maa) symboloimaan tätä muutosta. 

5° Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
5' Ibrahimi, Niamatullah: The failure of a Clerical Proto-State: Hazarajat, 1979-1984; Razaiat, 

Hussein & Pearson, Fr Tony: The Hazara People of Afghanistan. A century of persecution. 
2002; Rubin 2002, s. 191-192. 
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puolelle. Levottomuudet jatkuivat toista viikkoa, kunnes ne tukahdutettiin 
armottomasti Kandaharin varuskunnasta saapuneiden panssarijoukkojen 
avulla ja ilmapommituksilla. Kuolleiden määrän on kerrottu kohonneen 
mahdollisesti jopa 3 000:een, jopa 5 000:een — ja jopa 30 000:een. To-
dellinen uhriluku jäi hämärän peittoon, mikä kertoo osaltaan tilanteen 
sekavuudesta. Kapinallisten surmaamien joukossa oli tiettävästi ainakin 
kaksi Neuvostoliiton kansalaista.52  

Sisällissodan puhkeamisessa on merkille pantavaa, että liikehdintä 
alkoi syrjäisillä vuoristoseuduilla, joissa siteet keskusvaltaan olivat aina 
olleet kaikkein heikoimmat. Heratin seutu oli sekin kaukana Kabulista.53 
Eräät etniset vähemmistöt olivat alkuvaiheessa korostetusti eturintamassa, 
mutta kansallisuuteen perustuvat jakolinjat hämärtyivät pian, kun kapi-
nointi levisi myös pataanialueille. Yhdysvaltain Kabulin-lähetystö arvioi 
tilanteen kehittyneen jo kesäkuussa 1979 sellaiseksi, että hallitus kykeni 
valvomaan enintään puolta maasta. Heinäkuussa arvio oli pudonnut vain 
neljännekseen. Oltiin hyvää vauhtia siirtymässä asetelmaan, jossa hallitus 
piti valtaa kaupungeissa ja hallituksen vastustajat maaseudulla. Väestöllä 
oli jo entuudestaan hallussaan runsaasti aseita — ne olivat osa miehistä 
kulttuuria — ja ryöstöjen sekä sotilaskarkureiden myötä aseita virtasi koko 
ajan lisää kapinallisiin käsiin. 

Ruohonjuuritasolla kapinoinnin on yleisesti kuvattu alkaneen tyyty-
mättömyydestä hallituksen uudistusohjelmaan. Lähteissä viitataan sil-
miinpistävän usein esimerkiksi naisten pakolliseen lukuopetukseen, jota 
kerrotaan kammoksutun niin idässä kuin lännessäkin. Yleisistä kouluista 
ei pidetty myöskään Hazarajatissa. Tämäntapaisilla vahvasti tunteisiin ja 
perinteisiin liittyvillä asioilla oli varmasti oma osansa tilanteen kärjisty-
miseen. Vastarintaliikkeen kannalta niiden suurin merkitys lienee ollut se, 
että niiden avulla oli helppo nostattaa kapinahenkeä kaikissa väestönker-
roksissa; myös siellä, missä ei oltu esimerkiksi maa- tai velkareformissa 
häviävällä puolella. Keskivertoafgaania ei juuri kiinnostanut niin laaja 
käsite kuin "isänmaa", mutta nyt oli kysymys paljon konkreettisemmis-
ta asioista; perheen ja miehen kunniasta. Sitä oli aina haluttu puolustaa 
varallisuuteen katsomatta. 

Sisäisten tekijöiden ja Pakistanin omaksuman linjan ohella myös toisen 
naapurimaan, Iranin, samanaikaisilla tapahtumilla oli ilmeisiä heijastus- 

52 Afghanistan, a country study (s. 234) mainitsee kuolleiden neuvostoliittolaisten määräksi 100, 
mikä lienee vahvaa liioittelua. Vrt. Ljahovski — Zabrodin, s. 34. Kapinasta yleensä esim. Allan 
— Kläy, s. 127-132. Myös surmattujen neuvonantajien määrästä on esitetty erilaisia lukuja. 

53 Heratista oli tullut pysyvästi Afganistanin osa vasta 1860-luvulla. 

44 



vaikutuksia tapahtumien kulkuun. Maan pitkään jatkunut sisäinen kuo-
hunta, shaahin hallinnon kaatuminen vuoden 1979 alussa ja islamilaisen 
vallankumouksen voitto olivat rohkaisevia esimerkkejä niille, jotka kaavai-
livat samanlaista tulevaisuutta myös Afganistanille. Tämä pätee erityisesti 
Hazarajatiin ja Heratin alueeseen, jotka olivat Iranin tavoin shiiamuslimien 
asuttamia. Heratin väestöä yhdisti naapurimaahan myös yhteinen kieli ja 
pitkään jatkunut sosiaalinen ja taloudellinen vuorovaikutus. Alueelta oli 
lähdetty siirtolaisiksi Iraniin, ja kapinoitsijoiden riveissä kerrottiin olevan 
nyt Iranista tulleita, jotka levittivät kumoushenkeä omalla toiminnallaan. 
Kapinan keskeisiin sotilasjohtajiin kuuluneen Mohammed Ismailin ker-
rotaan paenneen tappion jälkeen Iraniin ja saaneen siellä ensimmäistä 
kertaa kontaktin Jamiat-i Islamiin. Hänestäkin tultaisiin vielä kuulemaan 
paljon. Myöhemmin kesällä Jamiatin ja Hizb-i Islamin edustajia saapui 
Länsi-Afganistaniin tapaamaan sikäläisiä vastarintamiehiä:54  

Vastarintahenkeä ruokki osaltaan se, että järjestyksen palauttamiseen 
tähtäävissä sotilasoperaatioissa aiheutui helposti tappioita myös sivulli-
sille. Heratin tapahtumat ovat hyvä esimerkki tästä. Jos väestöä epäiltiin 
kapinallisten avustamisesta, seurauksena saattoi olla myös kollektiivinen 
rankaiseminen. Kosto ja pelottelu kasvattivat todennäköisesti Heratin uh-
rien lukua, ja ne olivat selvinä motiiveina Kunarin maakunnassa, jossa 
armeijan yksiköiden kerrottiin surmanneen keväällä 1979 yli tuhat henkeä 
pelkästään yhden kylän alueella.55  Siviiliväestön terrorisointia tapahtui 
muuallakin.. Se, että iskujen takana oli oman maan armeija, saattoi ulko-
pu:olisesta tuntua vähintään oudolta, mutta Afganistanissa tämäkin oli osa 
vanhaa hallitsemiskulttuuria. Kabulin kansandemokraattisilla johtajilla 
ei ollut mitään halua luopua siitä. 

Yhdistyneenä muuhun lisääntyneeseen levottomuuteen hallituksen toimet 
synnyttivät pakolaisvirran, joka alkoi suuntautua maaseudulta kaupunkei-
hin ja myös kokonaan maan rajojen ulkopuolelle. Pelkästään Pakistaniin 
tiedetään marraskuuhun 1979 mennessä siirtyneen noin 280 000 henkeä 56  

 

 

54 Iranista tulleisiin kapinallisiin viitattiin mm. Neuvostoliiton ulkoministerin Andrei Gromykon 
puheenvuorossa NKP:n keskuskomitean politbyroossa 17.3.1979. Cold War International 
History Project. Virtual Archive. Collection: Soviet Invasion of Afghanistan. Mohammed 
Ismailista ks. Giustozzi, Antonio: Genesis of a 'Prince': The rise of Ismail Khan in western 
Afghanistan, 1979-1992, s. 3. 

 

 

55 The Afghanistan Justice Project. Casting Shadows. War Crimes and Crimes against Humanity: 
1978-2001, s. 19-20. 

56 Refugee Watch Issue No. 5 & 6, June 1999. 
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Hajoaako armeija? 

Armeija oli ollut vallankumouksen selkäranka, mutta sekään ei enää tu-
kenut yksimielisesti hallituksen toimia. Varuskunnan kapinointi Heratissa 
ei ollut erillinen ja yksittäinen ilmiö 

Asevoimien yhteishengen vakava rakoilu oli alkanut jo keväällä ja ke-
sällä 1978. Kansandemokraattisen puolueen sisäinen valtataistelu ja sen 
myötä myös upseerikunnan Parcham-siipeen kuuluviin kohdistuneet vai-
not loivat epävarmuuden ja pelon ilmapiiriä. Pelkästään lokakuussa 1978 
asevoimista erotettiin 800 sotilashenkilöä.57  

Puolustusministeriä vaihdettiin useaan kertaan. Qadirin vangitse-
misen jälkeen Taraki otti tehtävän itselleen. Keväällä 1979, Heratin ka-
pinan jälkeen, hän nosti paikalle oman suosikkinsa Aslan Watanjarin. 
Heinäkuussa 1979 tämäkin joutui vetäytymään, kun Amin nousi myös 
puolustusministeriön johtoon. Tämä lujitti hänen jo entisestään lujaa 
otettaan asevoimista. 

Puhdistukset ja henkilövaihdokset eivät poistaneet ongelmia. Jatkos-
sa alkoi tulla tietoja vieläkin vakavammasta käänteestä. Armeijassa alkoi 
esiintyä lisääntyvää myötätuntoa vastarintataistelijoiden asialle. Tämä johti 
passiivisuuteen, kasvavaan karkuruuteen, kapinointiin ja loikkauksiin kapi-
nallisten puolelle. Ongelmat eivät rajoittuneet rivimiehiin. Läntisten tieduste-
lutietojen mukaan jopa Kandaharin armeijankunnan komentaja pidätettiin 
1978 lopulla vastarintaliikkeen tukemisesta syytettynä. Asadabadista kuului 
tammikuussa 1979 vielä pahempaa.; Sikäläisen rajaseutuvaruskunnan ko-
mentajan sanottiin siirtyneen taisteluiden aikana kapinallisten puolelle ja 
myötävaikuttaneen tällä siihen, että sissit saivat joksikin aikaa varuskunnan 
haltuunsa.58  Keväällä, kesällä ja syksyllä 1979 kapinointia ja salahankkeita 
ilmeni Heratin ohella ainakin Jalalabadin, Kabulin, Kandaharin ja Pakis-
tanin rajan tuntumassa olevissa Khostin ja Asmarin varuskunnissa. Osa 
hankkeista tukahdutettiin nopeasti, mutta paikoin jouduttiin käymään ko-
via tulitaisteluita ja turvautumaan jopa panssarivoimiin, pommikoneisiin ja 
taisteluhelikoptereihin Esimerkiksi Kabulin tuntumassa olevan Rishkorin 
varuskunnan järjestykseen palauttamisen sanotaan aiheuttaneen useiden 
satojen miesten tappiot. 

Keväästä 1979 lähtien on tietoja myös laajoista siirtymisistä vastarinta-
liikkeen riveihin. Vuoden 1979 lopulla armeija oli läntisten tarkkailijoiden 
mukaan kokonaisuudessaan vakavassa hajoamistilassa. Kokonaisvahvuu- 

57 Slinkin, s. 58-63. 

58  Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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den arvioitiin laskeneen karkuruuden ja loikkausten seurauksena 50 000 
mieheen. Erään Kabulissa olevan neuvostoliittolaisen sotilasneuvonantajan 
mukaan armeijan todellinen vahvuus oli joulukuussa vain noin puolet 
määrävahvuudesta.59 

Santarmijoukkojen (Sarandoy) vahvuuden arvioitiin pudonneen suh-
teellisesti vielä enemmän; noin 28 000:sta vain 8 000:een. Seurauksena oli 
yleisen turvattomuuden ja ryöstelyn lisääntyminen, mikä teki esimerkiksi 
maanteillä liikkumisen vaaralliseksi. Kapinalliset keskittyivät erityisesti 
kaupunkien ja sotilastukikohtien huoltoyhteyksien katkaisemiseen. Kul-
jetuksia oli tästä syystä suojattava panssaroiduilla saattueilla. Eri puolilla 
maata olevia armeijan yksiköitä oli huollettava yhä enemmän ilmateitse. 
Amerikkalaisarvioiden mukaan mukaan armeijan hyökkäysoperaatiot on-
nistuivat vain silloin, kun neuvostoliittolaisia avustajia oli mukana kaikilla 
tasoilla aina etulinjan yksikköjä myöten. Neuvonantajien määrän raportoi-
tiin kasvaneen edelleen. Lokakuun lopulta olevan arvion mukaan armeija 
olisi ilman neuvostotukea "romahtanut jo aikoja sitten."6° 

Yhdysvallat tarkistaa Afganistanin-politiikkaansa 
Yhdysvaltain Afganistan-politiikkaa oli AKDP:n valtaantulon jälkeen 
leimannut:-.varovaisuus ja odottava asenne. Alun hämmingistä kertoo se, 
että IKabulin-lähetystöllä ei vielä toukokuussa 1978 ollut selvää käsitystä 
siitä, pitäisikö uusi hallitus luokitella "kommunistiseksi" vai ei. Hallitus oli 
ilmaissuthalukkuutensa ottaa vastaan apua myös lännestä, ja lähetystön 
mukaan ty;,lyllä asenteella ei olisi tässä vaiheessa mitään voitettavissa. Toi-
senlaisellekin asioihin puuttumiselle löytyi Washingtonissa perusteensa ja 
kannattajansa, mutta varjopuolena pidettiin sitä, että se saattaisi lähentää 
Afganistanin uusia johtajia vielä enemmän Neuvostoliittoon. Tämä ei olisi 
Yhdysvaltain edun mukaista. Päädyttiin kompromissiin, jossa Tarakin hal-
litukseen säilytettiin muodollisesti korrektit diplomaattiset suhteet, mutta 
kanavat pidettiin avoimina myös oppositiolle. 

Linja alkoi muuttua asteittain vuoden 1978 lopulta lähtien. Eräänä 
käännekohtana on pidetty Afganistanin ja Neuvostoliiton joulukuussa 
solmimaa ystävyys- ja yhteistyösopimusta, jonka katsottiin sitovan maan 
entistä tiiviimmin Moskovan etupiiriin. Sopimuksen tulkittiin oikeuttavan 
myös neuvostojoukkojen lähettämisen Afganistaniin, mikäli maan johto 
niitä pyytäisi. Toisen käden lähteiden mukaan keskustiedustelupalvelu CIA 

59  Tsernysov, Evgeni Vladimirovits: Afganistan. Gosudarstvennyi perevorot, dekabr 1979 g. — 
janvar 1980 g. 

60  Giustozzi: Re-building the Afghan army; Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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olisi jo tässä vaiheessa ollut yhteydessä Pakistanin hallitukseen ja ottanut 
esille vastarintaliikkeen tukemisen. Kabulin suuntaan haluttiin silti antaa 
edelleen myös myönteisiä viestejä. Washington päätti esimerkiksi jatkaa 
pienimuotoista afgaaniupseerien kouluttamista Yhdysvalloissa, joka oli 
lopetettu huhtikuun vallankaappauksen jälkeen.' 

Vuoden 1979 alkukuukausina päätöksenteon taustalla oli Afganistanin 
tapahtumien ohella ennen muuta Iranin islamilainen vallankumous, joka 
teki Yhdysvaltain tärkeimmästä Keski-idän liittolaisesta yllättäen vihollis-
leiriin kuuluvan valtion. Myös Afganistanin ja Yhdysvaltain suhteisiin tuli 
helmikuussa 1979 vakava särö, kun Tarakin hallintoa vastustava ryhmä otti 
Yhdysvaltain suurlähettilään panttivangiksi ja vaati vangittujen toveriensa 
vapauttamista. Suurlähettiläs sai surmansa poliisien rynnäkössä, mutta 
afgaaniviranomaiset estivät tapahtumien puolueettoman tutkinnan. Yh-
dysvallat vastasi kieltäytymällä nimittämästä maahan uutta lähettilästä ja 
keskeytti suhteellisen vaatimattoman taloudellisen avun, jonka antamista 
oli jatkettu myös vallankaappauksen jälkeen.62 

Kulissien takana ryhdyttiin talven ja kevään kuluessa harkitsemaan jo 
pitemmälle meneviä siirtoja. Keskeisenä taustavaikuttajana oli presidentti 
Jimmy Carterin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Zbigniew Brzezinski, 
joka varoitti Neuvostoliiton mahdollisista alueellista ekspansioaikeista. Mi-
käli kansandemokraattien onnistuisi vakiinnuttaa valtansa, Neuvostoliitto 
saattaisi hyvinkin käyttää maata aggressiivisen politiikkansa tukialueena. 
Tätä skenaariota pidettiin Carterin hallinnossa siinä määrin huolestuttavana, 
että sisäpiirit ryhtyivät pohtimaan keinoja islamilaisen vastarintaliikkeen 
avustamiseksi. Sen siihenastista toimintaa luonnehdittiin (maaliskuussa) 
yllättävän menestyksekkääksi, ja CIA sai tehtäväkseen laatia ehdotuksia 
siitä, miten toimintaa voitaisiin kaikessa hiljaisuudessa edistää. Virasto teki 
työtä käskettyä, ja kansallisen turvallisuusneuvoston koordinaatiokomitea 
sai huhtikuussa tarkasteltavakseen listan, johon oli kirjattu erilaisia vaihto-
ehtoja tuleville Afganistanin-toimille. Ne vaihtelivat pienimittakaavaisesta 
propagandakampanjasta raha-, materiaali- ja koulutusapuun sekä muuhun 
tukeen. Myös aseapu esitettiin yhtenä mahdollisuutena. 

61  USA:n Kabulin-lähetystön sähke 11. (?) 5.1978. "Documents From the US Espionage Den". 
Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 

62  Vuonna 1978 apua annettiin noin 12 miljoonan dollarin ja vuonna 1979 noin 11 miljoonan 
dollarin arvosta. Afghanistan: Current Issues and U.S. Policy Concerns, Table 3; Predicting 
the Soviet Invasion of Afghanistan. Suurlähettiläs Adolph Dubsin kaappareista on esitetty 
erilaisia tulkintoja, mutta useimmiten heidän on arvioitu kuuluneen maolaiseen Settem-i-Melli-
ryhmään. Afghanistan, a country study, s 237. 
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Koordinaatiokomitea päätyi suosittelemaan vastarintaliikkeen avustamista, 
mutta painotti, että avun tulisi olla muuta kuin aseita. Muunkaan tuen 
osalta ei haluttu vielä kiirehtiä. Toistaiseksi katsottiin parhaaksi rajoittua 
tiedusteluun ja tiedottamiseen. Yhdysvaltain edustajat ryhtyivät nyt luo-
maan salaisia kontakteja kapinallisten edustajiin ja tarkkailemaan mitä 
Pakistanissa tapahtui. Tiedusteluviranomaiset olivat jo tätä ennen saaneet 
omia kanaviaan pitkin viitteitä siitä, että vastarinnalle voisi ehkä löytyä 
muitakin tukijoita. Saudi Arabia saattaisi ryhtyä rahoittajaksi, ja kiinalaisten 
kerrottiin ilmoittaneen huhtikuussa myös asetoimitusten mahdollisuudes-
ta. Pakistanin johto puolestaan viestitti toivovansa Yhdysvaltain selkeää 
sitoutumista asiaan. Sen Yhdysvaltain-suhteet olivat tulehtuneet pahoin 
maan epäillyn ydinasehankkeen ja presidentti Zia ul-Haq'in ihmisoikeus-
politiikan takia, mutta suhteiden parantamisen tarve alkoi olla ilmeinen 
myös Washingtonissa. Yhdysvallat tarvitsi uutta jalansijaa menetetyn Iranin 
tilalle, ja Pakistanin omiin päämääriin tällainen kehitys sopi erittäin hyvin. 

Heinäkuun alussa 1979 presidentti Carter allekirjoitti tiettävästi en-
simmäisen asiakirjan, joka mahdollisti käytännön toiminnan aloittami-
sen. Asiakirja oikeutti tukemaan vastarintaliikkeen propagandaa ja muita 
psykologisia operaatioita Afganistanissa. Niihin kuuluivat mm. väestölle 
tarkoitetutradiolähetykset maan rajojen ulkopuolelta. Kapinallisille voitiin 
antaa myös raha-apua ja erilaista ei-sotilaallista apua joko suoraan tai 
kolmansien maiden kautta. Rahassa mitattuna liikkeelle lähtö tapahtui 
hyvin vaatimattomasti, ensimmäinen myönnetty tukisumma oli vain runsas 
puolhiniljoonaa ddollaria. Määrää tärkeämpi lieneekin ollut sen symboliar-
vo. Pakistanin presidentti painosti elokuussa toimittamaan myös aseita ja 
varusteita, mutta tämä ei vielä johtanut enempiin toimiin. 

Yhdysvaltain linja oli silti selkeytynyt. Ulkoministeriön elokuussa laa-
timassa raportissa todettiin, että Afganistanin uusien vallanpitäjien häviö 
"osoittaisi muulle maailmalle, etenkin kolmannelle maailmalle sen, että 
neuvostonäkemys historian väistämättömästä kulusta kohti sosialismia ei 
pidä paikkaansa". Saudi Arabian ja Kiinan ohella myös Yhtyneet Arabi-
emiraatit ja Iran olivat raportin mukaan luvanneet liittyä vastarintaliik-
keen tukijoihin. Kabulin-lähetystön käsitys oli nyt se, että Tarakin—Aminin 
hallinnon loppu olisi Yhdysvaltain etu, "riippumatta siitä, mitä takaisku-
ja se merkitsisi Afganistanin tuleville yhteiskunnallisille ja taloudellisille 
reformeille."63  

63  Gates, Robert M.: From The Shadows, s. 143-146; Galster, Steve: Afghanistan: The Making 
of U.S. Policy, 1973-1990; Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan; Galster, Steve: The 
Spynest Documents: Destabilizing Afghanistan. 
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TIE INTERVENTIOON 

"Emme saa menettää Afganistania" 
Moskovassa jouduttiin pohtimaan yhteistyön konkreettisia rajoja maa-
liskuussa 1979 Heratin kapinan yhteydessä. Saatuja tietoja pidettiin niin 
vakavina, että NKP:n politbyroo kokoontui maaliskuun 17. ja 18. päivinä 
pohtimaan erityisesti tätä asiaa. Periaatelinjaus oli ajankohtainen senkin 
takia, että Taraki ja Amin olivat pyytäneet neuvostojoukkojen apua ti-
lanteen hallitsemiseksi. 

Pääministeri Kosyginin kanssa puhelimitse keskustellut Taraki oli lähes 
paniikkitunnelmissa. Vihollisen voimat vahvistuivat hänen mukaansa koko 
ajan. Heratin valtaamisen jälkeen hän arveli niiden jatkavan hyökkäystä 
kohti Kandaharia ja Kabulia — ja tuovan "puolet Irania Afganistaniin 
Heratin divisioonan lipun alla". Pakistan saattaisi ryhtyä amerikkalaisten 
avulla samanlaisiin hankkeisiin omalla suunnallaan. Tarakin mukaan aino-
astaan neuvostojoukkojen päättäväinen hyökkäys Heratiin voisi kääntää 
häämöttävän tappion voitoksi, sillä afgaaniarmeijan muita osia ei kyettäisi 
irrottamaan tehtävään. Koulutetusta henkilöstöstä oli puutetta, joten pel-
kät asetoimitukset eivät ratkaisisi asiaa. Tarvittiin sekä aseita että miehiä. 
Ulkomaisen kritiikin välttämiseksi Taraki esitti sellaistakin menettelyä, että 
neuvostopanssareihin ja -lentokoneisiin voitaisiin maalata Afganistanin 
armeijan tunnukset. Miehistö taas voitaisiin koota uzbekeista, tadzikeista 
ja turkmeeneista, jotka afgaaniarmeijan univormuissa sulautuisivat huo-
maamattomasti maan omiin asevoimiin G4  

Neuvostojohdon periaatteellinen lähtökohta oli sinänsä selvä. Ul-
koministeri Gromyko kiteytti sen politbyroon kokouksessa toteamalla, 
että "emme saa missään tapauksessa menettää Afganistania". Tällaisen 
kehityksen pelättiin johtavan maan siirtymiseen vihollisleiriin, mikä olisi 
vakava takaisku Neuvostoliiton ulkopolitiikalle. Kosygin piti selvänä, että 
Iran, Kiina, Pakistan ja myös USA tulisivat asettumaan nyt muodostumas-
sa olevaan Afganistanin nykyjohdon vastaiseen rintamaan. Ei tarvinnut 
erikseen korostaa sitä, että menetys horjuttaisi Neuvostoliiton arvovaltaa 
muissa sosialistisissa maissa. Se olisi isku Brenevin itsensä esittämälle 

64  Kosyginin ja Tarakin puhelinkeskustelu, puhtaaksikiijoitetuissajäljennöksissä on päivämäärät 
17.3. ja 18.3.1979. NKP:n politbyroon kokouksessa 18.3. Kosygin kertoi keskustelleensa 
Tarakin kanssa jo edellisenä päivänä, kahteenkin kertaan. Cold War International History 
Project. Soviet Invasion of Afghanistan. 
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periaatteelle, jonka mukaan kerran sosialismiin siirtyneen maan tukeminen 
oli koko sosialistisen yhteisön asia.65 

Tätä taustaa vasten otettiin politbyroossa nyt esille sekin vaihtoehto, 
että Kabulin johtajien toive täytettäisiin ja Afganistaniin todella lähetet-
täisiin neuvostojoukkoja. Asiaa näyttää jo pohjustetun ainakin puolus-
tusministeriössä, sillä ministeri Dmitri Ustinov saattoi kertoa kahdesta-
kin vaihtoehtoisesta suunnitelmasta. Afganistaniin voitaisiin siirtää yksi 
maahanlaskudivisioona ja yksi moottoroitu jalkaväkirykmentti, joiden 
keskittäminen olisi mahdollista aloittaa hyvin nopeassa aikataulussa — vuo-
rokauden kuluessa. Toisessa vaihtoehdossa maakomponentti olisi oleelli-
sesti vahvempi. Se käsittäisi kaksi divisioonaa, jotka tultaisiin sijoittamaan 
Neuvostoliiton ja Afganistanin rajaseudulle. Tässä tapauksessa toiminta 
voitaisiin käynnistää kolmessa vuorokaudessa.66  

Oli kuitenkin painavia syitä, jotka puhuivat tällaista ratkaisua vastaan. 
Afganistanin armeija oli epäluotettava, ja olisi epävarmaa miten se suhtau-
tuisi neuvostojoukkojen tuloon. Nämä saattaisivat joutua taistelemaan Af-
ganistanin kansaa tai ainakin sen osaa vastaan. Se asettaisi toiminnan perin 
outoon valoon. Pidettiin selvänä, että Neuvostoliitto leimattaisiin ulkomailla 
hyökkääjäksi ja suurvaltojen välinen aseistariisunta- ja liennytyskehitys 
vaarantaisi. Tässä ei olisi nyt järkevää ottaa lisäriskejä, sillä Yhdysvaltain 
kanssa pitkään jatkuneet neuvottelut strategisten aseiden rajoittamiseksi 
(SALT II) olivat loppuvaiheessa. Tämän sopimuksen allekirjoittaminen 
oli, Gromykon sanoin, "meidän tärkein poliittinen prioriteettimme". Pi-
dettiin todennäköisenä, että intervention myötä liittoutumattomatkin maat 
asettuisivat vastustajien joukkoon. Mitä Tarakin esittämään harhautus-
ajatukseen tulee, Kosygin piti sitä ainakin tämän kanssa keskustellessaan 
täysin epäonnistuneena. Joukkojen lähettämistä ei voisi salata. "Kahden 
tunnin päästä koko maailma tietäisi siitä. Kaikki alkaisivat toitottaa, että 
Neuvostoliiton interventio Afganistaniin on alkanut". 

Politbyroo päätyi siihen, että sotilaallisesta sekaantumisesta olisi 
odotettavissa enemmän haittoja kuin hyötyjä. Ase-, talous-, koulutus-, 
asiantuntija- ja propaganda-apua sekä poliittista tukemista jatkettaisiin, 
mutta sen olisi ainakin toistaiseksi riitettävä. Viitattiin Afganistanin oman 

65  Tämä lännessä Breinevin doktiinina tunnettu oppi julkistettiin syksyllä 1968 Varsovan liiton 
Tsekkoslovakian-invaasion jälkeen. Opin mukaan yritykset Neuvostoliiton satelliittivaltioiden 
poliittisen järjestelmän muuttamiseksi oikeuttaisivat muiden sosialististen maiden väliintulon. 
Afganistania ei tosin vielä luokiteltu sosialistiseksi, vaan ainoastaan sosialistisesti 
suuntautuneeksi maaksi, mutta tällä erolla ei näytä olleen ratkaisevaa merkitystä. 

66  NKP:n politbyroon kokous 17.3.1979. Englanninkielisessä käännöksessä puhutaan 
virheellistesti moottoroidusta tykistödivisioonasta, vrt. Gromov, glava "Osobaja papka". 
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armeijan voimiin ja siihen, että tilanne Heratissakin oli tosiasiallisesti jo 
rauhoittumaan päin. Neuvostojoukkoja, panssarivaunujen miehistöjä tai 
muuta suoranaisesti taisteluihin osallistuvaa henkilöstöä ei lähetettäisi. 
Asia tehtiin selväksi myös Moskovaan kutsutulle Afganistanin presidentille 
paria päivää myöhemmin 67 

Varotoimena tapahtuvaan sotilaallisen valmiuden kohottamiseen oli silti 
ryhdytty Ustinovin kaavailemalla tavalla. Turkestanin sotilaspiirissä oli aloi-
tettu kahden divisioonan ja Keski-Aasian sotilaspiirissä yhden divisioonan 
muodostaminen. Ustinovin mukaan jo maaliskuun 18. päivänä oli käytettä-
vissä kolme rykmenttiä, "jotka voisivat saapua Afganistaniin kirjaimellisesti 
kolmessa tunnissa". Tästä ei haluttu kertoa Tarakille mitään, kaiketi sen 
takia, ettei se provosoisi tätä enempiin pyyntöihin. Huhtikuussa pantiin 
toimeen sotaharjoitus, mutta sittemmin yhtymien valmiutta laskettiin. 68  

Koska Afganistanin johdon antamiin tietoihin armeijan tilasta suhtau-
duttiin varauksella, asioista päätettiin ottaa tarkemmin selvää paikan päällä. 
Neuvostoliiton asevoimien poliittisen päähallinnon päällikön armeijanken-
raali A. A. Jepisevin johtama korkea-arvoinen delegaatio matkusti tässä 
tarkoituksessa Afganistaniin huhtikuussa 1979, pian Heratin tapahtumien 
jälkeen. Politbyroon piirissä asetettiin tapahtumia seuraamaan erityinen 
neljän hengen komissio, johon kuuluivat ensi vaiheessa Gromyko, Ustinov, 
KGB:n johtaja Juri Andropov ja kommunistisen puolueen keskuskomitean 
kansainvälisen osaston johtaja Boris Ponomarev.69 Komission tehtävänä oli 
informoida politbyroota ja valmistella sitä varten Afganistania koskevia 
toimenpidesuosituksia. 

Kabulissa oltiin selvästi tyytymättömiä Moskovan pidättyvään linjaan, 
ja johtajat uudistivat avunpyyntönsä useaan otteeseen kevään, kesän ja lop-
puvuoden 1979 aikana. Pyyntöjä esitettiin neuvostolähteiden mukaan kaik-
kiaan melkein kaksikymmentä. Niihin sisältyneet toivomukset vaihtelivat 
kalustosta kokonaisiin divisiooniin.70  

67  Poliittisella sektorilla päätettiin vedota Pakistanin hallitukseen, jotta se ei sallisi sekaantumista 
Afganistanin sisäisiin asioihin. Sen ohella oli valmisteltava aineistoa, joka osoittaisi niin 
Pakistanin, Iranin, Yhdysvaltojen kuin Kiinankin syypääksi tällaiseen. Aineisto saatettaisiin 
julkisuuteen kolmansien maiden kautta. Politbyroon kokous 17.3. Politbyroon päätös 18.3. 
Kosyginin puhelinkeskustelu Tarakin kanssa 18.3. Kosyginin, Gromykon, Ustinovin ja 
Ponomarevin keskustelut Tarakin kanssa 20.3. Politbyroon kokous 22.3. Cold War International 
History Project. Soviet Invasion of Afghanistan. 

68  Politbyroon kokous 18.3; Gromov, glava "Osobaja papka". 
69  Allan — Kläy, s. 119-120. Ljahovski 1995, glava II. 

70  Voina v Afganistane, s. 203-211. Ljahovski 1995, glava II. 

52 



— 14.4.1979 15-20 taisteluhelikopteria miehistöineen. 
— 16.6.1979 panssarivaunuja ja rynnäkköpanssarivaunuja hallituksen sekä Bagramin ja 

Shindandin lentokenttien suojaksi. 
— 11.7.1979 pataljoonan vahvuisia erikoisjoukkojen muodostelmia. 
— 19.7.1979 kaksi divisioonaa. 
— 20.7.1979 maahanlaskudivisioona Kabuliin. 
— 21.7.1979 8-10 Mi-24-taisteluhelikopteria miehistöineen. 
— 24.7.1979 kolme armeijan yksikköä Kabuliin. 
— 2.8.1979 yksiköitä Kabuliin mahdollisimman nopeasti. 
— 12.8.1979 kolme pataljoonaa erikoisjoukkoja Kabuliin, kuljetushelikoptereita 

miehistöineen. 
— 21.8.1979 laskuvarjojoukkoja (1 500 — 2 000 miestä) Kabuliin, Kabulia suojaavan 

ilmatorjuntarykmentin afgaanimiehistön korvaaminen neuvostomiehistöllä. 
— 25.8.1979 joukkoja. 
— 2.10.1979 pataljoona Aminin suojajoukoksi. 
— 17.11.1979 pataljoona Aminin suojajoukoksi. 
— 20.11.1979 pataljoona Aminin suojajoukoksi. 
— 2.12.1979 vahvennettu rykmentti Badakhshanin maakuntaan. 
— 4.12.1979 miliisiyksiköitä Afganistanin pohjoisosiin. 
— 12. ja 17.12.1979 varuskuntia maan pohjoisosiin suojaamaan strategisia kohteita 

ja suojaamaan maan liikenneväyliä, avun muodot saisivat neuvostoliittolaiset itse 
määritellä. 

Tällaiset viestit vahvistivat neuvostojohdon yhä epätyydyttävämmäksi muo-
dostuvaa tilannekuvaa. Materiaalitoimitusten lisääminen ei auttanut toivotulla 
tasalla, sillä afgaaniarmeijan taistelutahdossa oli edelleen vakavia ongelmia. 
Kremlin käsityksen mukaan perimmäinen syy oli poliittisen johdon taitamat-
tomuus ja kyvyttömyys laajentaa suosiotaan ja hallituksen kannatuspohjaa. 
Johtajien välinen valtataistelu yhdessä jatkuvan todellisten ja oletettujen vastus-
tajien vainoamisen kanssa vei päinvastoin tilannetta koko ajan huonompaan 
suuntaan. Moskovassa vahvistui käsitys, että Taraki ja Amin eivät halunneet 
kehittää myöskään kollektiivista johtamistapaa — enempää puolueessa kuin 
hallituksessakaan — vaan halusivat keskittää kaiken vallan itselleen. 

Laajenevien sisäisten levottomuuksien takia politbyroon aiempaa 
yksimielistä linjausta tarkistettiin kesäkuun lopulla 1979. Afganistaniin 
päätettiin lähettää yksi maahanlaskupataljoona suojaamaan Bagramin 
lentotukikohtaa ja sitä käyttäviä neuvostoliittolaisia kuljetuskoneita ja kul-
jetushelikoptereita.71 Varotoimi oli sinänsä perusteltu, sillä Bagram oli tärkeä 

71  Pataljoona siirrettiin Ferganasta, joka on itäisessä Uzbekistanissa, noin 250 km:n päässä 
Afganistanin rajasta ja noin 700 km:n päässä Kabulista. Markovskin mukaan (Markovski, 
Viktor: Zarkoe nebo Afganistana, s. 68) maaliskuussa 1979 siirrettiin Afganistaniin vielä 8 Mi-
8-helikopteria siellä entuudestaan olevien 8 Mi-8:n lisäksi. Bagramiin sijoitettiin myös laivue 
An-12-koneita. 
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avustuskuljetusten kannalta ja sijaitsi lähellä kapinallisten hallussa olevia 
alueita. Salaamissyistä pataljoona ei käyttänyt sotilasunivormuja, vaan se 
puettiin siviiliasuihin ja naamioitiin lentotekniseksi huolto-osastoksi. Bagra-
miin päätettiin niin ikään siirtää asevoimien tiedustelupäähallinnon (GRU) 
alainen erikoisosasto, jota voitaisiin käyttää tärkeimpien hallinnollisten 
laitosten suojaamiseen maan tilanteen mahdollisesti kärjistyessä. Kabuliin 
lähetettäisiin puolestaan 125-150 miehen vahvuinen KGB:n erikoisjouk-
kojen osasto suojaamaan Neuvostoliiton lähetystöä. Myös sen todellinen 
olemus haluttiin salata, ja joukon oli määrä esiintyä lähetystön henkilö-
kuntana. Afganistanin hallituksen turvallisuudesta vastaavaan prikaatiin 
ja armeijan panssariprikaateihin päätettiin sijoittaa sotilasneuvonantajia 
aina pataljoonatasoa myöten. Kaikkiin afgaaniarmeijan rykmentteihin 
sijoitettaisiin neuvonantajiksi myös sotilastiedustelun edustajia.72 

Läntisten tiedustelutietojen mukaan neuvostoliittolaisia helikopterilentäjiä 
ja panssarivaunumiehiä olisi osallistunut myös suoranaisiin taisteluihin, mitä 
ei ole voitu vahvistaa muista lähteistä.73 Venäjän yleisesikunnan toimesta 
myöhemmin tehdyn tutkimuksen mukaan neuvostoliittolaisia lentokoneita 
ja helikoptereita oli kyllä käytetty erilaisiin tehtäviin Afganistanin raja-alueilla 
ja koko maassa jo vuotta ennen interventiota. Tämän tutkimuksen mukaan 
kysymys oli ollut ensi sijassa tiedustelusta ja tietojen kokoamisesta. Tehtävää 
varten oli muodostettu erityyinentad2ikki- ja uzbekkitaustaisesta henkilös-
töstä koostunut ryhmä, ja ainakin helikopterit oli varustettu salaamissyistä 
Afganistanin ilmavoimien tunnuksilla.74  

Afganistanin armeijan tilaa ja suorituskykyä selvittämään saapui elo-
kuussa 1979 jälleen korkean tason upseeridelegaatio. Sen johtajana oli tällä 
kertaa armeijankenraali Ivan G. Pavlovski — Neuvostoliiton maavoimien 
komentaja ja varapuolustusministeri. Selvitystyön ohella tämän useamman 
kymmenen hengen vahvuisen joukon tuli avustaa afgaanikomentajia ja 
laatia suosituksia armeijan taistelukyvyn kohottamiseksi. Ryhmä viipyi 
Afganistanissa yli kahden kuukauden ajan, lokakuun lopulle saakka. 

72 Gromykon, Andropovin, Ustinovin ja Ponomarevin raportti NKP:n keskuskomitealle 
28.6.1979. Keskuskomitean kokous 29.6.1979. Cold War International History Project. Soviet 
Invasion of Afghanistan 

73  Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. Kysymystä neuvostoilmavoimien ja 
neuvostolentäjien osallistumisesta taisteluihin pidettiin läntisissä arvioissa esillä huhtikuun 1978 
vallankaappauksesta lähtien. Jo tuolloin huhuttiin neuvostolentäjien osallistuneen Kabulin 
presidentinpalatsin valtausiskuun. Löytyy myös mainintoja siitä, että neuvostoilmavoimat 
olisivat osallistuneet Heratin kapinan kukistamiseen pommittamalla kaupunkia maaliskuussa 
1979. Nämäkin tiedot ovat jääneet vaille luotettavaa vahvistusta. 

74  The Soviet-Afghan War, s. 209. 
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KGB•n;kanta Afganistanin kriisiin oli selkiintynyt syyskuun alkuun 
mennessä. Aminia pidettiin pääsyyllisenä vainoihin ja sisäpolitiikan 
epäonnistumisiin, minkä vuoksi hänet olisi poistettava maan johdosta. 
Taraki olisi sen jälkeen saatava vakuuttuneeksi siitä, että maa tarvitsisi 
koalitiohallituksen, jossa olisi myös Parcham-siiven edustajia. Breznev toi 
Tarakin syyskuisen Moskovan-vierailun aikana julki huolensa Afganista-
nin poliittisesta tilanteesta ja Aminin valtahankkeiden vaarallisuudesta. 
Keskusteluiden yksityiskohtia ei tunneta, mutta neuvostojohto näyttää 
tienneen, että Kabulissa oli jotain tekeillä. Tiedustelu oli raportoinut jo 
heinäkuussa hallituksen piirissä olevasta Aminin vastaisesta ryhmästä. 
Tämä sopi Moskovan tavoitteisiin, mutta parhaana ratkaisuna pidettiin 

75  Puolustusministeri Ustinovin raportti armeijankenraali Pavlovskin matkasta NKP:n 
keskuskomitealle 5.11.1979. Cold War International History Project. Soviet Invasion of 
Afghanistan 

76  McMichael, s. 2; The Soviet-Afghan War, editors preface, s. xxiii; Allan — Kläy, s. 154-156; 
Lyakhovskiy, Aleksandr Antonovich: Inside the Soviet Invasion of Afghanistan and the Seizure 
of Kabul, December 1979, s. 26. 

55 

Amerikkalaisten tiedusteluraportteihin verrattuna Pavlovskin kuva afgaa-
niarmeijasta ei ollut yhtä lohduton. Pavlovskin mukaan afgaanijoukot 
kykenivät syksyllä jo selvästi aiempaa parempiin suorituksiin. Aiemman 
passiivisuuden ja pienimuotoisen kangertelevan toiminnan sijasta voitiin 
nyt suorittaa koordinoituja ja menestyksekkäitä operaatioita suuremmil-
lakin joukkoryhmittymillä. Taisteluissa kapinallisia vastaan raportoitiin 
saavutetun runsaasti menestystä. 

Paljon kysymyksiä oli silti vielä ratkaisematta. Neuvonantajien avulla 
kodifioituja sotilaallisia määräyksiä ei ollut pystytty juurruttamaan asevoi-
mun. Armeijan henki, taistelutahto ja sotilaallinen kuri olivat kokonaisuutena 
arvioituna edelleen heikkoja. Esikuntatyöskentelyssä oli puutteita kaikkialla. 
Edes yleisesikunta ei ollut kyennyt ottamaan sellaista ohjaavaa roolia kuin 
olisi pitänyt. Komentajien, esikuntien, poliittisten elinten ja puolueorgani-
saatioiden yhteistyössä oli niin ikään toivomisen varaa.75  Myöhemmässä 
länsimaisessa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että huhtikuun 
sotilasdelegaation johtaja kenraali Jepisev oli vieraillut Tsekkoslovakiassa 
ennen vuoden 1968 interventiota ja että kenraali Pavlovski oli komentanut 
tuolloiseen operaatioon osallistuneita neuvostojoukkoja. Tässä on nähty 
enteellistä samankaltaisuutta. Pavlovski ei kuitenkaan tällä kertaa näytä 

-suositelleen intervention tielle lähtemistä.76  

*** 
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Hafizullah Amin (vas.) — taitava organisaattori, johon Neuvostoliiton johto ei luottanut. 

edelleen sitä, että afgaanit hoitaisivat vallanvaihdoksen itse. Politbyroo 
korosti tätä Kabulin suurlähettiläälle, KGB:n sikäläiselle residentille ja 
maassa olevalle ylimmälle sotilasjohdolle syyskuun puolivälissä lähettä-
mässään sanomassa: "Emme voi pidättää Aminia oman pataljoonamme 
voimin, koska tämä olisi suoranaista sekaantumista Afganistanin sisäisiin 
asioihin ja sillä olisi kauaskantoisia seurauksia."77 

Aminin syyskuun vallankaappaus ja Tarakin syrjäyttäminen vahvistivat 
neuvostojohdon käsityksiä. Yhteistyötä Aminin kanssa päätettiin tästä 
huolimatta jatkaa jo senkin takia, että näin voitaisiin päästä parhaiten perille 
tämän todellisista päämääristä. Niinpä Aminille lähetettiin tavanmukaiset 
neuvostojohdon onnittelut, tällä kertaa tosin ilman "tarpeettomia kehuja ja 
eleitä" Ensimmäisten arvioiden mukaan maiden välisissä suhteissa ei olisi 

77 Mitrokhin, s. 48-50. NKP:n keskuskomitean politbyroon ohje Kabulin lähettiläälle 13.9.1979. 
Cold War International History Project. Soviet Invasion of Afghanistan. Sanoman 
jälkimmäinen osa oli toimitettu lähettilään ohella myös Neuvostoliiton Afganistanissa olevalle 
pääsotilasneuvonantajalle kenraaliluutnantti Lev Goreloville, KGB:n Kabulin residenssin 
päällikölle Boris Ivanoville ja maassa tutustumismatkalla olevalle armeijankenraali Ivan 
Pavlovskille. On tulkittu, että viesti oli tarpeen, koska upseerit olivat selvillä maan johtajien 
välienselvittelystä ja Moskovan halusta poistaa Amin maan johdosta. Heitä haluttiin tällä 
tavalla varoittaa kaikista hätiköidyistä toimista. Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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odotettavissa suuria muutoksia. Kremlissä lähdettiin siitä, että Aminin oli 
pakko jatkaa aiemmalta linjalla. Neuvostoliiton sotilaallinen, taloudelli-
nen ja muu apu olisi tälle elintärkeää. Materiaaliyhteistyötä Afganistanin 
armeijan kanssa päätettiin silti rajoittaa niin, että maahan toimitettaisiin 
nyt pääasiassa vain varaosia ja ampumatarvikkeita.78 Moskovan valitsemaa 
kaksijakoista strategiaa kuvaa se, että ainakin kolmelle Aminin vastaisesta 
salahankkeesta syytetylle päähenkilölle; sisäministeri Watanjarille, viestintä-
ministeri Gulyabzoylle ja salaisen poliisin päällikkö Sarwarille, järjestettiin 
turvapaikka Neuvostoliiton Kabulissa olevista tiloista. Miehiä pidettiin 
ilmeisesti käyttökelpoisina tulevaisuutta ajatellen, sillä pian tämän jälkeen 
KGB siirsi heidät kaikessa hiljaisuudessa Neuvostoliittoon.79 

Lokakuussa saatiin tieto Tarakin kuolemasta, minkä neuvostojohto 
ilmeisesti koki selvänä arvovaltatappiona. Neuvostoliiton edustajat olivat 
nimenomaisesti pyytäneet Tarakin säästämistä, mutta nyt osoittautui, että 
pyynnöllä ei ollut mitään vaikutusta. Syyskuun tapahtumien jälkiselvitte-
lyihin liittyi myös diplomaattinen selkkaus, kun Amin liitti Neuvostoliiton 
lähettilään itseensä kohdistuneeseen murhayritykseen, levitti edustajansa 
välityksellä tätä tietoa myös muualle ja ilmoitti, ettei halunnut olla missään 
tekemisissä lähettilään kanssa. Neuvosto-osapuoli torjui syytteet, pahek-
sui tällaisia lausuntoja ja vaati niiden oikaisemista Amin ei suostunut 
muuttamaan kantaansa.$° 

Kremlin sisäpiireissä alettiin nyt esittää entistä kärkevämpiä ja raskaam-
pia syytöksiä Aminia vastaan. Ne koskivat yhä jatkuvia ja jopa laajentuneita 
vainotoimia, sukulaisten ja muun lähipiirin suosimista nimitysasioissa ja 
ilmeisiä itsevaltaisia pyrkimyksiä. Aminin sanottiin pahaenteisesti verranneen 
itseään suorastaan Staliniin. Suurin muutos aiempaan oli se, että nyt myös 
Aminin ulkopoliittinen ja ideologinen luotettavuus asetettiin kyseenalaiseksi. 
Tuotiin julki epäilyjä, että kaikkien yhteistyövakuutusten takana oli tosiasi-
allisesti halu muuttaa Afganistanin ulkopolitiikkaa "tasapainoisempaan" ja 
länsiystävällisempään suuntaan. Tällaisesta oli saatu viitteitä KGB:n kanavia 
pitkin. Tarkkailijat olivat raportoineet neuvostovastaisten välikohtausten 
lisääntymisestä, neuvostokansalaisiin ja -asiantuntijoihin kohdistuneista 
varjostus- ja painostustoimista sekä Neuvostoliittoa kompromettoivan 

78  Gromykon, Ustinovin ja Tsvigunin raportti 15.9.1979 ja siihen liittyvä NKP:n keskuskomitean 
politbyroon päätös samalla päivämäärällä. Politbyroon kokous 20.9.1979. Politbyroon 
informaatiota DDR:n johtajalle Honeckerille 1.10.1979. Cold War International History 
Project. Soviet Invasion of Afghanistan. 
Mitrokhin, s. 74-79. 

80  Mitrokhin, s. 65-74. Attentaatti tapahtui Aminin ollessa saapumassa neuvotteluun Tarakin 
residenssiin. Sen taustavoimista ei ole tarkkaa selvyyttä. 
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aineiston levittämisestä. Aminin tapaamiset Yhdysvaltain asiainhoitajan 
kanssa ja mahdollisina pidetyt kontaktit islamilaiseen oppositioon herätti-
vät erityisiä epäilyksiä. Opiskeluvuodet Yhdysvalloissa 1950-1960-luvuilla 
muistettiin hyvin, eivätkä ne olleet nyt myönteistä meriittiä. Pahaenteistä 
symboliikkaa voitiin nähdä siinäkin, että Afganistanin valtion lentoyhtiö 
— se oli edelleen osittain amerikkalaisomistuksessa — sai lokakuun alussa 
vastaanottaa ensimmäisen tuliterän DC-10-matkustajakoneensa. Tapah-
tuman raportoitiin saaneen sikäläisissä tiedotusvälineissä laajaa ja myön-
teistä huomiota. Jugoslaviassa olevan Afganistanin asiainhoitajan kerrot-
tiin selostaneen Belgradin diplomaateille, että liittosuhde Neuvostoliiton 
kanssa oli vain maan sisäisestä tilanteesta johtuva taktinen veto. Olojen 
vakiintumisen jälkeen Afganistan suuntautuisi muihin muslimivaltioihin 
ja omaksuisi torjuvan asenteen Neuvostoliittoa kohtaan!' 

Tiedusteluraporttien objektiivisuus ja luotettavuus on sittemmin asetettu 
kyseenalaiseksi. On sanottu, että ne liioittelivat Aminin ja Afganistanin 
tilanteen vaarallisuutta. Moskovan päätöksentekijöille raportit antoivat 
joka tapauksessa hyviä perusteita. Aiemman presidentti Daoudin toiminta 
oli tuoreessa muistissa. Tsekkoslovakian kansannoususta oli kulunut vasta 
runsaat kymmenen vuotta, ja niiden jälkeenkin oli ilmaantunut varoittavia 
esimerkkejä. Huomattavin menetys oli Egypti, jonka presidentti oli katkais-
sut 1970-luvun alussa pitkään jatkuneen yhteistyön Neuvostoliiton kanssa 
ja ryhtynyt kehittämään suhteitaan Yhdysvaltoihin. Pidettiin mahdollisena, 
että Aminkin saattaisi ennen pitkää "tehdä :Sadatit".82  

Lisää perusteita antoi Afganistaniin marraskuun lopulla lähetetty Neu-
vostoliiton varasisäministeri kenraaliluutnantti Viktor Paputin, joka kuvaili 
raportissaan maan tilannetta kokonaisuudessaan hyvin synkässä sävyssä. 
Kansandemokraattien hallinnon romahtaminen ja opposition nousu val-
taan olisi hänen mukaansa hyvinkin mahdollista. Arvio poikkesi suuresti 
Pavlovskin aiemmin syksyllä esittämästä, ja se nostatti nytkin Moskovassa 

81  Mitrokhin, s. 81-86. Gromykon, Andropovin, Ustinovin ja Ponomarevin raportti NKP:n 
keskuskomitealle 29.10.1979. Cold War International History Project. Soviet Invasion of 
Afghanistan; Wiinsche, Dierk: Ariana Afghan Ailines fights on. Flug Revue July 2003. 

82  Mitrokhinin mukaan (s. 153) Aminin jäämistöön kuuluneesta muistikirjasta löytyi sittemmin 
puhelinnumero, jonka KGB katsoi yhdistävän hänet Yhdysvaltain tiedustelupalveluun. Amin 
leimattiin tämän perusteella suorastaan amerikkalaisten agentiksi, mistä oli jo aiemminkin 
huhuttu hänen afgaanivastustajiensa keskuudessa. Yhdysvaltain silloinen Kabulin asiainhoitaja 
J. Bruce Amstutz on myöhemmin kiistänyt Aminin CIA-yhteydet. Amstutz on kertonut 
tavanneensa Aminin viisi kertaa syksyllä 1979. Hänen mukaansa näissä tapaamisissa ei 
ollut ilmennyt mitään sellaista, mikä olisi osoittanut Aminin olevan halukas liittoutumaan 
Yhdysvaltojen kanssa. Ks. Ostermann, September 2002 Newsletter. New evidence on the 
1979-1989 war in Afghanistan. 
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vastaväitteitä. Afganistanin asevoimien poliittisessa päähallinnossa neuvon-
antajana toimineen kenraalimajuri Vasili Zaplatinin on sanottu olleen täysin 
eri mieltä Paputinin kanssa.83 Kritiikki osoittautui turhaksi, sillä varsinaisten 
päättäjien harvalukuinen joukko halusi nyt pelata varman päälle. 

Pulmana oli se, että Afganistanissa ei tässä vaiheessa enää ollut vapaal-
la jalalla sellaisia kansandemokraatteja, jotka olisivat kyenneet kaappaa-
maan vallan Aminilta ja asettumaan hänen paikalleen maan johtoon. Ainut 
vaihtoehto olivat ulkomailla oleskelevat emigrantit ja pakolaiset. Heidän 
ydinryhmänsä aktivoitui tai aktivoitiin viimeistään lokakuussa. KGB otti 
yhteyttä Prahassa oleskelevaan Babrak Karmaliin. Lokakuun lopussa Karmal 
kirjoitti Brezneville henkilökohtaisen kirjeen, jossa vakuutettiin Parcham-
ryhmittymän valmiutta ratkaista Afganistanin ongelmat. KGB:n turvaan 
järjestämät Gulyabzoi, Watanjar ja Sarwari olivat lähettäneet jo vähän aikai-
semmin NKP:n keskuskomitealle kirjeen omista kaavailuistaan. Marraskuun 
alussa kaikki neljä edellä mainittua ja eräitä muita ulkomailla oleskelevia 
oppositiohenkilöitä tuotiin Moskovaan, jossa tulevaisuuden suunnittelua 
jatkettiin yhdessä turvallisuuspalvelun ja kommunistisen puolueen edusta-
jien kanssa. KGB:n piirissä hahmottui sotilaallinen suunnitelma Kabulissa 
toteutettavasta operaatiosta, johon kuului Aminin ja muiden vaarallisimpina 
pidettyjen henkilöiden "fyysinen eliminoiminen".84  

KGB:n johtaja Juri Andropov laati joulukuun alussa Brezneville eri-
tyisen muistion Afganistanin kehityksestä, opposition suunnitelmista ja 
tarkoituksenmukaisista jatkotoimista. Muistion mukaan ei ollut "mitään 
takeita_siitä ette] Amin, valta-asemaansa suojellakseen, suuntautuisi län-
teen Andropov antoi ymmärtää, että tämän syrjäyttäminen olisi vaikeaa 
ilman Neuvostoliiton suoranaista apua. Periaatteellinen valmius tähän olikin 
olemassa, sillä Kabulissa jo olevien neuvostoyksiköiden voimat todennäköi-
sesti riittäisivät "menestyksekkääseen operaatioon". Varmuuden vuoksi olisi 
viisasta pitää rajan läheisyydessä myös lisäjoukkoja. Sotilaallisen voiman 
käytöllä olisi Andropovin mukaan mahdollista ratkaista samalla kertaa 
erilaiset "rikollisjoukkojen likvidoimiseen" liittyvät kysymykset, puolustaa 
"huhtikuun vallankumouksen" saavutuksia ja vakiinnuttaa "leniniläiset 
periaatteet" Afganistanin puolue- ja valtiojohtoon. Näin voitaisiin myös 
varmistaa Neuvostoliiton omat asemat maassa.85 

83  Lyakhovskiy 2007, s. 8, 20. 

84  Mitrokhin, s. 86-88. 
85 Andropovin henkilökohtainen muistio Brezneville 1.12.1979. Cold War International History 

Project. Soviet Invasion of Afghanistan. Andropov mainitsi kahdesta Kabulissa olevasta 
neuvostopataljoonasta. Muiden lähteiden perusteella maassa oli tässä vaiheessa vain yksi 
Bagramiin lähetetty maahanlaskupataljoona ja erikoisjoukkoja. 
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Neuvostoliiton eri valtaelimistä juuri turvallisuuspalvelua on pidettävä 
hankkeen keskeisenä primus motorina. Toinen avainhenkilö oli puolustus-
ministeri Ustinov, jonka tiedetään keskustelleen näihin aikoihin Andropovin 
kanssa operaation toteutustavasta. KGB:n johdon on sanottu esittäneen 
aluksi suppeaa vaihtoehtoa, jossa käytettäisiin pelkästään Kabulissa jo 
olevia voimia. Myös Brezneville laaditun muistion sisältö näyttäisi viit-
taavan tähän. 

Joulukuun 8. päivänä Andropov ja Ustinov keskustelivat asiasta Krem-
lissä yhdessä Breznevin, Gromykon ja politbyroon jäsenen Mihail Suslovin 
(NKP:n pääideologi) kanssa. Vakuuttaakseen muita Andropov ja Ustinov 
vetosivat nyt myös strategisiin näkökohtiin. Saksan liittotasavalta oli vain 
paria päivää aikaisemmin ilmaissut tukensa suunnitelmalle amerikkalaisten 
keskimatkan ydinohjusten sijoittamisesta Eurooppaan — hankkeelle, jota 
Neuvostoliitto oli voimakkaasti vastustanut. Maalailtiin sellaistakin spe-
kulatiivista uhkakuvaa, että Yhdysvallat saattaisi sijoittaa ohjuksia myös 
Afganistaniin, mikäli sen onnistuisi vetää maa valtapiiriinsä. Uhka koh-
distuisi tällöin moniin tärkeisiin Neuvostoliiton kohteisiin. Sen merkitystä 
korosti oman ilmapuolustuksen heikkous tällä suunnalla. Interventiosta 
pidättymisen yhtenä pääargumenttina keväällä olleet SALT II -neuvottelut 
eivät myöskään enää olleet samalla tavoin toiminnan esteenä. Breznev 
ja Carter olivat allekirjoittaneet sopimuksen kesällä, mutta Yhdysvaltain 
senaatti ei ollut ratifioinut sitä. Alettiin aavistella suurvaltasuhteiden uutta 
kylmenemistä. Yhdysvaltain laivastovoimien entistä näkyvämpi läsnäolo 
Persianlahden suunnalla ei ollut omiaan lieventämään neuvostojohdon 
epäluuloja. Oliko kysymyksessä pelkkä voiman näyttö, vai aikoivatko 
amerikkalaiset sekaantua aseellisesti jo ennestään epävakaan alueen ke-
hitykseen? Etenkin Irania voitiin pitää potentiaalisena kohteena; ei vähiten 
sen takia, että islamistivallankumoukselliset olivat vallanneet Yhdysvaltain 
Teheranin suurlähetystön marraskuun alussa ja ottaneet useita kymmeniä 
sen henkilökuntaan kuuluneita panttivangeiksi.86  

Kremlin tapaamista on pidetty erittäin merkittävänä tulevan kehityk-
sen kannalta, sillä Breznev tiettävästi hyväksyi esitetyn hankkeen tässä 
tilaisuudessa. Kerrotaan sovitun kahdesta toimintavaihtoehdosta: Amin 
voitaisiin eliminoida KGB:n voimin tai, jos tämä ei osoittautuisi toimivaksi 
keinoksi, lähettämällä Afganistaniin asevoimien joukkoja. 

86  Lyakhovskiy 2007, s.12,17; Komienko, Georgy M.: The Cold War: Testimony of a Participant. 
Mezhdunarodnye otnosheniya, 1994, pp. 193-195; Salt II Treaty. Iran hostage crisis —Wikipedia, 
the free encyclopedia. 
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Puolustusministeri alkoi antaa suullisia toimintakäskyjä pian tapaamisen 
jälkeen. Joulukuun 10. päivänä hän ilmoitti yleisesikunnan päällikölle mar-
salkka Nikolai Ogarkoville, että politbyroo oli tehnyt alustavan päätöksen 
joukkojen lähettämisestä. Tehtävää varten olisi koottava 75 000 — 80 000 
miehen vahvuinen voimaryhmä. Yleisesikunnan korkein johto oli siihen 
asti vastustanut interventiokaavailuja, ja Ogarkov ilmaisi nytkin eriävän 
kantansa politbyroon ydinjoukolle, Ustinoville jopa useampaan otteeseen. 
Ogarkovin on sanottu viitanneen joukkojen lähettämiseen sisältyviin ulko-
poliittisiin riskeihin ja afgaanien perinteiseen tapaan vastustaa ulkopuolisia 
tunkeilijoita. Hänen kerrotaan myös kritisoineen esitettyä voimaryhmää 
liian pieneksi annettuun tehtävään. Yleisesikunnassa tuolloin palvelleen 
kenraali Mahmut Garejevin mukaan Ogarkov oli keskusteluissa toden-
nut Afganistanin tilanteen nopean vakauttamisen edellyttävän 30-35 di-
visioonan käyttöä. Vähemmällä voimalla ei kyettäisi sulkemaan pitävästi 
Pakistanin ja Iranin vastaisia rajoja, suojaamaan kaikkia tärkeitä kohteita 
ja tukahduttamaan kapinaliikettä. Ustinovin ja Ogarkovin tapaamisissa 
käytettiin kuvausten perusteella varsin suorasukaista kieltä, eikä jännitettä 
varmaankaan lieventänyt se kaikkien tiedossa oleva tosiasia, että ensin 
mainitulla ei marsalkan arvostaan huolimatta ollut mitään todellista so-
filastaustaa.87 Annettuja käskyjä oli silti toteltava. 

Toimintalinja hyväksyttiin muodollisesti politbyroon istunnossa joulu-
kuun 12. päivänä. Asian arkaluontoisuudesta kertoo, että päätöksen todel-
listasi:sältöä ei vieläkään haluttu panna paperille selväsanaisesti. Erittäin 
salaiseksi luokitellussa asiakirjassa "koskien tilannetta 'A':ssa" hyväksyttiin 
Andröpovin, Ustinovin ja Gromykon "esittämät arviot ja toimenpiteet" ja 
vahvistettiin tämä Breznevin ja muiden läsnä olleiden politbyroon jäsenten 
nimikirjoituksilla. Koska asiakirjan sisältö haluttiin pitää vain pienen piirin 
tiedossa, sitä ei myöskään laadittu normaalia toimistokäytäntöä noudat-
taen, vaan sihteerinä toiminut Konstantin Tsernenko kirjoitti sen käsin.88 

Ajankohtaan sisältyi muutakin dramatiikkaa, sillä samana päivänä 
Brysselissä Nato-maiden hallitusten edustajat hyväksyivät päätöksen Yh-
dysvaltain keskimatkan ydinohjuksien sijoittamisesta Eurooppaan. On 
esitetty, että tämä olisi ollut osaltaan sysäämässä Neuvostoliittoa inter-
vention tielle.89 

87  Lyakhovskiy 2007, s. 17-20, 26; Garejev, s. 44. 

88  Lyakhovskiy 2007, s. 21-22; Faksimilekopio asiakirjasta esim. Sowjetische Geheimdokumente 
zum Afghanistankrieg (1978-1991), s. 127. 

89  Lyakhovskiy 2007, s. 20-21. 
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Jousi jännittyy 

Valmiuden kohottaminen ja Aminin eliminointioperaation valmistelut 
Afganistanissa olivat tässä vaiheessa jo alkaneet. Turvallisuuspalvelun 
vastuulla olevan iskun johtohenkilöiden ja suoritusportaan siirrot maahan 
alkoivat kaikessa hiljaisuudessa joulukuun alkupäivinä. Erikoisoperaatioista 
vastaavan KGB:n ensimmäisen päähallinnon edustaja kenraaliluutnant-
ti Vadim Kirpitsenko saapui Kabuliin 5. joulukuuta. Hänen kanssaan 
samalla lennolla matkusti maahanlaskujoukkojen komentajan sijainen 
kenraaliluutnantti Nikolai Guskov, joka jäi ryhmineen Bagramiin valmis-
telutehtäviin. Pääkaupungin KGB-residentin Boris Ivanovin ohella myös 
afgaaniarmeijan neuvostoliittolaista pääsotilasneuvonantajaa informoitiin 
tulevasta. Turvallisuusviraston henkilökuntaa, erikoisjoukkojen miehiä sekä 
suuri määrä sotilasneuvonantajia ja asiantuntijoita valjastettiin tietojen 
keruuseen. Heidän ohellaan toimintaan on sanottu osallistuneen runsaasti 
paikallisia agentteja ja yhteistyöhenkilöitä. Maan tulevaksi päämieheksi 
valittu Babrak Karmal lennätettiin jo 7. joulukuuta Bagramin tukikohtaan 
odottamaan vuoroaan. Sinne tuotiin Neuvostoliitosta myös muita valtaan 
nostettavan uuden hallituksen jäseniä.90 

Myös asevoimien yksiköitä saapui lisää. Bagramissa kesästä saakka ollutta 
maahanlaskupataljoonaa vahvistettiin jo joulukuun alussa. Aminin pyytämän 
henkilökohtaisen turvapataljoonan lähettäminen hyväksyttiin politbyroossa 
6. joulukuuta, ja yksikkö saapui perille 9.10. joulukuuta. Alun perin toivottu 
moottoroitu jalkaväki oli kuitenkin korvattuGRU:n alaisella noin 500 mie-
hen vahvuisella erikoisjoukolla, jota pidettiin sopivampana tehtävään. Tämä 
"muslimipataljoonana" tunnettu yksikkö koostui Neuvostoliiton eteläisten 
tasavaltojen miehistä, jotka eivät herättäneet ulkonäöllään tai kielellään huo-
miota Afganistanissa. Taustan salaamista helpotti myös se, että pataljoona 
puettiin afgaaniarmeijan univormuihin. Tavanomaisen kuljetuskaluston 
ohella sen mukana näyttää tulleen myös kenttätykkejä ja ilmatorjuntatyk-
kejä. Pataljoona ei tullut kuulumaan aivan Aminin turvajoukkojen ytimeen, 
mutta suojaustehtävänsä varjolla se saattoi sijoittua presidentin läheisyyteen 
herättämättä epäluuloja. Joulukuun 14. päivänä Bagramiin saapui uusi maa-
hanlaskupataljoona ja saman aselajin tiedustelukomppania.91  

90  Lyakhovskiy 2007, s.14, 30; Mitrokhin, s. 88-91. 

91  Politbyroon päätös 6.12.1979. Cold War International History Project. Soviet Invasion of 
Afghanistan; Lyakhovskiy 2007, s. 15, 30, 32; Yhdysvaltain tiedustelu raportoi Bagramiin 
tuodun joulukuun 8. päivään mennessä kokonaisen maahanlaskupataljoonan, mikä on ilmeisen 
virheellinen tieto. Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan: The Intelligence Community's 
Record. 
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92 

Afganistanin johto haluttiin pitää tietämättömänä todellisista aikeista, ja 
tässä näyttää onnistutun ehkä yllättävänkin hyvin. Kreml jatkoi muodol-
lisesti syyskuussa valitulla yhteistyön linjalla. Sen tärkeyttä korostettiin 
uudestaan vielä lokakuun lopulla, "jotta emme anna Aminille aihetta 
uskoa, että emme luota häneen emmekä halua olla tekemisissä hänen 
kanssaan". Politbyroon Afganistan-komissio piti tarkoituksenmukaisena, 
että Neuvostoliiton lehdistö välttäisi naapurimaan hallituksen arvostelua 
ja keskittyisi kuvauksissaan sen toimien myönteiseen esittelyyn. Aminin 
johtajantaidot tiedettiin. Oli tärkeää, että hän ei ehtisi ryhtyä vastatoimiin 

KGB:n muodostamaan Amin-kuvaan tuli kyllä myös tiettyjä säröjä, 
sillä pyynnöt neuvostojoukkojen lähettämisestä maahan jatkuivat joulu-
kuulle saakka. Tällainen ei todista länsisympatioista — sikäli kun pyynnöt 
todella tapahtuivat Aminin omasta aloitteesta Amin oli tietoinen siitä, 
että Moskovassa ei oltu hänen toimiinsa tyytyväisiä, ja syksyn kuluessa 
hän toi useaan otteeseen julki halunsa tavata neuvostojohtoa henkilökoh-
taisesti. Hän lienee pyrkinyt näin häivyttämään itseensä kohdistuneita 
epäluuloja. Yhteistyöhalun korostamisella oli tietysti myös toinen puoli, 
sillä Amin ymmärsi hyvin Neuvostoliiton tuen merkityksen oman valtansa 
jatkuvuuden kannalta. Afganistanin ulkopoliittinen liikkumavara kun oli 
tosiasiassa osoittautunut olemattomaksi.92 

Aminin toimet eivät auttaneet mitään, sillä neuvostojohto oli jo ratkai-
sunsa tehnyt. Ilmeisessä harhautustarkoituksessa hänen annettiin ainakin 
vielä joulukuun :6. päivänä ymmärtää, että toivottu valtiovierailu Mos-
kovaan olisi suunnitteilla. Myös Aminin epäsuosioon joutunut Kabulin 
lähettiläs vaihdettiin toiseen henkilöön. Materiaalisen avun osalta pidettiin 
voimassa syyskuun puolivälissä tehdyt rajoitukset. Afganistan-komission 
mukaan Aminille ei saisi antaa mahdollisuutta luoda suurempia varastoja 
tai taloudellisia reservejä "meidän kustannuksellamme" 93  

Gromykon, Andropovin, Ustinovin ja Ponomarevin muistio politbyroolle 29.10.1979. Cold 
War International History Project. Soviet Invasion of Afghanistan; Amin näyttää kertoneen 
huolistaan myös Yhdysvaltain Kabulin-lähetystölle. Se raportoi 30. lokakuuta Aminin olevan 
"piinaavan tietoinen maanpaossa olevasta johdosta, jota neuvostoliittolaiset pitivät hyllyllä". 
Galster, Steven: The Spynest Documents: Destabilizing Afghanistan. 

93  Gromykon, Ustinovin ja Tsvigunin raportti ja siihen liittyvä politbyroon päätös 15.9.1979. 
Gromykon, Andropovin, Ustinovin ja Ponomarevin muistio politbyroolle 29.10.1979. Raportit 
Neuvostoliiton Afganistanin-lähettilään Puzanovin ja uuden lähettilään F. A. Tabejevin 
keskusteluista Aminin kanssa 3.11.1979 ja 6.12.1979. Cold War International History Project. 
Soviet Invasion of Afghanistan. Lyakhovskiy 2007, s. 15. 
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Bagramiin sijoitettuun KGB:n erikoisjoukkojen "Zenit"-ryhmään kuu-
luneiden upseerien myöhempien kertomusten mukaan kenraaliluutnantti 
Guskov antoi jo 11. joulukuuta ryhmälle ja yhdelle "muslimipataljoonan" 
komppanialle tehtäväksi vallata Kabulin keskustassa oleva Aminin resi-
denssi, radio- ja televisiokeskus, salaisen poliisin päämaja ja eräät muut 
keskeiset kohteet. Käsky toiminnan aloittamisesta tuli paria päivää myö-
hemmin, mutta se peruutettiin melkein saman tien. Uutta hanketta kaa-
vailtiin sen jälkeen kun Bagramiin oli saatu lisää maahanlaskujoukkoja, 
mutta sekin päätettiin lykätä. Ilman tulosta jäivät myös Aminin tavan-
omaisella kulkureitillä väijyneet KGB:n tarkka-ampujat, sillä presidentin 
hyvät turvajärjestelyt estivät heidän aikeensa. Joulukuun 16. päivänä Amin 
yritettiin tiettävästi myrkyttää, mutta myrkkyjuomaa nautti ainoastaan 
hänen serkkunsa, salaisen poliisin päällikkö Asadullah Amin Tämäkään 
ei kuollut, vaan ainoastaan sairastui." 

Surmahanke alkoi saada makaaberin farssin piirteitä. Joulukuun 17. päi-
vänä Aminia vastaan tehtiin jälleen murhayritys — joka epäonnistui. Tekijä sai 
surmansa, joten mahdolliset taustavoimat jäivät tälläkin kertaa selvittämättä. 
Välikohtauksen jälkeen Amin muutti keskusta-asunnostaan Kabulin laidalla 
olevaan Taj-Beg'in palatsiin, jota oli helppo vartioida ja puolustaa. Lähistöllä 
olevasta Rishkorin varuskunnasta saattoi tarvittaessa saada nopeasti vielä 
lisää apua. Pääesikunta sijaitsi samassa kaupunginosassa, runsaan kilomet-
rin päässä, joten yhteydenpito asevoimien johtoon oli sekin nyt helpompaa. 
Vallankaappausta suunnitteleville oli puolestaan käynyt selväksi, että tehtä-
vä oli odotettua hankalampi. Päätettiin ottaa aikalisä, ja Bagramissa ollut 
Karmal lennätettiin vähäksi aikaa takaisin Neuvostoliittoon.95 

Neuvostoliiton puolella tapahtumat sen sijaan olivat edenneet suun-
nitelmien mukaisesti. Puolustusministeri Ustinov oli ryhtynyt joulukuun 
10. päivästä lähtien antamaan yleisesikunnalle suullisia käskyjä uuden 
yleisarmeijan muodostamisesta Turkestanin sotilaspiirissä. Ensi vaiheessa 
oli kohotettava kahden divisioonan taisteluvalmiutta. Kiovan sotilaspiiri 
sai tehtäväkseen mobilisoida yhden ponttoonisiltarykmentin ja lähettää 
se Termezin alueelle Afganistanin pohjoisrajan tuntumaan. Lisäksi oli 
valmistauduttava maahanlaskuoperaatioon, jossa käytettäisiin yhtä maa-
hanlaskudivisioonaa, yhtä erillistä maahanlaskurykmenttiä ja ilmavoimien 

94  Lyakhovskiy 2007, s 31-33. Asadullah Amin lennätettiin Neuvostoliittoon hoidettavaksi ja hän 
tervehtyi. Afganistanin hallituksen vaihdoksen jälkeen hänet kuitenkin toimitettiin Lefortovon 
vankilaan. Myöhemmin Asadullah palautettiin Afganistaniin, jonka uusi hallitus teloitutti 
hänet. 

95  Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan; Lyakhovskiy 2007, s. 33. 
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kaikkien viiden kuljetuslentodivisioonan voimia. Nämä lentomuodostel-
mat ja myös erillisiä kuljetuslentorykmenttejä oli käsketty asettaa täyteen 
toimintavalmiuteen jo paria päivää aikaisemmin 96  

Tulevien sotilaallisten toimien koordinoimiseksi puolustusministeriöön 
muodostettiin joulukuun 13. päivänä erityinen operatiivinen ryhmä, jota 
johti yleisesikunnan päällikön sijainen armeijankenraali Sergei Ahrome-
jev. Ryhmän kokoonpanoon kuului edustajia puolustusministeriöstä, 
yleisesikunnasta ja eri puolustushaaroista, ja se matkusti jo seuraavana 
päivänä Termeziin aloittamaan työtään. Maahanlaskujoukkojen edus-
taja kenraaliluutnantti Guskov siirsi puolestaan joulukuun 23. päivänä 
komentopaikkansa Bagramista Kabuliin ja valmistautui johtamaan siellä 
tulevaa maahanlaskujoukkojen siirtoa, majoittamista ja toimintaa. Myös 
kuljetusilmavoimien edustaja kenraalimajuri M. P. Zaika saapui kaupun-
kiin pian tämän jälkeen.97 

Neuvostoasevoimien operatiivisissa suunnitelmissa Afganistanin suunta 
kuului ensisijaisesti Turkestanin sotilaspiirin vastuulle. Tämän takia oli 
luontevaa, että nytkin käytettäisiin ensisijaisesti piirin omia resursseja. 
Perusteilla olevan 40. armeijan esikunta koottiin sotilaspiirin esikunnan 
henkilöstöstä ja yleisesikunnan lähettämistä upseereista. Esikunnan pe-
rustamiskäsky annettiin 16. joulukuuta. Armeijan komentajaksi määrät-
tiin sotilaspiirin komentajan ensimmäinen sijainen kenraaliluutnantti Juri 
Tuharinov joka`otti nyt käytännön toiminnan johtovastuun.98  

Puolustusministeriön suunnitelman mukaan maavoimien runko tulisi 
koostumaan neljästä moottoroidusta jalkaväkidivisioonasta ja yhdestä 
erillisestä moottoroidusta rykmentistä. Voimaryhmä koottaisiin Turkes-
tanin piirin kaaderijoukoista, joita täydennettäisiin naapurina olevan Keski-
Aasian sotilaspiirin voimilla. Turkestanin sotilaspiiri asettaisi käytettäväksi 
kolme neljästä vakinaisesta divisioonastaan. Kaksi niistä siirrettäisiin Afga-
nistaniin heti alkuvaiheessa ja yksi, Kizyl-Arvatissa oleva 58. moottoroitu 
jalkaväkidivisioona, jätettäisiin reserviksi sotilaspiiriin.99 

96  Lyakhovskiy 2007, s. 19. Voenno-transportnaja aviatsija Rossii 75 let , s. 109-110. 
97  Lyakhovskiy 2007, s 34; Operatiivisen ryhmän raportti (päiväys puuttuu). Cold War 

International History Project Soviet Invasion of Afghanistan; Voenno-transportnaja aviatsija 
Rossii 75 let, s. 113. 

98  The Soviet-Afghan War, s. 11; Lyakhovskiy 2007, s. 35. 
99  Lyakhovskiy 2007, s. 39-40; Ljahovski 1995, glava II; Sotilaspiirien yhtymistä ks. esim. 

Poslevoennaja istorija Suhoputnyh sil; Kizyl-Arvat sijaitsee noin 600 km:n päässä Kushkasta 
luoteeseen. 
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Kärkidivisioonat olivat jo entuudestaan rajan pinnassa; 108. moottoroitu 
jalkaväkidivisioona Termezissä, Kabuliin johtavan päätien suunnassa, ja 
5. kaartin moottoroitu jalkaväkidivisioona lännempänä Kushkassa. Myös 
Kushkan suunta oli strategisesti tärkeä, sillä sen kautta kulki päätie Heratiin 
ja edelleen Kandahariin ja muualle eteläiseen Afganistaniin. Molemmat 
divisioonat olivat alun perin alhaisen valmiuskategorian yhtymiä. Niiden 
vastuualue oli ollut perinteisesti rauhallista, eikä divisioonilta ollut edelly-
tetty nopeaa reagointikykyä. Niinpä yhtymien tosiasiallinen vahvuus oli 
ollut normaalisti enintään 30 prosenttia määrävahvuudesta. Yhdysvaltain 
tiedusteluarvioiden mukaan molemmat olivat olleet ennen vuotta 1979 
lähinnä lepotilassa. Heratin maaliskuisen kapinan aikana ja sen jälkeen 
näissä divisioonissa oli kuitenkin havaittu aktiivista toimintaa. Valmiutta 
ja vahvuutta oli nostettu useampaan otteeseen kutsumalla reserviläisiä 
palvelukseen joksikin aikaa. Esimerkiksi kesäkuussa 1979 henkilövahvuus 
oli jo 75 prosenttia määrävahvuudesta. Termezin divisioona asetettiin lo-
pulliseen hälytysvalmiuteen joulukuun 12. päivänä, ja yksi sen rykmenteistä 
siirrettiin jo rajan pintaan. Viikkoa myöhemmin, 19. joulukuuta, myös 
Kushkasta alkoi siirtyä joukkoja kohti rajaa.'°° 

Lisävoimaksi tarkoitettu Keski-Aasian sotilaspiirin kaaderiyhtymä, 
68. moottoroitu jalkaväkidivisioona (Sary-Ozek, Kazakstan), siirrettiin 
Turkestanin sotilaspiirin alaisuuteen ja saatettiin taisteluvalmiuteen joulu-
kuun aikana. Käytännössä divisioonasta tultiin lähettämään Afganistaniin 
vain osia. Keski-Aasian piiristä saatiin 40. armeijan käyttöön myös toi-
nen divisioona; 201: moottoroitu jalkaväkidivisioona. Tätä Tadzikistanin 
pääkaupungissa Dushanbessa ollutta yhtymää suunniteltiin reserviksi, 
ja sen liikekannallepano aloitettiin muita myöhemmin Operaatioon va-
rattu erillinen rykmentti (860. ErMtJvR) kuului niin ikään Keski-Aasian 
sotilaspiirin joukkoihin. Se lähti marssille Oshin kaupungista, Kirgisian 
neuvostotasavallasta.'°' 

Maahanlaskudivisioonan käytöstä oli puhuttu politbyroossa jo maa-
liskuussa. Tuolloin operaatioon oli kaavailtu 105. maahanlaskudivisioo-
naa, joka oli lähin tämän aselajin yhtymä (keskuspaikka Uzbekistanin 

100  Turkestanski Voennyi Okrug; Lyakhovskiy 2007, s. 34; Predicting the Soviet Invasion of 
Afghanistan. 

101  68. MtJvD:sta tultiin siirtämään Afganistaniin kaksi rykmenttiä: 395. MtJvR liitettiin 201. 
MtJvD:n kokoonpanoon ja 186. MtJvR erillisenä rykmenttinä suoraan 40. armeijan alaisuuteen. 
Keski-Aasian sotilaspiirin vakinaisiin maavoimiin kuului tiettävästi seitsemän divisioonaa. Ks. 
Poslevoennaja istorija suhoputnyh sil; Motostrelkovye i mehanizarovannye divizii; Istorija 201-i 
Gatsinskoi Dvazdy Krasnoznamennoi msd na zemle Afganistana; Beskarev, A. I.: Afganistan. 
Komsostav 860 omsp. 
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Ferganassa). Yhdysvaltain tiedustelu oli havainnut tuolloin sen joukoissa 
lähtöön viittaavia valmisteluja. Bagramiin heinäkuussa siirretty pataljoona 
oli lähtöisin tästä divisioonasta, ja joulukuussa Afganistaniin saapuneen 
345. maahanlaskurykmentin osat tulivat niin ikään Ferganasta. Tässä vai-
heessa tilanne oli muuttunut keväästä sikäli, että 105. Mh1D oli ehditty 
yleisesikunnan toukokuun alussa antaman käskyn perusteella hajottaa, 
tätä yhtä rykmenttiä lukuunottamatta. Laajalla Kaspianmeren tasalta 
itään ulottuvalla alueella ei enää ollut muita tämän aselajin joukkoja.102 

Maahanlaskujoukkojen vahvaa panosta pidettiin edelleen tärkeänä, 
erityisesti operaation alkuvaiheessa, kun nopeus olisi valttia. Kabul olisi 
saatava hallintaan mahdollisimman pian. Niinpä Ferganasta siirrettävää 
rykmentin loppuosaa päätettiin vahventaa kokonaisella divisioonalla, joka 
otettaisiin kauempaa Euroopan suunnalta. Valinta kohdistui Valko-Ve-
näjän sotilaspiiriin sijoitettuun 103 maahanlaskudivisioonaan (Vitebsk, 
Polotsk), joka siirrettäisiin kohteeseensa yli 3 700 kilometrin päästä. Matka 
ei ollut mikään este, sillä aselajilla ja kuljetusilmavoimilla oli kokemusta 
pitemmistäkin siirroista. Valinta ei liene ollut viime hetken ratkaisu, sillä 
divisioonan komentajan tiedetään vierailleen syksyn kuluessa useampaan 
kertaan Afganistanissa tutustumassa olosuhteisiin. Joukkojen kuljetukset 
lähemmäs toiminta-aluetta alkoivat jo ennen joulukuun puoliväliä, ja joukot 
saatettiin lopulliseen valmiuteen 24.12. mennessä. Operaation ensi-iskuun 
lähdettäisiin Keski-Aasian eri lentokentiltä ja Saratovin lähellä olevasta 
Engelsin lentotukikohdasta — enimmillään noin 2 400 kilometrin päästä 
Kabulista. Aselajin reserviksi nimettiin Moskovan sotilaspiirin alueella 
(Tula) oleva 106. maahanlaskudivisioona.103 

Armeijan kokoonpanoon liitettiin myös Turkestanin sotilaspiirin jouk-
koihin kuulunut uudentyyppinen maahanlaskuyhtymä, erillinen ilma-
rynnäkköprikaati. Tällaisia prikaateja oli ryhdytty kehittämään Neuvosto-
liitossa 1960-luvun lopulta lähtien ja erityisesti 1970-luvun lopulla, jolloin 

102 Maahanlaskujoukkoihin kuului tässä vaiheessa seitsemän divisioonaa (yksi niistä oli 
koulutusdivisioona) ja yksi erillinen rykmentti. Ks. Sostav i dislokatsija Vozdugno-desantnyh 
voisk. Hajottamiskäskystä ja se ajankohdasta Suhorukov, Dmitri Semenovits.: Zapiski 
komandujustsego-desantnika, glava "Afganistan". 

103 Tärkeimpiä keskityskenttiä olivat ainakin Fergana (n. 700 km:n päässä Kabulista), Tsimkent 
(Kazakstanissa n. 900 km:n päässä) ja Balhash (Kazakstanissa, n. 1500 km:n päässä), Engelsin 
tukikohdasta kertyi kaikkein pisin matka. Aiemmin samana vuonna järjestetyn harjoituksen 
"Vostok-79" aikana Tulaan sijoitettu 106. maahanlaskudivisioona kuljetettiin 6 500 km:n 
päähän Kaukoitään. Tähän tarvittiin 335 lentoa ja 54 tuntia. Esikuvana voitiin käyttää 
myös kokemuksia vuoden 1968 interventiosta Tsekkoslovakiaan, johon oli käytetty kahta 
maahanlaskudivisioonaa. 103. Mh1D oli ollut mukana jo tuolloin. Voenno-transportnaja 
aviatsija Rossii 75 let, s. 88-89, 98-99, 110-115; Ljahovski 1995, glava II; Allan — Kläy, s. 212-213. 
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niitä kaavailtiin nopeiden hyökkäysoperaatioiden eräiksi iskunyrkeiksi. 
Helikopterikuljetteisina ne soveltuivat perinteisiä maahanlaskujoukkoja 
monipuolisempiin tehtäviin ja olosuhteisiin. Nyt kysymyksessä oleva 56. 
kaartin ilmarynnäkköprikaati (Tsirtsik, Uzbekistan) oli perustettu vuoden 
1979 lopulla 105. maahanlaskudivisioonan hajottamiseen liittyen, divisioonan 
yhden rykmentin pohjalta. Se joutuisi nyt tuoreeltaan käytännön toimiin.104  

Yhtymien tulivoimaa täydennettiin armeijajoukkoihin kuuluvalla 
tykistöprikaatilla (353. TykPr) ja ilmasuojaa yhdellä ilmatorjuntaohjus-
prikaatilla (2. ItOhjPr). Rajasotilaspiirien lentotukikohtiin koottiin armei-
jaan liitettävää ilmakomponenttia, 34. sekakoosteista lentoarmeijakuntaa, 
johon kuului kuljetus- ja tiedustelukoneita, hävittäjiä, hävittäjä-pommittajia 
ja helikoptereita. Tarvittava kalusto ja muut resurssit saatiin sotilaspiirien 
ilma-armeijoista. Termezin suunnalla oleva Amu Dania -joki muodosti 
valmisteluissa oman erityisongelmansa. Joki oli noin kilometrin levyinen ja 
sen yli oli rakennettava etukäteen raskaalle liikenteelle sopiva tilapäissilta. 
Tehtävään osoitettiin lopulta kaksi ponttoonisiltarykmenttiä. Ensimmäiset 
läntiset tiedusteluhavainnot siltakalustokuljetusten saapumisesta tehtiin 
joulukuun 19. päivänä.105  

Perusrungon ohella 40. armeijaan kuului paljon pienempiä joukko-osasto-
ja, yksiköitä ja huoltomuodostelmia. Liikekannallepanossa saatettiin täyteen 
vahvuuteen kaikkiaan yli sata erikokoista muodostelmaa ja laitosta. Maahan-
laskujoukot olivat jo alun perin ainakin periaatteessa valmiina lähtöön, sillä 
ne pidettiin jatkuvasti täysivahvuisina tai lähes täysivahvuisina. Muiden 
joukkojen osalta vajausta oli niin paljon että reservistä täytyi mobilisoida yli 
50 000 miestä. Siviilisektorilta otettiin lisäksi noin 8 000 ajoneuvoa. Voima-
ryhmän kokoamiseksi ei julistettu yleistä liikekannallepanoa, vaan yhtymät 
ja muodostelmat saatettiin taisteluvalmiuteen Ustinovin erillisten suullisten 
käskyjen perusteella. Yleisesikunnan tiedetään antaneen kolmen viikon aikana 
yli 30 niihin liittyvää erillistä ohjetta. Venäläinen tutkija Aleksandr Ljahovski 
katsoo tämän osoittavan, että tarkempaa interventio suunnitelmaa ei vielä 
ollut olemassa ennen joulukuun puoliväliä. Lähteiden puuttuessa tästä voi 
kiistellä, mutta on mahdollista, että ainakin valittu toteutustapa hahmottui 

o4 Ilmarynnäkköprikaateja oli vuoden 1979 loppuun mennessä perustettu tiettävästi 
kaikkiaan 11, pääosa (8) juuri joulukuussa 1979. Niiden lisäksi perustettiin 20 erillistä 
ilmarynnäkköpataljoonaa. Sostav i dislokatsija desantno-sturmovyh voisk (1968-1989 goda); 
Desantno-sturmovye voiska SSSR. 

105 Lyakhovskiy 2007, s. 44; Ljahovski 1995, glava II; Tuharinov I. Ju.: "Sekretnyi komandarm", 
tsast II; Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan; Beskarev, A. I.: Afganistan. Peretsen vi 
ts Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija). 
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asteittain ja sai lopullisen muotonsa vasta aivan viime vaiheessa — ja osittain 
kenties vasta toiminnan alkamisen jälkeen.'°6  

Turkestanin ja Keski-Aasian sotilaspiireissä ei ollut tehty mitään vas-
taavaa sitten toisen maailmansodan. Osoittautui, että käskyjen toteuttami-
sessa oli monia ongelmia. Erikoiskoulutuksen saaneesta miehistöstä, kuten 
panssarivaunujen ja jalkaväen taisteluajoneuvojen kuljettajista, tykkimiehistä 
sekä ohjus- ja tutkamiehistä oli puutetta. Syynä oli se, että Keski-Aasian 
reserviläiset olivat yleensä suorittaneet varusmiespalveluksensa sellaisis-
sa tehtävissä, yleensä moottoroidussa jalkaväessä tai rakennusjoukoissa, 
joissa heikosta venäjän kielen taidosta ei ollut suurempaa haittaa. Liike-
kannallepanoa vaikeuttivat myös kutsuntaluetteloiden puutteet ja muut 
byrokraattiset epäselvyydet. Monet reserviläiset pyrkivät tarkoituksellisesti 
välttämään palveluksen. Riveihin astuneiden reserviupseereiden joukossa 
oli sellaisia, jotka olivat saaneet koulutuksensa siviiliopintojen yhteydessä 
eivätkä olleet koskaan palvelleet varsinaisessa armeijassa. Käsketty aika-
taulu osoittautui niin tiukaksi, että joitakin huoltomuodostelmia jouduttiin 
täydentämään vielä keskitysmarssien aikana.'°7 

Yöllä 24. joulukuuta oltiin silti niin pitkällä, että Turkestanin sotilaspii-
rin komentaja kenraalieversti Juri Maksimov saattoi ilmoittaa Moskovaan 
armeijan olevan valmiina toimintaan. Samana päivänä puolustusminis-
teriössä.pidetyssä kokouksessa Ustinov ilmoitti politbyroon tehneen pää-
töksen joukkojen lähettämisestä. Joulukuun 25. päivänä joukkojen johto 
sai Ustinoyin allekirjoittaman direktiivin, jonka mukaan Afganistanin 
rajan ylittäminen oli aloitettava maitse ja ilmateitse vielä samana päivänä 
klo 15.00 Moskovan aikaa. Kabulissa kello olisi tuolloin puoltatoista tun-
tia enemmän. Maahanlaskujoukkojen komentaja kenraalieversti Dmitri 
Suhorukov oli saanut toimintakäskyn jo illalla 24. joulukuuta.108 

Varsinaista operaatiosuunnitelmaa ei ole tutkijoiden käytettävissä, 
joten se täytyy hahmottaa muiden tietojen ja myöhempien tapahtumien 
perusteella. Myös suunnitelmaan ennen toiminnan aloittamista tehdyt 
mahdolliset muutokset jäävät toistaiseksi tuntemattomiksi. Perusajatus oli 
joka tapauksessa se, että maahan tunkeuduttaisiin nopeasti sekä maitse 
että ilmateitse. Yllätystä ja joukkojen hyvää liikkuvuutta käytettäisiin hy-
väksi mahdollisimman paljon. Operaation ratkaiseva vaihe kestäisi hyvin 
lyhyen ajan. Sen strateginen painopiste oli Kabul, jonka haltuunottoon 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Kaupunki otettaisiin valvontaan erikois- 

106  Voina v Afganistane, s. 213-214; Lyakhovskiy 2007, s. 21-22, 35. 
107  Lyakhovskiy 2007, s 39; The Soviet-Afghan War, s. 11. 

108  Lyakhovskiy 2007, s. 40, 44; Suhorukov, glava "Afganistan". 
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joukoilla ja maahanlaskujoukoilla. Paikalliset varuskuntajoukot piti kyetä 
tarvittaessa neutraloimaan. Sotilasneuvonantajilla oli tässä oma roolinsa, 
sillä he saivat tehtäväkseen ehkäistä vastarintaa aikovien yksiköiden tuloa 
Kabuliin ja lamauttaa jo ennakolta kaupungin ilmapuolustusjärjestelmä. 
Tähän liittyen kerrotaan mm. ilmatorjunta-aseiden ja ammusvarastojen 
valvonnasta ja tykkien tähtäyslaitteiden poistamisesta.109  

Suunnitelmaan kuuluva vallankaappaus oli ensi sijassa KGB:n vas-
tuulla. Armeijalla olisi siinä vain tukeva rooli. Presidentti Aminin ja hä-
nen lähipiirinsä eliminoimisesta vastaisivat erikoisjoukot. Ne valtaisivat 
nopeasti myös kaupungin muut tärkeimmät kohteet yhdessä maahanlas-
kuyksiköiden kanssa. Päämääränä oli lamauttaa samalla kertaa maan 
poliittinen johto ja asevoimien keskusjohto. Näin pyrittiin ehkäisemään 
koordinoidut vastatoimet. Maassa jo olevat voimat varmistaisivat kuljetusten 
turvallisen perilletulon. Maavoimat käyttäisivät hyväkseen Neuvostoliiton 
rajalta Afganistaniin johtavaa kahta päätietä ja etenisivät rajan yli suun-
nissa Termez—Kabul ja Kushka—Herat. Operaatio aloitettaisiin Termezin 
suunnalla. Toinen Bagramissa olevista maahanlaskupataljoonista kerrotaan 
sijoitetun hyvissä ajoin etukäteen noin 50 kilometrin päässä pohjoisessa 
olevan Salangin tunnelin alueelle suojaustehtäviin. Termezin suunnalta 
tulevien joukkojen tiedusteluosia ja yksi ilmarynnäkköpataljoona käskettiin 
niin ikään jo operaation alkuvaiheessa siirtymään Salangin solaan"° Sen 
kautta kulkeva vuoristo-osuus oli Kabuliin johtavan reitin pullonkaula, 
jossa vähälukuinenkin vastustaja saattaisi kyetä pysäyttämään joukkojen 
liikkeen, mikäli saisi, siihen tilaisuuden. 

Joukkojen tuloa ei tietenkään voisi salata Afganistanin johdolta. Se ei 
toisaalta ollut tarpeenkaan, sillä Amin oli pyytänyt apua useaan kertaan. Neu-
vostoliiton Kabulin lähettiläs kertoi hänelle 22. ja 23. joulukuuta Moskovan 
myönteisestä ratkaisusta asiassa. Aminin on sanottu ilmaisseen kiitoksensa 
neuvostojohdolle ja antaneen omalle yleisesikunnalleen ohjeet saapuvien jouk-
kojen avustamisesta Aminin näkökulmasta tämän saattoi olettaa merkitsevän 
sitä, että jännittyneet suhteet Kremliin olivat nyt lientymässä. Normalisoituvaan 
kanssakäymiseen viittasi sekin, että Kabuliin saapui vielä joulukuun 24. päivä-
nä Neuvostoliitosta ministeritason delegaatio useamman päivän vierailulle.111 

Tietovuotojen ehkäisemiseksi suunnitelmiin liittymätön neuvosto-
henkilöstö pidettiin tietämättöminä vallankaappaushankkeesta. Ulkopuolisen 
maailman suhteen noudatettiin loppuun saakka tiukkaa salaamisperiaatetta. 

109  Lyakhovskiy 2007, s. 45. 
110 Pataljoonien ja tiedusteluosien siirroista Lyakhovskiy 2007, s. 44; Allan — Kläy, s. 206. 
111 Allan — Kläy, s. 225-226; Lyakhovskiy 2007, s. 37. 
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Salangin sola. 

Ei ollut vaikea ennakoida intervention nousevan kansainvälisen tason ky-
symykseksi, mutta toimille ei olisi eduksi, että tieto leviäisi ennen aikojaan. 
Ratkaisusta olisiparempi keskustella siinä vaiheessa kun muut olisi asetettu 
tapahtuneen tosiasian eteen. Tässä onnistuttiinkin varsin hyvin. Yhdysvaltain 
tiedusteluenäyttää kyllä olleen perillä valmiuden kohottamisesta ja aiemmis-
ta sotilasyksiköiden siirrosta Afganistaniin. Vaikeampaa oli arvioida sitä, 
mihin tämä kaikki oikeastaan tähtäsi — ja milloin. Tiedusteluviranomaisten 
keskuudessa puhuttiin intervention mahdollisuudesta ainakin kesästä 1979 
lähtien, mutta vielä joulukuun alkupuolella analyytikkojen enemmistö oli 
sitä mieltä, että neuvostojoukkojen laajamittainen käyttö olisi epätodennä-
köistä. Lisävoimien lähettämistä pidettiin mahdollisena, mutta aina inter-
ventioon saakka vallitsi erimielisyyttä siitä, kuinka suuresta voimaryhmästä 
olisi kysymys ja mikä sen tehtävä tulisi olemaan. Puhuttiin maassa olevan 
neuvostohenkilöstön suojaustehtävästä, neuvostomielisen hallituksen val-
lan varmistamisesta ja sittemmin myös Afganistanin rappeutuvan armeijan 
suorasta tukemisesta ja mahdollisesta osanotosta taisteluihin. Syytä maassa 
olevien joukkojen määrän kasvattamiseen tiedusteltiin joulukuun puolivälissä 
diplomaattiteitse myös Moskovasta. Vastausta ei saatu, vaan kyseessä ilmoi-
tettiin olevan puhtaasti Neuvostoliiton ja Afganistanin keskinäinen asia.12  

12  Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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Neuvostoliiton tiedotusvälineet vaikenivat toimenpiteistä kokonaan, sillä 
myös kotirintama haluttiin pitää tietämättömänä siitä mitä oli tekeillä. Vielä 
joulukuun 23. päivän Pravdaan sisältyi artikkeli, jossa kumottiin kaikki 
länsimaissa esitetyt tiedot Neuvostoliiton sekaantumisesta eteläisen naa-
purinsa sisäiseen kehitykseen. Kertomukset neuvostojoukkojen siirroista 
leimattiin kokonaan tekaistuiksi tarinoiksi. Lehdessä syytettiin toisaalta 
Yhdysvaltoja vastavallankumouksen valmistelusta Afganistanissa. Näin 
pohjustettiin kansalaisten mielialoja tulevaa silmälläpitäen.113 

Washingtonin tilannekuva alkoi tarkentua vasta aivan operaation edellä. 
Kansallisen turvallisuusviraston johtajan on kerrottu informoineen pre-
sidentin turvallisuusneuvonantajaa ja puolustusministeriä joulukuun 22. 
päivänä siitä, että laajan mittakaavan interventio olisi odotettavissa kolmen 
vuorokauden kuluessa. Näkemys vahvistettiin turvallisuusviraston rapor-
tissa 25.12., jonka mukaan joukkojen laajamittainen siirto Afganistaniin 
oli mahdollisesti alkamassa. 114  

Pian kävi selväksi, että tähän oli vaikea enää esittää vastaväitteitä. 

Strateginen isku 
Maahanlaskujoukkoja tuovien kuljetuslentokoneiden virta alkoi saapua 
Kabuliin ja Bagramiin illansuussa 25. joulukuuta. Kokonaisen divisioonan 
ja maassa jo olevan rykmentin loppuosien kuljetus oli mittava operaatio, 
johon tarvittiin aikaa yli kaksi vuorokautta. Noin 340 lennolla (IL-76, An-
12 ja An-22 -koneita) tuotiin maahan 7 750 sotilasta, noin 900 yksikköä 
erilaista sotateknistä kalustoa ja yli tuhat tonnia: erilaista rahtitavaraa. 
Lentokentät oli alun perin varauduttu varmistamaan laskuvarjoilla pudo-
tettavilla joukoilla (vahvistettu pataljoona kenttää kohden), jotka ottaisivat 
haltuun lennonjohtotornin, kiitoradat, neutraloisivat kenttiä suojaavat af-
gaanijoukot ja tukisivat päävoimien saapumista kentille. Osoittautui, että 
tällaisia toimenpiteitä ei tarvittu. Vastarinnan mahdollisuus oli eliminoitu 
jo hyvissä ajoin etukäteen, ja maahanlaskujoukot voitiin tuoda kentille 
suoraan lentokoneilla. 

Aluksi saapuivat joukkojen päävoimat, sen jälkeen niiden ajoneuvo-
kalusto, välttämättömät huoltotarvikkeet ja tukevat yksiköt. Koneita 
laskeutui ensi vaiheessa 1,5-3 minuutin välein. Ne rullasivat moottoreita 
sammuttamatta kiitoradan päähän, josta jalkautuneet sotilaat siirtyivät 
nopeasti etukäteen määritettyihin kohteisiin. Tyhjentyneet koneet nousivat 

13  Artikkelista ks. Soviet troops in Afghanistan? Pure fabrication. CNN Cold War — First Draft: 
Pravda. 

14  Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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saman tien ilmaan tehden tilaa seuraaville. Koska lentokentillä saattoi olla 
samanaikaisesti vain vähäinen konemäärä ja koska toiminta ei kaikissa 
tapauksissa sujunut aivan suunnitelmien mukaan, useiden koneiden täy-
tyi tehdä useampi kuin yksi lähestyminen tai kierrellä kentän ympärillä 
odottamassa vuoroaan. Kokonaisuutena maahanlaskujen arvioitiin silti 
sujuneen nopeasti ja menestyksekkäästi Suojaustehtävään määrätyt hä-
vittäjät saattoivat tyytyä pelkkään tilanteen tarkkailuun, sillä kuljetuksia 
ei häiritty. Myös suurilta onnettomuuksilta vältyttiin — yhtä tapausta lu-
kuun ottamatta. Pimeydessä lentävä IL-76-kuljetuskone törmäsi 25. päivän 
iltana vuoreen Kabulin pohjoispuolella, jolloin koneen miehistö ja noin 
40 sotilasta sai surmansa.15  

Kabuliin saapui pääosa 103. maahanlaskudivisioonasta, Bagramiin 
muu osa divisioonasta ja 345. erillisen maahanlaskurykmentin ne osat, 
jotka eivät olleet jo entuudestaan Afganistanissa. Maan pohjoisosassa 
oleva Kunduzin kenttä otettiin samoihin aikoihin haltuun 56. erillisen 
ilmarynnäkköprikaatin helikopterikuljetteisilla osilla."6  

Neuvostoliiton puolella Termezissä ponttoonisiltarykmentit alkoivat 
aamulla 25. joulukuuta rakentaa Amu Darian ylittämiseen tarvittavaan 
siltaa. Se valmistui käyttökuntoon niin, että maajoukkojen siirrot voitiin 
aloittaa käskyn mukaisesti iltapäivällä klo 16.30 paikallista aikaa, suun-
nilleen auringonlaskun aikaan. Armeijan komentaja oli tavannut aiemmin 
samana päivänä rajan toisella puolella Afganistanin asevoimien ja presi-
dentti Aminin edustajat ja varmistunut siitä, että toiminta sujuisi hyvässä 
yhteisymmärryksessä. Marssin jälkeen 108. moottoroitu jalkaväkidivisioo-
na jäi hajanaiseen ryhmitykseen siten, että sen kärkiosat olivat vuoriston 
tuntumassa olevissa Pul-i Khumrissa ja Doshissa, runsaan kahdensadan 
kilometrin päässä lähtöasemista. Muut osat olivat siirtyneet pohjoisem-
mas kehätien koillispuoliselle alueelle; Kunduzin ja Taloganin suuntaan. 
Manööverin tarkoituksena on sanottu olleen Yhdysvaltain tiedustelun 
harhauttaminen, sillä vakoilusatelliittien tiedettiin seuraavan joukkojen 
liikkeitä."' 

Joulukuun 26. päivänä divisioona sai käskyn jatkaa kohti Kabulia, jonne 
haluttiin lisää voimia maahanlaskujoukkojen tueksi. Puolustusministeriön 
operatiivista ryhmää nyt johtaneen ja joukkojen siirtoa paikan päällä seu-
ranneen marsalkka Sergei Sokolovin on kerrottu saaneen tiedustelutietoja, 

15  The Soviet-Afghan War, s. 197-198; Voenno-transportnaja aviatsija Rossii 75 let, s. 113—I 15; 
Lyakhovskiy 2007, s. 44-45. 

"6  The Soviet-Afghan War, s. 198; Suhorukov, glava "Afganistan". 
"' The Soviet-Afghan War, s. 198. Tuharinov, trast I. 
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Kartta 4. Neuvostojoukkojen tulo Afganistaniin. 

joiden mukaan Amin suunnittelisi neuvostovastaisia toimia. (Sokolovin 
edeltäjä armeijankenraali Ahromejev oli joutunut sairastumisen takia 
luopumaan operatiivisen ryhmän johtajuudesta pian Termeziin saapu-
misensa jälkeen.)118  Ratkaisu olisi näin ollen saatava aikaan nopeasti, sillä 
epäonnistumiseen ei nyt ollut varaa. Myös puolustusministeri Ustinovin 
on kerrottu kyselleen huolestuneena, kuinka kauan maahanlaskujoukot 
kykenisivät pitämään puoliaan siinä tapauksessa, että Aminille uskolliset 
joukot nousisivat vastarintaan.h19  

Talviolosuhteissa suoritettu marssi Hindu Kushin yli saatiin päätökseen 
joulukuun 28. päivään mennessä, jolloin divisioona oli kokonaisuudes-
saan saapunut pääkaupungin alueelle. Raskain vaihe oli tieosuus Salangin 
solassa, jossa noustiin yli 3 000 metrin korkeuteen. Siellä olevan kolme-
kilometrisen tunnelin ilmastointi osoittautui riittämättömäksi tällaiselle 
ajoneuvomäärälle — marssinopeus oli alhainen — mikä aiheutti ongelmia 
ja pakotti miehistön turvautumaan läpi ajettaessa suojanaamareihin 120 

118  Lyakhovskiy 2007, s. 34. 
119 Lyakhovskiy 2007, s. 45. Tuharinov, tsast II. 

120  Tuharinovin mukaan kärkipataljoona saapui Kabulin esikaupunkeihin myöhään iltapäivällä 
27.12. (m. t., tsast II); Allan — Kläy, s 223. Eräissä länsimaisissa lähteissä kerrotaan ensimmäisen 
divisioonan saapuneen Kabuliin jo aamusta 26.12. alkaen, mikä näyttäisi olevan virheellinen 
tieto. Ks. McMichael, s. 6 ja tähän liittyvä lähdeviite n:o 18 sivulla 135 sekä Allan— Kläy, s. 224. 
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Termez—Kabul-tien kriittinen kohta — Salangin tunneli. 

Afgaanijoukot eivät häirinneet toimintaa tässäkään vaiheessa. Siviiliväestön 
osalta voitiin panna merkille, että asennoituminen neuvostosotilaisiin oli 
ristiriitaista. Nähtiin ystävyydenosoituksia, mutta myös vieroksuntaa ja 
haluttomuutta tehdä lähempää tuttavuutta. Myös vastarintaliikkeeseen 
saatiin tuntumaa. Esimerkiksi Salangin solaan ennakolta suojaustehtäviin 
lähetettyä ilmarynnäkköpataljoonaa vastaan tehtiin joulukuun 26. päivänä 
isku, jössa.pataljoona menetti ainakin yhden miehen kaatuneena. Siirto-
operaation kokonaisuuteen vastarinnalla ei silti ollut mitään vaikusta.121 

Läntisellä etenemissuunnalla 5. kaartin moottoroitu jalkaväkidivisi-
oona lähti liikkeelle vasta yöllä 27./28. joulukuuta. Täällä ei ollut vaikeita 
maastoesteitä tai vastarintaa, ja joukot etenivät jo 28. päivän kuluessa 
Heratiin ja Shindandiin, noin 180 kilometrin päähän rajasta. Divisioonalle 
oli alistettu yksi 56. ilmarynnäkköprikaatin pataljoona, jonka oli alun 
perin tarkoitus edetä kärkijoukkona Shindandiin, ottaa haltuun sikäläi-
nen lentokenttä ja pitää se divisioonan kärkiosien saapumiseen saakka. 
Huono sää esti suunnitelman tämän osan toteuttamisen. Seuraavaksi pa-
taljoona sai tehtäväkseen vallata kauempana etelässä olevan Kandaharin 
lentokentän, mutta jatkuvien sääongelmien takia siirto voitiin toteuttaa 
vasta tammikuun 2. päivänä. Afganistanin toiseksi suurin kaupunki saatiin 
maitse edenneiden joukkojen tarkempaan valvontaan vähän myöhemmin, 

121  Lyakhovskiy 2007, s. 45. 
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kun yksi 5. KaMtJvD:n rykmenteistä saapui alueelle.122  
Ilmavoimilla oli interventiossa ensisijaisesti kuljetustehtävä, mutta 

myös muihin tehtäviin varauduttiin. Turkestanin sotilaspiirin lentotuki-
kohdista siirrettiin Afganistaniin kaksi hävittäjä-pommittajalaivuetta ja 
kaksi hävittäjälaivuetta. Hävittäjät sijoitettiin Bagramin ja Kandaharin 
kentille, hävittäjä-pommittajat Shindandiin. Ukrainasta oli jo ennen in-
tervention alkamista siirretty yksi kaukoilmavoimien raskas pommitus-
rykmentti Kazakstanin Semipalatinskiin, josta se olisi kyennyt tarvittaessa 
toimimaan koko Afganistanin alueella. Rykmentin apua ei kuitenkaan 
tarvittu ja koneet pysyivät maassa. Ukrainasta saapui Semipalatinskiin 
myös kahdeksan kaukoilmavoimien elektroniseen sodankäyntiin tarkoi-
tetun rykmentin konetta suojaamaan joukkojen siirtoja Afganistaniin 
Ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen valmiutta Neuvostoliiton puolella 
kohotettiin muutenkin.123 

Kabulin kaappaus 
Kabuliin oli tuotu lisää KGB:n erikoishenkilöstöä, jonka oli määrä ottaa 
johtava rooli varsinaisessa kaupunkioperaatiossa. Tiedustelun perusteel-
la oli määritetty kolmetoista avainkohdetta, joiden pikaista valtaamista 
pidettiin välttämättömänä. Presidentin asuinpalatsin ohella listalla oli 
kansandemokraattisen puolueen päämaja, puolustusministeriö, :sisämi-
nisteriö, ulkoministeriö, viestintäministeriö, pääesikunta, kaupungissa ole-
va keskisen armeijakunnan esikunta, salaisen poliisin päämaja, radio- ja 
televisiokeskus, pääposti, lennätin ja Pul-e Kharkin keskusvankila. Pääosa 
kohteista sijaitsi Kabul-joen pohjoispuolella kaupungin uudemmassa osas-
sa Aminin residenssi, yleisesikunta ja puolustusministeriö olivat erillään 
muista lounaisella esikaupunkialueella.124  

Kohteiden määrän perusteella muodostettiin kolmetoista iskuryhmää, 
jotka koottiin KGB:n ja GRU:n erikoisjoukoista, maahanlaskujoukoista ja 
sotilasneuvonantajista. Ainakin vaativimmissa kohteissa päätettiin toimia 

122 Voina v Afganistane, s. 223; Markovski 2000, s. 68; 56 ja gv. Otdelnaja desantno-sturmovaja 
brigada (istorija). Divisioonaan kuuluneen 101. MtJvR:n historiikin mukaan yhtymän 
päävoimat etenivät rykmenttikolonnina lyhennetyin välein. Marssiin Heratiin ja edelleen 
Kandahariin kului aikaan kaikkiaan 28 tuntia keskimääräisen marssinopeuden ollessa (suluissa 
yö): panssarivaunut — 20 km/t (15), BMP:t — 30 (20), autot — 35 km/t (30). 101 motostrelkovyi 
polk. Vvod voisk na territoriju Afganistana (dekabr 1979 — mart 1980 gg.). 

123 Markovski 2000, s. 4, 20; Dalnjaja Aviatsija. Pervye 90 let, s. 243; Dalnjaja ... Ot poslevoennyh 
let do natsala novogo veka, s. 101, 194, 330-331. 

124 Kaappauksen kuvauksen lähteinä Lyakhovskiy 2007 ja Grau Lester W. The Takedown of 
Kabul: An Effective Coup de Main. 1993; The Soviet-Afghan War, s. 197-198. 
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sekakokoonpanoilla, jotka vaihtelivat parista vahvennetusta joukkueesta 
vahvennettuun pataljoonaan. Osanottajien kertoman mukaan toiminta oli 
alun perin kaavailtu aloitettavaksi heti 25. joulukuuta, mutta ajankohtaa 
siirrettiin 27. päivän iltaan. Kaikki maahanlaskujoukot olivat tällöin jo 
saapuneet, ja niitä voitiin käyttää tukitehtäviin. Niiden avulla saarrettiin 
läheiset afgaanivaruskunnat, suljettiin pääkaupunkiin johtavat tiet ja pe-
rustettiin vartiopaikkoja Kabul-joen silloille sekä kaupungin lähistöllä 
oleviin hallitseviin maastokohtiin. 

Kartta 5. Kabulin tärkeimmät vallattavat kohteet.1 ~5 

Vaikeimmin vallattava kohde oli Aminin uudeksi residenssikseen valitsema 
Taj-Beg'in palatsi. Kukkulalla sijaitsevaa vankkaa rakennusta valvoivat 
vahvat suojajoukot, ja lähistöllä oleva ilmatorjuntajoukko kykeni suojaa-
maan palatsin ympäristöä tykeillä ja raskailla konekivääreillä. Palatsin 
valtaamiseen varattiin alueella entuudestaan olevan "muslimipataljoonan" 
lisäksi yksi maahanlaskukomppania ja kaksi KGB:n erikoisjoukkojen ryh-
mää. Pääosa voimista oli määrä käyttää kohteen eristämiseen, tulitukeen 
ja ulkopuolisten suojajoukkojen lamauttamiseen. Käsiaseiden ohella käy- 

125 Grau 1993, s. 297. 
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Taj-Beg'in palatsi. Presidentti Aminin residenssi ja myöhempi 40 armeijan 
esikuntarakennus. 

tettävissä oli mm. ilmatorjuntatykkejä ja kranaattikonekivääreitä. KGB:n 
"Alfa"-ryhmästä muodostetun "Grom"-ryhmän ja sen kanssa toimivan 
"Zenit"-ryhmän — yhteensä noin 50 miestä — tehtävänä oli tunkeutua itse 
rakennukseen. 

Hankkeen vaikeus lienee ollut syynä siihen;  että Aminia yritettiin ensin 
vielä eliminoida muilla keinoilla. Kaappaus oli ajoitettu päivään, jolloin 
presidentti järjesti palatsissaan näyttävän juhlåtilaisuuden ateriäineen. Se 
päättyi ennenaikaisesti Aminin, eräiden hänen lähisukulaistensa ja monien 
vieraiden äkilliseen sairastumiseen. Amin oli jo menettänyt tajuntansa, mut-
ta hänen useampaan kertaan koeteltu hyvä onnensa ei vieläkään pettänyt, 
sillä hänet saatiin virkoamaan alkuiltaan mennessä. Kysymyksessä todet-
tiin olleen ilmeinen myrkytysyritys. Syypäiksi epäiltiin palatsin venäläisiä 
kokkeja. Epäonnistumiseen toi oman erikoisen piirteensä se, että Aminin 
hengen pelastivat tiettävästi neuvostoliittolaiset lääkärit, jotka hekin olivat 
tietämättömiä hankkeen todellisesta taustasta. 

Tämän jälkeen jäi vaihtoehdoksi vain suora hyökkäys. Palatsin pu-
helinyhteydet katkaistiin, ja sisällä olevien yritykset saada paikalle lisää 
voimia jäivät turhiksi Kovasta vastarinnasta huolimatta rakennus saatiin 
haltuun keskiyöhön mennessä, mutta sen ympäristössä taistelut jatkuivat 
seuraavaan päivään saakka. Amin surmattiin jo 27. päivän iltana, ja Mos-
kovaan voitiin viimeinkin ilmoittaa päätehtävän täyttämisestä. Lukuisien 
kuolonuhrien joukossa oli myös presidentin kaksi poikaa. Pääosa palatsissa 
ja sen ympäristössä olleista suojajoukoista, niiden kokonaismääräksi on 
arvioitu jopa noin 2 500 miestä, otettiin vangiksi Valtausjoukon tappiot 

78 

  

   

riku.tulkki
Rectangle

riku.tulkki
Typewritten Text
			          Kuva poistettu



olivat ainakin kymmenkunta kaatunutta ja useita kymmeniä haavoittunei-
ta. Kaatuneiden joukossa oli myös erikoisjoukkojen rynnäkköä johtanut 
eversti Grigori Bojarinov. 

Muualla kaupungissa iskuosastot aloittivat toimintansa illalla, sen jäl-
keen kun oli katkaistu räjähdyspanoksella kaupungin lankaviestiyhteydet 
ulkomaailmaan. Näiden osastojen tehtävä osoittautui paljon helpommaksi 
kuin Taj-Beg'in valtaus. Pääesikuntaan oli soluttauduttu vierailun varjolla 
ja se vallattiin runsaassa tunnissa. Pääesikunnan päällikkö surmattiin. 
Radio- ja televisiokeskus sekä lennätin saatiin haltuun vielä nopeammin. 
Sisäministeriö ja santarmiston päämaja olivat samassa rakennuskokonai-
suudessa, joka sekin osoittautui suhteellisen helpoksi kohteeksi. Myös 
sisäministeri oli tarkoitus pidättää, mutta hänen onnistui paeta. Iskun 
taustasta tietämätön ministeri hakeutui sittemmin itse pidättäjien käsiin, 
sillä hän päätyi etsimään turvaa neuvostoliittolaisten neuvonantajiensa 
majapaikasta. 

Kaupungissa olevaa armeijakunnan esikuntaa saattoi pitää vaativampana 
kohteena. Sen yhteydessä oli yli tuhannen miehen varuskunta, jolla oli käytettä-
vissään myös raskaampaa aseistusta. Käytännössä siitäkin selvittiin yhden 
maahanlaskukomppanian, kuuden "Zenit"-miehen ja kuuden sotilasneuvon-
antajan voimin Esikuntaan otettiin yhteyttä, ilmoitettiin Aminin syrjäyttämi-
sestä ja siitä; että-neuvostojoukot olivat saapuneet tukemaan uutta hallitusta 
sen omasta pyynnöstä. Vain hajanaista vastarintaa esiintyi. Armeijakunnan 
komentajaei itse-halunnut totella antautumiskäskyä, ja laukaustenvaihdon 
yhteydessähånen onnistui henkivartijoidensa kanssa poistua rakennuksesta 
kattoja pitkin. Sisäministerin tavoin hänenkin pakonsa jäi lyhytaikaiseksi, 
sillä piilopaikka saatiin selville seuraavana aamuna. Nyt komentajakin katsoi 
parhaaksi luovuttaa. Hän suostui antamaan vastarinnan lopettamiskäskyn 
kaikille alaisuudessaan oleville joukoille: kolmelle jalkaväkidivisioonalle, kah-
delle panssariprikaatille, kommandoprikaatille, tykistöprikaatille ja muille 
Kabulissa ja sen lähimaakunnissa oleville joukko-osastoille. 

Muut kohteet saatiin yleensä haltuun ilman mainittavia ongelmia. 
Salaisen poliisin päämajalla jouduttiin kuitenkin käymään tulitaistelua, 
ja viimeiset suojajoukon miehet laskivat aseensa vasta yöllä. Noin 150 
afgaanisotilasta otettiin vangiksi. 

Joulukuun 28. päivän aamuna kaappaus oli tosiasia. Osa hallituksen 
ja vallankumousneuvoston jäsenistä sekä Aminin lähipiiri oli otettu kiinni 
ja toimitettu vankilaan. Kansalaisille ja myös monelle johtavassa asemassa 
olevalle alkoi vasta yön kuluessa selvitä mitä oli tapahtunut. Kabulin radio 
lähetti klo 2.40 tiedotuksen, jossa kerrottiin vallankumousneuvoston valin-
neen Babrak Karmalin puolueen uudeksi pääsihteeriksi. Vähän myöhemmin 
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ilmoitettiin hallituksen vaihdoksesta. Karmalista tuli nyt sekä presidentti 
että pääministeri Aminin todellista kohtaloa ei paljastettu, vaan hänen 
kerrottiin saaneen vallankumousoikeudessa kuolemantuomion. Aamuyöllä 
kuultiin radiosta myös Karmalin puhe, joka oli nauhoitettu tätä hetkeä 
varten hyvissä ajoin etukäteen. Karmal itse tuotiin kaupunkiin samana 
yönä Bagramista, jonne hänet ja hänen lähipiirinsä oli jo toistamiseen 
siirretty muutamaa päivää aikaisemmin 126 

Keskisen armeijakunnan tavoin myös muut asevoimat pysyttelivät pääosin 
passiivisina. Kandaharin kuvernööri antoi tosin 2. armeijakunnan komen-
tajalle käskyn hyökätä Kabuliin ja kukistaa kaappaushanke, mutta tämäkin 
ilmoitti nyt tottelevansa Karmalin hallitusta. Pääkaupunkiseudulla vastarin-
tahenkeä näyttää olleen eniten kaupungin luoteispuolella Qarghan varuskun-
nassa. Länsimaisen kirjallisuuden perusteella neuvostovastaista kapinointia 
olisi ollut muuallakin maassa. Neuvostojoukkojen suunnitelmien mukaista 
ryhmittämistä se ei näytä mainittavasti häirinneen.1~7 

Joulukuun "strategista iskua" ja vallankaappausta on pidetty erittäin 
taitavasti toteutettuna. Todellisten tarkoitusperien salaaminen ja Afganis-
tanin johdon harhauttaminen onnistui iskun alkuhetkeen saakka. Nopea 
toteutus riisti toiselta osapuolelta reagointimahdollisuudet. 

Tulokset näkyivät tappioluvuissa. Neuvostojoukkojen menetykset 
joulukuun taistelutoimissa olivat tiettävästi vain 24 kaatunutta ja noin 
sata haavoittunutta. Joukkojen kokonaismäärään suhteutettuna ne olivat 
mitättömiä lukuja.128 	_ 

Tapahtumat muistuttivat monessa suhteessa vuoden 1968 interventiota 
Tsekkoslovakiaan. Molemmat olivat maahanlaskujoukkojen ja maavoi-
mien yhteisoperaatioita. Afganistanin tavoin myös Tsekkoslovakiassa oli 
isketty ensimmäiseksi pääkaupunkiin, joka oli pyritty ottamaan haltuun 
ilmakuljetteisen yhtymän nopealla toiminnalla Maan tärkeimmät joh-
tohenkilöt oli pidätetty ja maa oli miehitetty vuorokauden kuluessa vain 
vähäisin tappioin. Prahan vallattavien kohteiden lista oli samantapainen 
kuin myöhemmin Kabulissa: puolueen päämaja, hallitusrakennus, puo-
lustusministeriö, pääesikunta, radio-ja televisiokeskus... 

126 Karmalista Allan — Kläy, s. 216, 233-234, 238-39; Uusi hallitus oli käytännössä muodostettu 
Moskovassa jo aiemmin joulukuussa. Allan — Kläy, s. 240. 

~7 Kandaharista Mitrokhin, s. 97. Vastarinnasta esim. Urban, s. 54, 73; McMichael, s. 8; 
Afghanistan, a country study. Vrt. Kakar, s 28-29. 

128 Tappioista Grau, The Takedown of Kabul, s. 320. Neuvosto-osapuolen kokonaistappiot ajalla 
joulukuu 1979 — helmikuu 1980 olivat 243 kaatunutta tai muulla tavoin kuollutta. Pienen 
mittakaavan taisteluita näyttää siis käydyn myös vuodenvaihteen jälkeen. Grif sekretnosti snjat, 
s. 405. 

80 



Runsaan kymmenen vuoden takaiset kokemukset olivat epäilemättä olleet 
esikuvana suunnittelijoille. Erona oli se, että Tsekkoslovakiassa käytetty 
maavoimakomponentti oli ollut kooltaan moninkertainen. Varsovan lii-
ton voimia oli keskitetty operaatioon puoli miljoonaa miestä. Pelkästään 
neuvostojoukkoja oli ollut ensi-iskussa kahdeksan divisioonaa ja raskaana 
aseistuksena mm. 2 000 taistelupanssarivaunua. Suuren osan eroista voi 
selittää kohdemaiden eroilla, mutta selviä periaatteellisiakin muutoksia 
oli tapahtunut. Erikoisjoukkojen rooli oli vuonna 1968 ollut vielä vähäi-
nen. Prahan keskeisten kohteiden valtaamiseen oli ollut pakkoa käyttää 
osittain tavallisia maavoimia, joilla ei ollut koulutusta tällaiseen. Kabulin 
kohteiden haltuunotto sen sijaan oli KGB:n suunnittelema ja johtama 
operaatio, jossa erikoisyksiköt olivat avainasemassa. Joukkotiedotuksen 
hallinta onnistui sekin Afganistanissa paljon paremmin. Prahan radio oli 
ehtinyt välittää maailmalle maan johdon interventiota vastustavan tiedon-
annon. Afganistanissa tällaista kritiikkiä ei kuultu, sillä radio ja televisio 
otettiin välittömästi valvontaan.129  

Operaation suoritusajankohta oli hyvin valittu. Länsimaissa oli inter-
vention alkaessa hiljennytty joulun viettoon. Iskun ajoittaminen talviseen 
vuodenaikaan oli hyvä valinta myös mahdollista vastarintaa ajatellen. Tuol-
loin ei 'Afganistanissa ollut yleensä tapana sotia. Vuoristoalueille tukeutu-
vien islamistikapinallisten toimia talvi häiritsi erityisen paljon. Joukkojen 
vähäinen määrä verrattuna aiempiin interventioihin harhautti ainakin Yh-
dysvaltain tiedusteluviranomaisia. Näiden yleisenä käsityksenä oli lähes 
loppuunsaakka että suurten joukkokeskitysten puuttuessa myöskään 
suuren mittakaavan interventiota ei olisi odotettavissa.130  Virhetulkinta 
aiheutti myöhemmin paljon itsetutkiskelua tiedusteluyhteisön piirissä. 

Propagandaisku 
Neuvostoliitto pystyi yllättämään muun maailman. Pidettiin silti selvänä, että 
ratkaisu nostattaisi vastalauseita ja saattaisi vaikeuttaa suurvaltasuhteita. Asian 
tämä puoli oli ollut esillä jo politbyroon maaliskuun keskusteluissa, joissa se oli 
ollut yksi vahva argumentti joukkojen lähettämisestä pidättäytymisen puolesta. 
Kun nyt oli päätetty ottaa riski ja toimia toisin, ei voitu muuta kuin yrittää 
minimoida kielteiset seuraukset. Unkarin vuoden 1956 ja Tsekkoslovakian 
vuoden 1968 kokemukset antoivat aihetta tiettyyn optimismiin, sillä alun 
protestien jälkeen tilanne oli tuolloin varsin pian normalisoitunut. Parhaassa 

129  Tsekkoslovakian interventiosta: Rossija (SSSR) v lokalnyh voinah i vooruzennyh konfliktah 
vtoroi poloviny XX veka, s. 148-156. 

130 Tiedusteluarvioista: Predicting the Soviet Invasion of Afghanistan. 
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Babrak Karmal. Nukkehallitsija Moskovan valtakirjalla. 

tapauksessa näin voisi käydä tälläkin kertaa, etenkin kun otettiin huomioon, 
että Afganistan oli jo aiemmin vakiintunut osaksi Neuvostoliiton etupiiriä. 

Interventiota perusteltiin maailmanlaajuisella propagandakampanjalla. 
Kaikki Neuvostoliiton lähettiläät saivat 27. joulukuuta annetuissa ohjeissa 
tehtäväkseen selvittää tapahtumia ja niiden syitä asemamaidensa johto-
henkilöille ja vielä erikseen "ystäviin" lukeutuvien kommunistipuolueiden 
johdolle. Oli selitettävä, että kysymys oli väliaikaisesta voimatoimesta, joka 
perustui Afganistanin johtajien omaan pyyntöön. Tarkoituksena oli aut-
taa Afganistanin kansaa ja asevoimia torjumaan ulkopuolinen aggressio 
ja turvaamaan "huhtikuun vallankumouksen" synnyttämä demokratia. 
Toimenpide perustui maiden väliseen ystävyys- ja yhteistyösopimukseen 
sekä YK:n peruskirjan 51. artiklaan, joka takasi jäsenmaille oikeuden 
myös kollektiiviseen itsepuolustukseen. Joukot vedettäisiin Afganistanis-
ta heti, kun syyt niiden lähettämiseen olisivat poistuneet. Neuvostoliiton 
tukijoiksi luokiteltujen sosialistimaiden ja "ystäväpuolueiden" johdolle 
korostettiin myös Aminin terrorihallinnon osuutta maan tilanteen kär-
jistymiseen. Heille — toisin kuin muille — oli kerrottava, että apua olivat 
pyytäneet nimenomaan Afganistanin uudet johtajat.131  

131  Ohjeet lähettiläille 27.12.1979. Cold War International History Project. Soviet Invasion of 
Afghanistan. 
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Yhdysvaltain kielteinen reaktio oli ollut helppo ennakoida. Presidentti 
Carter tuli julkisuuteen 28. joulukuuta, samana päivänä jolloin tiedus-
teluviranomaiset olivat viimein päätyneet yhteisymmärrykseen siitä, että 
laajamittainen interventio oli todella käynnistynyt. Tiedotusvälineille an-
tamassaan lausunnossa Carter totesi Neuvostoliiton toimien olevan vakava 
uhka rauhalle ja loukkaavan räikeästi kansainvälistä oikeutta. Bre2nev sai 
29. joulukuuta Carterin henkilökohtaisen viestin, jossa vaadittiin joukkojen 
pikaista vetämistä Afganistanista. Muussa tapauksessa olisi odotettavissa 
vakavia seurauksia. Bre2nev torjui vastauskirjeessään arvostelun. Jouk-
kojen korostettiin tulleen Afganistaniin maan hallituksen omasta pyyn-
nöstä. Neuvostojohtaja torjui jyrkästi väitteet siitä että ne muodostaisivat 
uhan maailmanrauhalle. Kysymys oli pelkästään kahden naapurimaan 
keskinäisestä asiasta. Bre2nev ei suoranaisesti syyttänyt Yhdysvaltoja vas-
tarintaliikkeen tukemisesta, mutta antoi ymmärtää Washingtonin kanta-
van osavastuun tulevasta kehityksestä. Hän viittasi ulkopuolisten voimien 
aseelliseen sekaantumiseen ja neuvoi Carteria toimimaan tahollaan niin, 
että se saataisiin loppumaan. 

Seurasi molemminpuolista julkista sanasotaa, jossa neuvosto-osapuolta 
syytettiin totuudenvastaisista tiedoista. Carter totesi televisiohaastattelussa 
intervention muuttaneen hänen käsityksiään venäläisistä "dramaattisemmin 
kuin mikään toinen tapahtuma" koko hänen presidenttikautensa aikana. 
Neuvostolehdistö antoi takaisin samalla mitalla. Yhdysvaltoja syytettiin 
afgaanikapinallisten tukemisesta, Carteria luonnehdittiin "pahansuovaksi 
ja ilkeäksi" ja hänen levittämänsä propagandan sanottiin ylittävän "teko-
pyhyydessään jä valheellisuudessaan" kaikki ennätykset.132  

Kansainvälisen reaktion vaimentamiseksi Neuvostoliiton YK-edustaja 
oli saanut ohjeen toimia niin, että interventiota ei otettaisi turvallisuus-
neuvoston asialistalle. Mikäli näin tapahtuisi, olisi esitettävä Moskovasta 
toimitettu valmis lausunto, jonka keskeinen sanoma oli sama kuin sosia-
listisille maille ja "ystäväpuolueille" annetuissa selvityksissä. Estämishanke 
ei onnistunut, sillä Yhdysvaltojen ohella noin viisikymmentä muuta YK:n 
jäsenvaltiota vaati asian käsittelyä. Neuvostoliiton edustaja sai kuunnella 
jyrkkää kritiikkiä, jossa hänen perustelunsa ja Afganistan-operaation oi-
keutus kiistettiin. Neuvostoliitto esti intervention tuomitsevan ja joukkojen 
vetämistä vaativan päätöslauselman veto-oikeudellaan 7. tammikuuta. 
Prosessi sai silti jatkoa, sillä asia saatettiin nyt yleiskokouksen erityisistun-
non käsiteltäväksi. Se hyväksyi tammikuun 14. päivänä 1980 interventiota 

132 Afghanistan: Soviet Invasion and U.S. Response, s. 21; Bre2nevin vastaus Carterille 29.12.1979. 
Cold War International History Project. Soviet Invasion of Afghanistan. 
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vastustavan päätöksen selkein luvuin 104-18 (18 pidättyi äänestämästä, 
8 edustajaa oli poissa). Koska tämän foorumin ratkaisut eivät sitoneet 
jäsenmaita eivätkä mahdollistaneet järjestön pakotetoimia, päätöksellä 
oli merkitystä lähinnä Neuvostoliiton kansainvälisen maineen kannalta. 
Tulos oli myös selvä osoitus siitä, että Kremlin diplomatian tulokset olivat 
jääneet hyvin vaatimattomiksi. Jotain tällaista oli ehkä osattu odottaakin.133 

133 Ohje NL:n YK-edustajalle 27.12.1979. Cold War International History Project. Soviet 
Invasion of Afghanistan; Afghanistan: Soviet Invasion and U.S. Response, s. 21-22; United 
Nations Security Council. Official Records. 2186th meeting: 5 January 1980, 2189th meeting: 
7 January. Neuvostoliitolla oli selvä syy Afganistaniin kohdistuvan ulkopuolisen aggression 
korostamiseen. YK:n peruskirjan mukaan jäsenmaa saattoi pyytää apua puolustautuakseen, 
mutta se edellytti nimenomaan ulkopuolista uhkaa. Myös ulkoministeri Gromyko oli korostanut 
tätä politbyroon kokouksessa maaliskuun 18. päivänä 1979, jolloin joukkojen lähettämisestä 
oli päätetty toistaiseksi luopua. Gromykon tuolloisen käsityksen mukaan interventio ei olisi 
ollut "laillisuusnäkökulmasta" oikeutettu, sillä Afganistan ei ollut joutunut ulkopuolisen 
aggression kohteeksi. Afganistanin ja Neuvostoliiton väliseen ystävyys- ja yhteistyösopimukseen 
(joulukuulta 1978) sisältyi niin ikään ajatus ulkopuolisesta uhasta avunannon premissinä. 
Tämä sopimus antoi Neuvostoliitolle kuitenkin enemmän muodollista selkänojaa, sillä siinä 
ei määritelty tarkemmin sitä, missä konkreettisessa tilanteessa apu tulisi kysymykseen. Avun 
luonne ja määrä oli sekin jätetty avoimiksi. Väljäksi laaditun sopimustekstin mukaan osapuolet 
ainoastaan "konsultoisivat keskenään ja ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin maiden 
turvallisuuden, riippumattomuuden ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi". Esim. 
Slinkin, s. 72. 
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40. armeijan pääosat olivat siirtyneet Afganistanin maaperälle tammikuun 
1980 puoliväliin mennessä. Joukkojen kokonaisvahvuus oli tässä vaiheessa 
noin 52 000 miestä. Maavoimia oli täydennetty vuodenvaihteen jälkeen 
vielä kahdella erillisellä moottoroidulla rykmentillä, joista toinen (860. 
ErMtJvR) siirtyi Badakhshanin pääkaupunkiin Faizabadiin tammikuun 
loppupuolella. 

Vastarintataistelijat häiritsivät tämän koillisesta Tad2ikistanin puolelta 
saapuvan rykmentin marssia toistuvilla pienryhmien hyökkäyksillä ja vau-
rioittamalla ainutta käytettävissä olevaa vuoristotietä. Rykmentti kykeni 
tästä syystä etenemään vain noin 10 kilometrin päivävauhtia. Toinen eril-
linen rykmentti (alun perin 68. MtJvD:aan kuulunut 186. MtJvR) siirtyi 
sekin Afganistaniin tiettävästi tammikuussa — tai tammikuusta lähtien. Se 
sijoitettiin sittemmin Kabulin itäpuolella olevaan Jalalabadiin, Pakistaniin 
johtavan päätien varrelle.'34  

Reserviksi varattu 201. MtJvD ryhmitettiin helmikuussa maan pohjois-
osiin, keskuspaikkana noin 50 kilometrin päässä rajasta oleva Kunduzin 
kaupunki. Yhtymässä oli tätä ennen tehty sisäisiä järjestelyjä, joihin kuului 
mm reserviläismuodostelmien korvaaminen muualta siirretyllä täydennyk-
senä. Yksi divisioonaan alun perin kuulunut, mutta sittemmin erilliseksi 

,doukko-osastoksi erotettu rykmentti (191. MtJvR) siirrettiin vähän myö-
hemmin Kabulin eteläpuolella olevaan Ghazniin. Myös 56. KaErllmarPr 
— ainakin sen pääosat — sijoitettiin ensi vaiheessa Kunduziin, josta muodos-
tui neuvostojoukkojen tärkein varuskuntakeskus Pohjois-Afganistanissa. 
Kushkasta läntiseen Afganistaniin edenneen 5. KaMtJvD:n keskuspaikaksi 
tuli Shindandin ja Heratin alue. Etelässä yhtymän vastuualue ulotettiin 
aluksi Kandahariin saakka. Alueen laajuus lienee ollut syynä siihen, että 
Kandahariin edennyt rykmentti (373. MtJvR) päätettiin jo vuoden 1980 al-
kukuukausina erottaa divisioonasta ja laajentaa se erilliseksi moottoroiduksi 
jalkaväkiprikaatiksi. Näin syntyneen 70. kaartin erillisen moottoroidun 
jalkaväkiprikaatin liikkuvuutta ja suorituskykyä parannettiin liittämällä 
kokoonpanoon yksi 56. KaErllmarPr:n helikopterikuljetteinen pataljoona. 
Samanlaiseen ratkaisuun päädyttiin myös itäisessä Jalalabadissa, jonne 
134 The Soviet-Afghan War, s. 17-18; Slykov, Hatsukaev, Jurtsenko, Ryzkov,:Bormatenko, Ponkin: 

Dnevnik razvedroty 860 Omp; Tuharinov, tsast II; Beskarev, Aleksandr Ivanovits: Afganistan. 
Peretsen v/ts Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija); Lyakhovskiy 2007, s. 45; Ljahovski 
1995, glava III. 
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muodostettiin 66. erillinen moottoroitu jalkaväkiprikaati sinne siirretyn 
erillisrykmentin ja Turkestanin sotilaspiiristä siirretyn erillisen ilmaryn-
näkköpataljoonan pohjalta.135  

Taistelujoukot ryhmitettiin alkuperäisen tehtävänsä mukaisesti niin, että 
ne pystyisivät pitämään valvonnassaan pääkaupungin, muut tärkeimmät 
asutuskeskukset, strategisesti tärkeän kehätien, lentokentät ja muut tär-
keimmät hallinnolliset ja taloudelliset kohteet. Pääosa voimista keskitettiin 
maan itäosaan; erityisesti Kabulin ja Bagramin alueelle, jonka sijainti suun-
nilleen Termez — Kandahar akselin keskivaiheilla teki siitä myös operatii-
visesta näkökulmasta luontevan painopistealueen. Se varmistettiin yhdellä 
moottoroidulla divisioonalla, yhdellä maahanlaskudivisioonalla, yhdellä 
erillisellä maahanlaskurykmentillä ja vielä erityisesti Kabulin suojaksi tar-
koitetulla ilmatorjuntaohjusprikaatilla. Kabulin pohjoisia maayhteyksiä 
suojasi yksi divisioona, ilmarynnäkköprikaati ja tykistöprikaati. Myös 40. 
armeijan johto siirtyi pääkaupunkiin, jossa Aminin aiemmin isännöimä 
Taj-Beg'in palatsi voitiin korjausten jälkeen ottaa uuteen käyttöön kesällä 
1980. Armeijan esikunta sijoitettiin nyt tähän rakennukseen.136  

135  Beskarev, A. A.: "Kurilka" veteranov 201 msd i Kunduzkogo garnizona (Anatoli Palamartsukin 
kertomus). 
Beskarev, Aleksandr Ivanovits: Afganistan. Komsostav 66 omsbr. Komsostav 70 omsbr. 
Desantno-sturmovye voiska SSSR; 56-ja gv. Otdelnaja desantno-sturmovaja brigada 
(istorija); Posmetnyj, Viktor A.: Neobytsnaja sudba 191 motostrelkovogo polka. Länsimaisissa 
tutkimuksissa on varsin erilaisia tietoja joukkojen määristä. Ne on esitetty usein todellista 
suuremmiksi. Allan - Kläy ilmoittaa tammikuun 1980 puolivälin vahvuudeksi mm. neljä 
divisioonaa ja viisi erillistä prikaatia (s. 335). Mark Urban toteaa maahan tuodun joulu-
tammikuussa kuusi maavoimien divisioonaa (s. 46-47, 59-60). Cordesman - Wagner ilmoittaa 
ensi vaiheen vahvuudeksi kolme divisioonaa, joita vahvistettiin vuoden 1980 alussa kolmella 
lisädivisioonalla (s. 4). O'Ballance antaa ymmärtää, että interventioon mobilisoitiin peräti 
seitsemän moottoroitua jalkaväkidivisioonaa (s. 90). Myös divisioonien numeroinnissa esiintyy 
horjuvuutta. 

136 Taj-Beg'istä Ljahovski 1995, glava III. Esikunta siirtyi palatsiin heinäkuussa 1980. 
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Kartta 6. Neuvostojoukkojen ryhmitys Afganistanissa (maa- ja maahanlaskujoukkojen 
yhtymien ja erillisten rykmenttien keskuspaikat). 

Operaation alkuvaihe oli sujunut suunnitelmien mukaisesti Amin ja hänen 
lähipiirinsä oli syösty vallasta ja korvattu Karmalin uudella hallinnolla. Tär-
kein tehtävä oli siten täytetty. Pääsihteeri Breznevin on kerrottu antaneen jo 

:-'•helmikuussa 1980 tehtäväksi selvittää mahdollisuutta vetää joukot maasta 
vuoden loppuun mennessä. Puolustusministeri Ustinovin taas tiedetään esit-
täneen helmikuussa NKP:n politbyroon kokouksessa arvion, jonka mukaan 
vetäytyminen voisi alkaa aikaisintaan vuoden tai puolentoista vuoden kuluttua. 
Breznevkin asettui tässä kokouksessa sille kannalle, että Afganistanissa olevien 
joukkojen määrää pitäisi päinvastoin jossain määrin lisätä.137 

Varovaisuuteen oli nyt selvät perusteet. Maan tilanne oli edelleen 
epävakaa, ja kapinallisten toiminta osoitti aktivoitumisen merkkejä. Jo 
tammikuussa oli maan pohjoisosissa jouduttu lähettämään taisteluun 
vahvennettu neuvostopataljoona, sen jälkeen kun eräässä afgaanijoukko-
osastossa oli puhjennut kapina. Neuvostoliittolainen sotilasneuvonantaja oli 
joutunut kapinallisten käsiin ja mahdollisesti surmattu. Parin vuorokauden 
mittaisessa sotatoimessa kaatui tai haavoittui muutamia miehiä. Tammikuun 
lopulla Neuvostoliiton maavoimien komentaja armeijankenraali Pavlovski 

137 Garejev, s. 40; Politbyroon kokous 7.2.1980. Cold War International History Project. Soviet 
Invasion of Afghanistan. 
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matkusti Kabuliin tutustumaan tilanteeseen. Pavlovski antoi ymmärtää, 
että tilanne oli muuttumassa. Neuvostojoukot eivät tyytyisi pelkkään taus-
tatukijan rooliin, vaan tulisivat jatkossa itsekin osallistumaan sotatoimiin 
Ratkaisulle saatiin lisää perusteita helmikuun lopulla, kun Kabulissa puhkesi 
hallituksen ja neuvostojoukkojen vastainen kapina. Sen laajuudesta oli 
helppo päätellä, että kysymys oli organisoidusta voimannäytöstä. Väki-
joukot saartoivat kaupungissa ja sen lähistöllä olevat varuskunnat. Kaikki 
kaupunkiin johtavat tiet suljettiin, niin myös pohjoiseen johtava valtatie 
Salangin alueella. Kabulissa olevaa Neuvostoliiton lähetystöä, kaupungin 
ympäristössä olevia neuvostojoukkojen sotilaskyliä ja vartioasemia am-
muskeltiin. Joitakin Neuvostoliiton kansalaisia sai surmansa.138  

Joukot saivat nyt käskyn ryhtyä yhdessä afgaaniarmeijan kanssa sota-
toimiin aseistettujen kapinallisosastojen tuhoamiseksi Ensimmäinen ope-
raatio suoritettiin maaliskuussa Pakistanin rajan tuntumassa olevassa Ku-
narin maakunnassa. Ja lisää oli tulossa. Oli ajauduttu tilanteeseen, jossa 
neuvostojoukoista oli tullut yksi sisällissodan osapuoli. Lyhyeksi kaavailtu 
maassaolo tulisi venymään yli yhdeksän vuoden pituiseksi — mitä kukaan 
ei kyennyt vielä ennakoimaan. 

Venäläisessä tutkimuskirjallisuudessa interventio on tavattu jakaa nel-
jään vaiheeseen.139 

1 joulukuu 1979 - helmikuu 1980 
Neuvostojoukkojen tulo maahan ja niiden sijoittaminen varuskuntiin. Sijoituspaik- 
kojen ja tärkeiden kohteiden suojauksen järjestäminen. 

2 maaliskuu 1980 — huhtikuu 1985 
Aktiivisten sotatoimien aikaa. Myös laajan mittakaavan sotatoimia. Afganistanin 
asevoimien jälleenrakennusta. 

3 huhtikuu 1985 — tammikuu 1987 
Siirtyminen aktiivisista sotatoimista etupäässä afgaanijoukkojen avustamiseen ilmavoi-
milla, tykistöllä ja pioneerijoukoilla. Moottoroitua jalkaväkeä, maahanlaskujoukkoja 
ja panssariyksiköitä käytetään pääasiassa reserveinä ja afgaanijoukkojen moraalin 
kohottajina. Erikoisjoukot jatkavat taistelua estääkseen sissien asekuljetukset rajojen 
takaa. Osa neuvostojoukoista kotiutetaan. 

4. tammikuu 1987 — helmikuu 1989 
Neuvostojoukot tukevat Afganistanin hallituksen uutta "kansallisen sovinnon poli-
tiikkaa". Avustetaan hallinnon lujittamisessa ja Afganistanin asevoimien kehittämi-
sessä. Tuetaan afgaanijoukkoja sotatoimissa. Valmistaudutaan neuvostojoukkojen 
vetäytymiseen ja vedetään ne maasta. 

138 Ljahovski 1995, glava III; Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Taskent — Kabul, Pervye 
boevye deistvija). 

139  Jaottelusta esim. Voina v Afganistane, s 244-245; The Soviet-Afghan War, s. 12-13. 
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Vaikeasti hahmotettava kokonaisuus on näin jaettu selvästi toisistaan erot-
tuviin osiin. Syntyy kuva sodasta, jossa on nähtävissä selkeä kehityslinja. 
Neuvostojoukot saapuivat maahan, suojasivat tärkeät kohteet ja ryhtyivät 
aktiivisiin sotatoimiin. Samalla kehitettiin Afganistanin omia asevoimia, 
jotka saavuttavat viimein sen tason, että päävastuu taistelutoimista voi-
tiin siirtää niille. Tämän jälkeen neuvostojoukot voitiin vetää maasta. Ne 
lähtivät omasta tahdostaan, sen jälkeen kun siihen oli luotu edellytykset. 

Jaottelulle on perusteensa, mutta suhteessa todellisuuteen se on osit-
tain keinotekoinen. Tätä osoittaa sekin, että länsimaiset havainnoitsijat 
eivät ole päätyneet samoihin tuloksiin. Intervention alkuvaihe muodos-
taa selkeän kokonaisuuden, mutta vuonna 1980 alkaneen taisteluvaiheen 
osalta näkemykset eroavat. Esimerkiksi McMichael näkee tämän jälkeen 
vain yhden taitekohdan, jonka hän sijoittaa vuosien 1982 ja 1983 välille. 
David Cox ajoittaa taitteen vuoteen 1986. Hän puhuu kolmesta vaiheesta: 
miehitysvaihe, kulutusvaihe ja kansallisen sovinnon rakentamisen aika. 
Cordesman — Wagner pilkkoo sodan kronologiaa esitellessään vuodet 
1980-1989 kymmeneen eri osioon.140 Neuvostojoukkojen taistelutappioi-
den trendi tukee sekin venäläistutkimusten jaottelua vain osittain. Tappiot 
saavuttivat vuosittaisen huippunsa vuosina 1984-1985 ja kääntyivät sen 
jälkeen laskuun. Vuosien 1986-87 tappiot olivat silti korkeammat kuin 
esimerkiksi vuosina 1981 tai 1983. Vasta vuoden 1988 luku oli oleellisesti 
kaikkia edeltäneitä vuosia alhaisempi. Sodan luonne muuttui, uusia soti-
laallisia ja poliittisia tavoitteita asetettiin (niistä enemmän jäljempänä), 
mutta käytännössä neuvostojoukot pysyivät aktiivisena toimijana loppuun 
saakka."' 

'4o McMichael, s. V—VI; Cox, David: Soviet Counterinsurgency Doctrine and Strategy in 
Afghanistan: An Operational Assessment of the Campaign, s. iii; Cordesman — Wagner, s. 
32-94. 

141 Tappioista Ljahovski 1995, Prilo2enie n:o 14; Ks. myös jälj. luku Huollon haasteet 
(lääkintähuolto). 
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VASTARINTALIIKE 

Kansandemokraattien vallankaappauksen jälkeen syntynyt islamilainen 
vastarintaliike heijasteli sekin Afganistanin yhteiskunnan hajanaisuutta. 
"Huhtikuun vallankumouksen" syrjäyttämältä hallinnolta oli puuttunut 
väestön laaja kannatus, eikä sen jäännöksistä voinut nousta sellaisia koko 
kansaa yhdistäviä johtajia, jotka olisivat nyt voineet asettua vastarinnan 
johtoon. Liikkeen sisäinen kirjavuus, johtajien erimielisyydet ja keskinäi-
nen kilpailu tulivat leimaamaan toimintaa koko sodan ajan. Sotilaallista 
voimaa oli niin ikään riittämättömästi. Merkittävää tukea voitiin saada 
vain ulkomailta, mutta avun hintana ulkopuoliset intressit saivat vasta-
rintaliikkeessä vahvan jalansijan. 

Pakistanin presidentille kenraali Zia Ul Haq'ille Afganistan oli ensi 
sijassa valtiollinen turvallisuusuhka. Naapurimaan uutta hallintoa ja 
neuvostojoukkojen maassaoloa tarkasteltiin ennen kaikkea tästä näkö-
kulmasta, jos kohta aiemmat kiistanaiheet eivät olleet nekään kadonneet. 
Afganistanin johto oli edelleen pataanien käsissä, ja näiden nationalistiset 
aatteet muistettiin. Lähihistoriasta löytyi varoittava esimerkki vuodelta 
1971, jolloin Itä-Pakistan oli Intiaa vastaan käydyn sodan seurauksena 
irtautunut ja itsenäistynyt omaksi valtiokseen. (Bangladesh). Voisiko lännen 
pataanialueilla tapahtua jotain samankaltaista? Neuvostoliitto oli Pakista-
nin päävihollisen, Intian, yhteistyökumppani, ja Islamabadissa saatettiin 
nyt kokea oltavan kahdeltakin suunnalta vihollisenuhkaamana.142 

Zia ymmärsi, että vastarintaliikkeen tukemisesta saattoi hyötyä use-
ammalla tavalla. Liike voisi toimia puskurina Afganistanista mahdollisesti 
suuntautuvaa aggressiota vastaan. Kun liikkeen tukeminen olisi samalla 
taistelua kommunismia vastaan, se saattaisi parantaa suhteita länsimaihin, 
ennen kaikkea Yhdysvaltoihin. Vastarintaliikkeen tukeminen toisi mainet-
ta myös islamilaisessa maailmassa, jossa voitaisiin esiintyä islamin asian 
puolustajana ja edistäjänä. Aktiivisiin toimiin oli siten hyvät perusteet. 

Aluksi oli löydettävä afgaanien keskuudesta sopivat yhteistyökump-
panit. Vaikutusvaltaiset emigrantit olivat yksi mahdollisuus, mutta siihen 
liittyi riskejä. Afganistanin vanhojen nationalististen voimien tukeminen 
saattaisi pitemmällä tähtäimellä olla laukaus omaan nilkkaan. Se saattaisi 
herättää uudestaan henkiin kiistanalaisen rajakysymyksen ja ajatuksen 

142 Pakistanin suhtautumisesta ym. esim. Hussain, Khawar: Pakistan's Afghanistan Policy; Rubin 
2002, s. 192-201; Amstutz, s. 106-107. 
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Pakistanin pataanien autonomiasta tai jopa itsenäisestä pataanivaltios-
ta. Niinpä Pakistanin johto päätti suhtautua kielteisesti eräiden afgaani-
pakolaisten hankkeisiin yhtenäisen pakolaishallituksen muodostamisesta 
ja myös ajatukseen maanpaossa olevan Zahir Shahin paluusta johtajaksi. 
Nämä hankkeet kuivuivatkin kokoon.13 

Pakistanin johto halusi määrittää itse ne afgaanijohtajat, joiden kanssa 
se tekisi yhteistyötä. Tärkeimmäksi ryhmäksi valikoituivat radikaalit isla-
mistit, joiden suunnitelmissa oli Afganistanin muuttaminen islamilaiseksi 
valtioksi. Tämä sopi hyvin Zian omiin uskonnollis-poliittisiin tavoitteisiin. 
Myös eräitä maltillisempia islamilaisryhmiä kelpuutettiin mukaan, sillä 
niiden johtajilla tiedettiin olevan omien verkostojensa kautta huomattavaa 
vaikutusvaltaa ja tunnettuutta Afganistanissa. Näin tavoiteltiin vastarin-
taliikkeelle laajempaa kannatuspohjaa. 

Peshawarin seitsikko ja Teheranin kahdeksikko 
Pakistanin johto tunnusti aluksi (1980) kuusi ja myöhemmin seitsemän 
afgaanipakolaisten johtamaa ryhmittymää, "puoluetta", joiden kautta 
se ryhtyi kanavoimaan apua vastarintaliikkeelle ja Pakistanissa oleville 
pakolaisleireille. Pakolaisten määrä kasvoi koko ajan. Vuonna 1979 hei-
tä oli ollut noin400 000, vuonna 1981 jo 2,4 miljoonaa ja vuonna 1988 
peräti 3,3 miljoonaa. Valtavan joukon huoltaminen ja hallinnointi vaati 
apuorganisaatioita, ja Peshawarissa päämajaansa pitävät afgaanipuolueet 
sopivat hyvin tähän tehtävään. Leiriväestö muodosti myös vastarintaliikkeen 
ehtymättömän miesreservin, josta voitiin kouluttaa taistelijoita Pakistanin 
omalla maaperällä. Sissikomentajille "seitsikon" puolueisiin liittyminen oli 
yleensä ainut keino päästä osalliseksi ulkopuolisesta avusta. Yhdysvaltain 
ja Pakistanin painostuksesta puolueet suostuivat 1980-luvun puolivälissä 
myös löyhään allianssiin. Tukijat pitivät yhteistyötä tärkeänä paitsi so-
dankäynnin, myös tulevien poliittisten ratkaisujen kannalta. Menestyk-
sekkääseen sotaan ja sitä seuraaviin järjestelyihin tarvittaisiin yhdistynyttä 
vastarintaliikettä, ei keskenään eripuraisia ryhmittymiä.144  

'43 Perinteisen Loya Jirgan tosin sallittiin kokoontua Pakistanin maaperälle. Noin tuhat eri puolilta 
Afganistania tullutta edustajaa kokoontui Peshawarissa vuoden 1980 alussa. Tavoitteena 
oli perustaa keskitetty johto, joka vastaisi mm. ulkomaisen avun vastaanottamisesta. Myös 
vastarintaliikkeen hallussa olevalle Afganistanin alueelle kaavailtiin väliaikaista hallitusta. 
Käytännössä tästä ei tullut mitään. Myös ajatus pakolaishallituksen perustamisesta johonkin 
muuhun maahan kuivui kokoon. 

144 Pakistaniin siirtyneiden pakolaisten määrästä: UNHCR. The State of the World's Refugees 
2000: Fifty Years of Humanitarian Action — Chapter 5: Proxy wars in Africa, Asia and Central 
America; Rubin 2002, s. 224. 
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Seitsemästä tunnustetusta puolueesta neljä oli radikaaleja islamistipuolu-
eita. Niiden aatemaailmassa islam ei ollut pelkästään uskonto, vaan myös 
poliittinen ideologia, jonka vaikutuksen piti heijastua kaikkiin yhteiskunnan 
toimintoihin.145  

— Jamiat-i Islami-yi Afghanistan (Afganistanin islamilainen yhteisö). 
— Hizb-i Islami-yi Afghanistan (Afganistanin islamilainen puolue). 
— Hizb-i Islami-yi Afghanistan (Khalis) (Afganistanin islamilainen puolue/ 

Khalis). 
— Ittihad-i Islami Bara-yi Azadi-yi Afghanistan (Afganistanin islamilainen 

vapautusliitto). 

Kolmen puolueen aatepohjana oli traditionaalinen islamilaisuus. Nämä 
puolueet eivät pyrkineet Afganistanin perinteisen poliittisen järjestelmän 
muuttamiseen, vaan ainoastaan islamin aiemman aseman palauttamiseen. 
Islamistien tavoin nekin hyväksyivät väkivallan käytön päämääränsä edis-
tämiseksi, joten mistään maltillisista suuntauksista ei ollut kysymys. 

— Harakat-i Inqilab-i Islami-yi Afghanistan (Afganistanin islamilainen 
vallankumousliike). 

— Mahaz-i Milli-yi Islami-yi Afghanistan (Afganistanin kansallinen islamilainen 
rintama). 

- Jabha-yi Nijat-i Milli-yi Afghanistan (Afganistanin kansallinen 
vapautusrintama). 

Puolueiden välisten aatteellisten erojen määrittely on kummassakin 
ryhmittymässä ongelmallista, sillä ohjelmajulistukset saattoivat olla epä-
määräisiä ja yleisluontoisia. Myös islamistipuolueiden joukossa oli radi-
kaaleiksi ja maltillisiksi luokitellut ääripäänsä. 

Islamistipuolueista vanhin oli Jamiat-i Islami. Sen johtajana oli edelleen 
entinen Kabulin yliopiston islamilaisen oikeuden professori Burhanuddin 
Rabbani. Puolueen kannattajakunta koostui johtajansa tavoin valtaosal-
taan tad2ikeista. Jamiatista muodostui hallitseva vastarintapuolue Koillis-
Afganistanissa ja lännessä Heratin alueella. Sillä oli vaikutusvaltaa myös 
Kabulin ympäristössä ja Kandaharin alueella. Rabbani profiloitui jous-
tavana johtajana, joka antoi alaisilleen komentajille laajan autonomian 
ja salli näiden valita vapaasti omat toimintatapansa. 

Hizb-i Islami oli Jamiatin ohella islamistien merkittävin ryhmittymä. 
Sitä on luonnehdittu kaikkein vallankumouksellisimmaksi ja kurinalai-
simmaksi islamistipuolueeksi. Puolueen alkuperäinen voimanlähde oli 

145 Puolueista ks. Rubin 2002, s. 201-225; Ruttig, s. 10-11; Ljahovski 1995, glava IV. 
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Gulbuddin Hekmatyar 

radikaali opiskelijaliike. Johtaja, Gulbuddin Hekmatyar, oli pataani, ja 
myös Hizbin kannattajakunnan enemmistö oli pataaneja. Hizbin vaiku-
tusvalta oli suurinta maan koillisosissa, mutta se oli läsnä käytännössä 
kaikilla Afganistanin sunnialueilla. Puolue menestyi erittäin hyvin myös 
pakolaisleireillä. Sen on sanottu kontrolloineen Pakistanissa yli kahtasa-
taa koulua, joista valmistuneet muodostivat puolueen nuoren kaaderin 
ja taistelujoukkojen ytimen. Hekmatyarin tavoitteena oli ylhäältä päin 
toteutettu islamilainen vallankumous. Toisin kuin Rabbani, Hekmatyar 
halusi säilyttää puolueen johtavan roolin suhteessa kenttäkomentajiin ja 
taistelijoihin. 

Hizb-i Islami (Khalis) syntyi Hizbin 
jakautuessa vuonna 1979 kahteen osaan. 
Sen johtaja Muhammed Yunus Khalis 
oli madrassakouluja käynyt militantti is-
lamisti, joka oli Rabbanin tavoin paennut 
Pakistaniin jo vuonna 1974. Puolueen 
kannattajakunta koostui lähes kokonaan 
itäisistä Ghilzai-pataaneista, ja sen ytimenä oli itäisten heimojen funda-
mentalistinen ulama. Hekmatyarin Hizbiin verrattuna Khalisin ryhmittymä 
jäi vastarintaliikkeessä paljon vaatimattomammaksi tekijäksi. 

Ittihad-i Islamilla ei ollut suoranaisia kytkentöjä mihinkään Afganistanin 
yhteiskunnan verkostoon. Sille uskollisten sissikomentajien määrä jäi vähäiseksi, 
ja taistelijoiden määrä tiettävästi vielä Khalisin ryhmittymää vähäisimmäksi. 
Pakistan tunnusti tämän Abd al-Rabb al-Rasul Sayyafin vuonna 1981 muo-
dostaman puolueen lähinnä sen takia, että puolueen taloudellinen asema oli 
vankka, sillä oli hyvät suhteet Saudi-Arabiaan ja se pystyi hankkimaan varoja 
arabilähteistä. Sayyaf oli toiminut Kabulin yliopistossa islamilaisen oikeuden 
professorina, ja puolueen johto koostui Ghilzai-pataanien ulamasta. Ryhmit-
tymä kannatti pan-islamilaisia aatteita ja arabien sekä muiden islamilaisten 
vapaaehtoisten ottamista vastarintaliikkeen riveihin. Sen näkyvin kannatus 
keskittyi Sayyafin synnyinseudulle Kabulin maakunnassa. 

Traditionalistien Harakat-i Inqilab, edusti ensi sijassa perinteistä ulamaa. 
Puolue julisti kannattavansa islamin pyhien kirjoitusten soveltamista kaikille 
yhteiskuntaelämän alueille. Päämääränä oli "todellinen ja aito islamilainen 
tasavalta", jonka tarkempi rakenne jäi epäselväksi. Puolueen johtaja Mu-
hammad Nabi Muhammadi oli oppinut alim, entinen madrassakoulun joh-
taja, jolla oli suuria maaomistuksia Helmandin laaksossa. Hän oli kuulunut 
aiemmin myös Afganistanin parlamenttiin. Nabi Muhammadilta puuttui 
kunnollinen organisaatio, mutta hänen on sanottu siitä huolimatta pystyneen 
kokoamaan riveihinsä enemmän taistelijoita kuin muut traditionalistijohtajat. 
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Mahaz-i Milli oli puolueista kaikkein kansallismielisin. Sitä johtanut Sayyid 
Ahmad Gailani oli suufien146  Qadiriyya-veljeskunnan päämies, ja hänellä 
oli läheisiä suhteita Afganistanin entiseen kuningashuoneeseen. Gailanin 
suvulla oli ylipäänsä arvovaltaa, sillä sen sanottiin olevan lähtöisin profeet-
ta Muhammedista. Mahaz edusti islamin liberaalia tulkintaa ja vastusti 
islamisteja sekä muita totalitaristisia suuntauksia. Se ei halunnut moder-
nisoida Afganistania, vaan kehittää sitä vanhojen traditioiden pohjalta. 

Kolmas traditionalistipuolue Jabha-yi Nijat oli paljolti Mahazin kal-
tainen. Se kiinnittyi suufien toiseen tärkeään ryhmittymään, Naqshban-
di-veljeskuntaan. Johtajan, Sibghatullah Mujadiddin, suku oli lähtöisin 
Intiasta. Hän oli Rabbanin ja Sayyafin tavoin Kairon Al-Azhar-yliopiston 
kasvatti ja vaikuttanut Kabulissa islamin opettajana. Mujadiddikin oli 
paennut maasta jo Daoudin vallankaappauksen jälkeen ja siirtynyt "huhti-
kuun vallankumouksen" jälkeen Peshawariin. Juuri Mujadiddi oli kutsu-
nut Afganistan kansaa jihadiin julistamalla yleisen vastarinnan alkaneeksi 
maaliskuussa 1979. Jabha ilmoitti puolustavansa kansallisia traditioita ja 
tavoitteli yhteiskuntaa, jossa noudatettaisiin islamin oppeja elämän eri 
alueilla. Puolueen sotilaallinen voima oli mitätön ja sen Pakistanin-suhteet 
olivat ongelmallisia. Mujadiddi jopa rohkeni arvostella julkisesti Pakistanin 
sekaantumista Afganistanin sisäisiin asioihin. 

"Seitsikon" eri puoluejohtajat toimivat vuoron perään allianssin pu-
hemiehinä. Allianssilla oli oma johtava neuvosto ja erilaisia komiteoita 
(terveys-, koulutus-,pakolaisasiat ym.). Puolueet säilyttivät silti myös omat 
johtoelimensä ja esimerkiksi sotilaallisissa asioissa yhteistyö jäi paljolti 
kuolleeksi kirjaimeksi. Sotilaallinen apu kun kulki edelleen eri puolueiden 
kautta — tai suoraan avunantajan suosimille kenttäkomentajille. Puolueiden 
keskinäiset suhteet olivat jännittyneet ja pahimmillaan avoimen vihamieliset. 

Shiiamuslimien vastarinnan kantavana voimana olivat Afganistanin keskisen 
vuoristoalueen hazarat, jotka olivat nousseet kapinaan jo keväällä 1979 
ja karkottaneet kesään mennessä Kabulin hallinnon edustajat alueeltaan. 
Hazarajatin paikalliseksi hallitukseksi muodostettu Shura hajosi kuitenkin 
ristiriitoihin parin vuoden kuluttua ja kutistui vain yhdeksi puolueeksi 
muiden rinnalla. Uusille puolueille oli vahvaa kasvupohja Iranissa, jossa 
hazaroita oli ollut jo ennen sotaa ja jonne suuntautui sodan puhkeamisen 

146 Suufilaisuus on omatoimista hengellisen totuuden etsintää korostava islamin suuntaus. 
Tarkemmin esim. Jokinen, Christian — Kuhlberg, Anssi: Separatismi ja islamismi. 
Kansallismieliset ja islamistiset liikkeet Euraasian konflikteissa, s. 42-43. 
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jälkeen laaja pakolaisvirta. Vuonna 1980 Iranissa oli noin 300 000 pakolaista, 
vuonna 1982 noin 1,5 miljoonaa ja vuonna 1988 jo noin 2,4 miljoonaa.147 

Iranin uusi islamilainen johto joutui vuosina 1980-4988 kiinnittämään 
päähuomion länteen, jossa käytiin veristä sotaa Irakia vastaan. Tehera-
nin kiinnostus Afganistaniin lisääntyi vasta siinä vaiheessa kun tiedettiin 
neuvostojoukkojen tulevan vetäytymään maasta. Vaikutusvaltaa haluttiin 
vahvistaa erityisesti läntisessä Afganistanissa. Iranissa oli perustettu uusia 
pakolaispuolueita, jotka kannattivat ajatollah Khomeinin radikaalia linjaa. 
Toiminnan tehostamiseksi Iranin johto painosti vuonna 1987 tärkeimmät 
kahdeksan ryhmittymää yhdistymään yhtenäiseksi koalitioksi. "Kahdek-
sikkoon" kuuluivat:148 

— Sazman-e Nasr (voitto). 
— Pasdaran-e Jihad-e Islami (islamilaisen jihadin vartijat). 
— Harakat-e Islami-ye Afghanistan (Afganistanin islamilainen liike). 
— Nohzat-e Islami (islamilainen liike). 
— Jabha-ye Muttahed-e Inqilab-e Islami (islamilaisen vallankumouksen yhdisty-

nyt rintama). 
— Hezb-e Da'wat-e Islami (islamilaisen kutsun puolue). 
— Hezbollah (Allahin puolue). 
— Sazman-e Niru-ye Islami (islamilaiset voimat). 

Yhdistämishankkeen tuloksena syntyi Shura-ye I'tilaf-e Islami-ye Afgha-
nistan. (Agfanistanin islamilainen koalitioneuvosto), jonka pohjalta muo-
dostettiin sittemmin (1989) kokonaan uusi puolue Hezb-e Wahdat-e Islami 
(islamilainen yhtenäisyyspuolue). 

Laaja Hazarajat pysyi koko sodan ajan vastarintaliikkeen sisäisenä 
temmellyskenttänä. Riitaisten shiiapuolueiden valtataistelu heikensi kykyä 
taistella ulkopuolisia vastaan. Hazarajatin kannalta tämä ei tosin ollut 
kohtalokasta, sillä Kabulin sosialistihallinto tai neuvostojoukkojen johto 
ei tuntenut juurikaan mielenkiintoa syrjäistä vuoristoaluetta kohtaan. Se ei 
ollut strategisesti tärkeä, joten siihen ei kannattanut tuhlata voimia. Arviot 
shiiataistelijoiden määrästä ovat äärimmäisen vaihtelevia, mutta näyttää 
siltä, että ne eivät kyenneet muodostamaan ulkopuolisille erityisen vakavaa 
uhkaa. Tärkeimmän alueen, Heratin seudun, huomattavin sissikomentaja 
Mohammed Ismail — hänet tunnettiin nyt nimellä Ismail Khan — kuului 
hänkin Jamiatiin eikä shiiapuolueisiin. 

147 Iraniin siirtyneiden pakolaisten määrästä: UNHCR. The State of the World's Refugees 2000: 
Fifty Years of Humanitarian Action — Chapter 5: Proxy wars in Africa, Asia and Central 
America. 

148 Puolueista ks. Rubin 2002, s. 221-223; Ruttig, s. 11; Ljahovski 1995, glava IV. 
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Vastarintataistelijoiden149 kokonaismäärästä on esitetty hyvin vaihtelevia tie-
toja. Tarkkojen lukujen selville saaminen oli mahdotonta senkin takia, että 
huomattava osa oli riveissä vain ajoittain ja oli muulloin siviiliaskareissaan — tai 
oleskeli Pakistanin puolella. Vahvuudet olivat alhaisimmillaan talvikuukau-
sina, jolloin taistelutoiminta oli laimeaa. Läntisissä lähteissä kokoaikaisten 
taistelijoiden määrän arvioidaan sodan eri vuosina vaihdelleen 20 000:sta 
100 000 mieheen. Osa-aikaiset mukaan luettuna vahvuus olisi saattanut nousta 
jopa 250 000:een.150 Kaikki arvioitsijat katsovat sissien kokonaisvahvuuden 
kasvaneen huomattavasti sodan kestäessä. Venäläisen Aleksandr Ljahovs-
kin mukaan aktiivisten taistelijoiden vahvuus oli vuonna 1981 noin 30 000, 
vuonna 1983 noin 40 000 ja vuonna 1985 noin 50 000. Afganistanin presi-
dentti arvioi vuonna 1986 maassa olleen jo yli 180 000 sissiä, joista 80 000 oli 
aktiivitaistelijoita. Vuoden 1988 lopun neuvostoarvio esitti kokonaisluvuksi 
173 000, joista 82 300 kuului kaikkein aktiivisimpiin osastoihin ja ryhmiin.151 

Ir~ll I
h ~  

M yr'y v' h l ö, 

Pataanisissejä. 

149 Tässä kirjassa on käytetty useimmiten termejä sissit tai vastarintataistelijat — hyvin tietoisena siitä, 
että sodan osapuolet käyttivät pääasiassa muita nimityksiä. Vastarintaliikkeen käyttämä nimitys 
"mujahideen" (taistelijat) on yleinen myös länsimaisessa tutkimuskirjallisuudessa, ja sitä on niin 
ikään käytetty eräissä sodan jälkeen ilmestyneissä venäläisissä teoksissa. Neuvostojoukkojen 
sota-ajan kielenkäytössä puhuttiin kapinallisista (mjateznik), rosvojoukoista (banda) ja, 
epävirallisemmin, dushmaneista (vihollinen darin kielellä). Sotilasslangissa käytettiin myös 
termiä "duh" (ven. henki), joka saattoi olla muunnos edellisestä, mutta myös viitata vastustajien 
islamilaisuuteen. 

15° Baumann, Robert E: Russian-Soviet Unconvential Wars in the Caucasus, Central Asia, and 
Afghanistan, s. 169; Amstutz, s. 128, 155. 

151 Ljahovski 1995, glava V, VII. 
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Afganistanin maaperällä toimintaa johtivat komentajat, jotka olivat aiempia 
uskonnollisia johtajia, intelligentsian jäseniä tai muuta paikallista eliittiä. 
Komentajana saattoi olla myös entinen Afganistanin armeijan upseeri, joka 
oli vaihtanut puolta. Komentajat olivat enemmän kuin pelkkiä sotilaal-
lisia johtajia. He pitivät itseään yleisesti alueensa hallitsijana ja katsoivat 
olevansa oikeutettuja kylien tukeen ja myös kantamaan paikallisia veroja. 
Heidän tukikohtansa sijaitsivat tavallisesti joko kyläyhteisöissä, niiden lä-
histöllä tai kylien ulkopuolella olevissa vuoristolaaksossa. Väestöön halut-
tiin säilyttää kiinteä yhteys jo senkin takia, että sen tuki oli ensiarvoisen 
tärkeää huollon turvaamiseksi. Komentajien suhtautuminen perinteisiin 
paikallisiin johtajiin vaihteli puolueesta riippuen. Traditionalistit suhtau-
tuivat myönteisesti, sillä heidän komentajansa olivat itse tämän johtavan 
kerroksen jäseniä. Toista ääripäätä edusti Hekmatyarin Hizb, joka pyrki 
määrätietoisesti irti vanhoista valtarakenteista. Komentajat rekrytoitiin 
yleensä intelligentsiasta, vanhojen johtajien kanssa ei neuvoteltu ja ulama 
tunnustettiin vain siltä osin kun se kuului puolueeseen. 

Komentajien ja alempien johtajien alaisuudessa toimi useita tuhansia 
sissiosastoja tai -ryhmiä. Eri puolueilla oli Afganistanissa omat vahvat alu-
eensa, mutta oli hyvin yleistä, että samassa maakunnassa toimi useamman 
eri: puolueen alaisia komentajia. Tämä ruokki sisäisiä konflikteja. Syntyi 
kilpailua paikallistason johtoasemasta ja pahimmillaan seurauksena oli 
åryhmittymien välisiä aseellisia yhteenottoja. Koko vastarintaliikkeen joh-
tajuutta tavoitelleen Hekmatyarin joukot osoittivat tällaista aktiivisuutta 
minä määrin, etta;Yhdysvaltain tiedustelu epäili häntä suorastaan KGB:n 
yhteistyömieheksi. Komentajat saattoivat toisaalta tehdä myös alueellista 
yhteistyötä. Tässä tarkoituksessa muodostettiin erityisiä shuria — perinteisiä 
jirgoja tai kyläneuvostoja muistuttavia elimiä — jotka kokoontuivat tarpeen 
mukaan päättämään yhteisistä sotilaallisista operaatioista tai käsittelemään 
poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä.152 

Jamiatin nimekkäin komentaja Ahmad Shah Massoud loi Kabulin 
pohjoispuolella olevan Panshirin vuoristolaakson alueelle suorastaan 
oman pienoisvaltion. Massoudin kokonaisvaltainen strategia yhdisti 
taloudellisen, poliittisen ja sotilaallisen komponentin toisiaan tukevalla 
tavalla. Paikallisesta väestöstä pyrittiin pitämään huolta, jotta se pysyisi 
alueella eikä liittyisi pakolaisten massoihin. Näin turvattaisiin vastarinta-
liikkeen perushuolto ja lisättäisiin johtajien kansansuosiota. Väestö oli 

152 Rubin 2002, s. 202, 205, 212, 214, 219, 229-232. Hekmatyarin spekuloiduista KGB-suhteista: 
Coll, Steve: Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan and bin Laden, from the 
Soviet Invasion to September 10. 2001, s. 120. 
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avainasemassa myös rekrytoitaessa uusia taistelijoita ja kasvatettaessa 
vastarintaliikkeen sotilaallista voimaa. Massoud piti tärkeänä murtaa 
väestön perinteistä nurkkakuntaisuutta. Tämä oli tärkeää, sillä menes-
tyksekkääseen vastarintaan katsottiin tarvittavan sellaista sotilaallista 
voimaa, jota voitaisiin käyttää keskitetysti ja muuallakin kuin sissien 
kotikylissä tai niiden lähialueilla. Massoudin joukot muodostuivat kol-
mesta eri elementistä: kylätasolla toimivista paikallisjoukoista (mahalli), 
uuden aluehallinnollisen yksikön, qaragah'in (6-7 kylää), pysyvästi kool-
la olevista iskujoukoista (grup-i zarbati) ja liikkuvista joukoista (grup-i 
mutaharik). Viimeksi mainitut käyttivät erityistä univormua ja ne oli 
tarkoitettu toimimaan tarvittaessa myös Panshirin laakson ulkopuolella, 
esimerkiksi Salangin valtatien varrella. 

Tammikuussa 1985 Massoud kutsui kokoon viiden koillisen maakunnan 
Jamiat-komentajien neuvoston sopimaan toimintojen koordinoimisesta 
ja muusta yhteistoiminnasta. Massoudista tuli tämän neuvoston johta-
ja. Liikkuvia mutaharik joukkoja ryhdyttiin luomaan nyt myös muualle. 
Massoud halusi vahvistaa omaa sotilaallista organisaatiotaan lisäämällä 
siihen vielä uuden osan, joka toimi suoraan hänen alaisuudessaan. Nämä 
vahvuudeltaan suhteellisen vähäisiksi jääneet joukot-vuonna 1988 ehkä 
noin  000 miestä- koostuivat sekayksiköistä, joissa alueellisella taustalla 
tai muilla vastaavilla tekijöillä ei ollut merkitystä. Massoudin visiona oli 
konventionaalinen armeija, joka kykenisi valloittamaan Kabulin sen jäl- 
keen kun neuvostojoukot olisivat poistuneetmaasta.'53Hänelle itselleen se 
merkitsisi nousua alueellisesta johtajasta valtiotason vaikuttajaksi. 

Läntisen Afganistanin merkittävin vastarintajohtaja Ismail Khan 
koetti niin ikään luoda alueelleen laajempaa sotilaallista ja poliittista 
organisaatiota. Hänen mallinsa tosin poikkesi Massoudin vastaavasta. 
Erilainen fyysinen ympäristö - tasaisempi maasto - ei soveltunut sissi-
sodankäyntiin Panshirin vuoristoalueen tavoin. Entisenä upseerina Ismail 
ottikin organisatoriset esikuvansa armeijasta. Hänen päävoimansa, Amir 
Hamza -divisioona, käsitti vuonna 1988 viisi rykmenttiä (ghund), joissa 
kussakin oli arviolta 600-900 miestä. Rykmentit jakautuivat noin 200 
miehen vahvuisiin pataljooniin (kundak) ja pataljoonat komppanioihin 
(tulay). Komppaniat koostuivat noin 25 miehen vahvuisista ryhmistä. 
Väestön tukea pyrittiin täälläkin hankkimaan omalla aluehallinnolla, 
joka vastasi mm. maatalouteen, väestön terveydenhoitoon ja koulutuk-
seen liittyvistä asioista.154  

153 Rubin 2002, s 234-237; Coll, s. 121-124. 
154 Rubin 2002, s. 239-240. 
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Gulbuddin Hekmatyarin lähestymistapa oli toisenlainen. Hän ei panostanut 
niinkään Afganistanissa asuvaan väestöön, vaan orientoitui voimakkaasti 
Pakistaniin. Pakolaisleireillä oli otollista maaperää puolueen radikaalille 
sanomalle ja sieltä oli helppo rekrytoida uusia taistelijoita. Massoudin ja 
Ismail Khanin tavoin myös Hekmatyar piti sissisodankäyntiä sinällään riit-
tämättömänä silloin kun tavoiteltiin laajempaa menestystä. Tarvittiin myös 
konventionaalista sotilaallista voimaa. Tässä tarkoituksessa 1980-luvun 
lopulla muodostetun joukon (Lashkar-e Isar) ydin koostui juuri puolueen 
kouluissa Pakistanissa oppia saaneesta polvesta.155  

Afgaanien ohella vastarintaliikkeen riveissä taisteli ulkomaisia vapaa-
ehtoisia muista islamilaisista maista ja muualtakin. Rekrytoinnissa oli kes-
keisessä asemassa Abdullah Azzamin, palestiinalaissyntyisen islamilaisen 
oppineen ja Muslimiveljeskunnan edustajan, johdolla muodostettu orga-
nisaatio Maktab al-Khidamat (Palvelutoimisto). Sen rekrytointipisteitä 
perustettiin 1980-luvun puolivälistä lähtien eri puolille maailmaa, myös 
Yhdysvaltoihin. Toimintaan tarvittiin runsaasti varoja, sillä vapaaehtois-
ten matkat oli maksettava ja heille oli järjestettävä majoitus Pakistanissa. 
Tässä tuli avuksi vaikutusvaltaisen saudiarabialaisen liikemiehen poika 
Osama bin Laden, joka oli vieraillut Pakistanissa tiettävästi ensimmäisen 
kerran pian neuvostojoukkojen tunkeuduttua Afganistaniin. Bin Laden oli 
kiinnostunut islamistien opeista ja osoittautui nyt halukkaaksi tukijaksi. 
Maktab syntyi tiettävästi juuri hänen ja Azzamin yhteistyön tuloksena.156  

Arviot Afganistaniin rekrytoitujen vapaaehtoisten määrästä vaihtelevat 
10 000:sta 20 000 een, mutta ne ovat ilmeisen epävarmoja. On toisaalta ar-
vioitu, että varsinaisina taistelijoina olisi samanaikaisesti ollut enimmillään 
vain noin 2 000 miestä. Se kertoo vaihtuvuuden olleen suurta. Saudi-Arabian 
ohella innokkaita jihadisteja tuli Algeriasta, Egyptistä, Jemenistä, Sudanista 
ja lukuisista muista maista. Tapahtumia tiiviisti seurannut Yhdysvaltain 
keskustiedustelupalvelu suhtautui hankkeeseen myönteisesti, vaikka ei itse 
sitä tiettävästi rahoittanutkaan. CIA:n johdossa oli esillä (toteutumaton) 
ajatus jopa jonkinlaisen "kansainvälisen prikaatin" muodostamisesta.157 

Saudi-Arabiasta ja muista muslimilähteistä saaduilla varoilla raken-
nettiin myös vastarintaliikkeen tarvitsemaa infrastruktuuria Pakistaniin. 

155 Rubin 2002, s. 214-215, 232, 252-253. Lashkar-e Isar = uhrivalmiuden armeija. 
156 Abdullah Yusuf Azzam; Afghan Arabs; Maktab al-Khidamat. (Wikipedia); Maktab al-

Khidamat (MAK - Services Office) International Islamic Front for Jihad Against the Jews 
and Crusaders. 

157 Hudson, Rex A.: The Sociology and Psychology of-Terrorism: Who becomes a Terrorist and 
Why?, s. 117; Gates, s. 349. Maktab al-Khidamat (MAK - Services Office) International Islamic 
Front for Jihad Against the Jews and Crusaders; Afghan Arabs (Wikipedia). 
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Ahmad Shah Massoud (vas.) miestensä parissa. 

Rajaseudulle rakennettiin teitä, luolia, varastoja ja sotilasleirejä. Pakolai- 
sillekin riitti humanitaarista apua, kuten ruokailuasemia, sairaaloita ja 
kouluja. "Palvelutoimistolla" tuli olemaan myös laajempaa kuin pelkäs-
tään Afganistanin sotaan rajoittuvaa merkitystä: Sen puitteissa tapahtunut 
verkottuminen, henkilökohtaiset kontaktit ja yhteiset kokemukset tulivat 
heijastumaan-pitkälle myöhempään aikaan. Maktabia on pidetty myö-
hemmän al-Qaida -verkoston organisatorisena edeltäjänä.158 

Vastarintaliikkeen raha- ja asevirrat 
Edellä on jo todettu, että Pakistanin johdolle sodassa oli kysymys paljosta 
muustakin kuin islamilaisesta "pyhästä sodasta". Yhdysvaltojen heräävä 
kiinnostus vastarintaliikkeen tukemiseen pantiin tyydytyksellä merkille, ja 
sitä pyrittiin määrätietoisesti ruokkimaan. Zia antoi ymmärtää, että tuki 
vastarintaliikkeelle voitaisiin kanavoida Pakistanin kautta, mutta myös 
Pakistanin täytyi hyötyä palveluksistaan. Edullinen asema tarjosi Zialle 
mahdollisuuden suorastaan painostaa. Carterin hallinto tarjosi maaliskuus-
sa 1980 Pakistanille 400 miljoonan dollarin apupakettia, joka jakautuisi 
kahden vuoden ajalle. Zia hylkäsi tarjouksen liian pienenä. Konservatiivien 
voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa samana vuonna muutti tilanteen, 
sillä Ronald Reaganin astuttua virkaan linjauksia tarkistettiin perusteel- 

158 Coll, s.154-156; Katzman, Kenneth: Al Qaeda: Profile and Threat Assessment. 
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lisesti. Syyskuussa 1981 Pakistanille päätettiin myöntää kuuden vuoden 
aikana kaikkiaan 3,2 miljardin dollarin arvosta talous- ja sotilasapua. 
Pakettiin sisältyi lisäksi optio 40 nykyaikaisen F-16-hävittäjän myymisestä. 
Aiemmin suhteita kylmentänyttä Pakistanin ydinaseohjelmaa katsottiin 
nyt käytännössä läpi sormien.159 

Vastarintaliikkeen avustamisessa oli omat riskinsä, ja Pakistanin johtaja 
korosti vielä vuonna 1982 CIA:n johdolle tiettyä pidättyvyyttä. Avustushankkeet 
olisi rajoitettava sellaiselle tasolle, että sota ei laajenisi Afganistanin rajojen 
ulkopuolelle. "Kattilan pitäisi antaa kiehua, mutta se ei saisi kiehua yli laito-
jen" niin, että Neuvostoliitto hyökkäisi Pakistaniin.'° Molemmat osapuolet 
pitivät tärkeänä, että hanke pysyisi mahdollisimman salaisena. Käytännön 
yhteistyön hoitaisivat edelleen Pakistanin ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelut, 
joilla oli tällaiseen toimintaan hyvät valmiudet. 

Salaisen vuosittaisen avun on arvioitu kasvaneen vuoden 1980 noin 
20-30 miljoonasta dollarista noin 250 miljoonaan vuonna 1985 ja noin 
630 miljoonaan vuodesta 1987 lähtien. Jyrkän kasvun taustalla oli vuoden 
1985 alussa julkistettu ns. "Reaganin doktriini", jonka mukaan Yhdysval-
lan tukisi kommunismin vastaisia kapinaliikkeitä kaikkialla maailmassa 
Afganistanin sodan strategiaa muutettiin Reaganin maaliskuussa 1985 
allekirjoittamassa kansallisessa turvallisuusdirektiivissä. Tavoitteena ei enää 
ollut pelkästään tappioiden tuottaminen neuvostojoukoille, vaan niiden 
painostaminen pois maasta. Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltojen on arvioitu 
suunnanneen Afganistaniin neuvostointervention vuosina taloudellista apua 
ja salaista sotilaallista apua noin 3 miljardin dollarin arvosta. Kyseessä 
oli CIA:n siihenastisen historian laajamittaisin salainen operaatio — koko 
maailman mittakaavassa. 161 

Vastarintaliikkeen toinen pääasiallinen rajoittaja oli Saudi-Arabia, joka 
— vastineeksi luvasta ostaa Yhdysvalloista viisi AWACS-tutkavalvontako-
netta — alkoi vuoden 1981 lopulta lähtien antaa Yhdysvaltain kanssa vas-
taavan suuruista apua aseostojen rahoittamiseksi. Saudihallituksen lisäksi 
avustajina olivat eri järjestöt, kuten Saudi-Arabian ja Kuwaitin Punainen 
Puolikuu ja Kansainvälinen Muslimiliitto, jotka kaikki perustuivat toi-
mistonsa Peshawariin. Tukijoiden joukossa oli myös yksityisiä varakkaita 
henkilöitä ja eurooppalaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Rajanveto pako- 

159  Gates, s. 251-252; Rasanayagam, Angelo: Afghanistan. A Modem History, s. 104-105; Nazar, 
Jamshed: A History of US-Pakistan Relations. 

160  Gates, s. 252. 

161  Gates, s. 339, 348-349; Rasanayagam, s. 105; Katzman, Kenneth: Afghanistan: Current Issues 
and U.S. Policy Concerns, s. 2. 
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laisavun ja vastarintaliikkeen tukemisen välillä ei voinut olla kaikilta osin 
selvää, sillä esimerkiksi lääkintäapu Pakistanin pakolaisleireillä saattoi 
hyödyttää myös niillä majailevia taistelijoita. Vastarintaliikkeen kaikista 
eri lähteistä saaman avun on arvioitu kohonneen vuosina 1986-1989 yli 
miljardiin dollariin vuodessa.16 2 

Operaation salaamiseksi vastarintaliikkeelle ei ensimmäisinä vuosina 
haluttu toimittaa amerikkalaisia tai muita länsimaisia aseita. Varsovan 
liiton maiden käyttämä aseistus ei ollut alkuperältään samalla tavoin pal-
jastavaa, sillä sisseillä tiedettiin olevan jo entuudestaan neuvostovalmisteista 
materiaalia. CIA hankki ensimmäiset ase-erät Egyptistä, jonka varastoissa 
oli suuret määrät haluttua tavaraa aiemman neuvostoyhteistyön jäljiltä. 
Israelille oli niin ikään kertynyt tarpeettomia sotasaalisaseita sodissa Egyp-
tiä, Syyriaa ja Libanonin palestiinalaisia vastaan. Raha ja mahdollisuus 
saada länsimaista tekniikkaa saivat myös Kiinan hallituksen suostumaan 
yhteistyöhön. Eräs ratkaisu olivat neuvostoliittolaisten aseiden kopiot, 
joita ryhdyttiin valmistamaan Egyptissä ja myös Yhdysvalloissa. Helmi-
kuussa 1986 tehtiin merkittävä linjantarkistus, kun sissien ilmatorjuntaa 
päätettiin tehostaa amerikkalaisilla Stinger-olkapääohjuksilla, lajissaan 
kaikkein uudenaikaisimmilla aseilla. Ensimmäinen päätös koski neljää- 
sataa Stingeriä, ja vuoteen 1989 mennessä niitä on kerrottu toimitetun 
kaikkiaan noin tuhat kappaletta'63 

Afganistaniin päätyi myös länsimaisen mittapuun mukaan vanhen-
,tuneita=aseita. "Sellaisia olivat mm. brittiläiset.Lee-Enfield-sotilaskiväärit, 
jotka tarkkuutensa; tehonsa ja pitkän kantamansa takia soveltuivat hyvin 
Afganistanin oloissa käytävään sissisotaan. Pakistan, Turkki ja Intia käyt-
tivät tilaisuutta hyväkseen kanavoimalla CIA:lle tarpeetonta materiaalia. 
Käytännön hankintatyön tekivät kansainväliset asekauppiaat, jotka saivat 
maksunsa geneveläisen arabiomistuksessa olevan pankin kautta. Rahojen 
alkuperä voitiin näin pitää salassa.164  

Asevirta jakautui kolmeen vaiheeseen. Yhdysvaltain keskustiedustelu-
palvelu organisoi hankinnat ja aseiden kuljetuksen Pakistaniin; useimmiten 
merikuljetuksina Karachin satamaan Pienempi osa toimitettiin lentorahtina. 
Pakistanin asevoimien tiedustelupalvelu (ISI) vastasi siirroista Pakistanin 

162 Coll, s. 153-154; Rasanayagam, s. 106; Rubin, Barnett R.: Afghanistan: The Forgotten Crisis. 
Mainittakoon, että Neuvostoliitolle interventiosta aiheutuneet kustannukset on arvioitu 5 
miljardiksi dollariksi vuodessa. Rubin, e. m. t. 

163  Rasanayagam, s. 105; Gates. s. 350; Katzman 2002, s. 23. 

'64  Aseiden hankinnasta, kuljetuksista, jaosta ym: Adkin, Mark — Yousaf, Mohammed: Die 
Bärenfalle, s. 75-123. Suppeammin myös Rasanayagam, s. 105-109. 
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maaperällä ja aseiden jakelusta. Tiedustelupalvelun valvomat päävarastot sijait-
sivat Rawalpindin lähistöllä Ojhrissa. Osa materiaalista siirrettiin etelämpänä 
olevaan Quettaan. Näistä keskuspaikoista aseet kuljetettiin kuorma-autoilla 
rajaseudulla oleviin eri vastarintaryhmittymien varastoihin. Vastarintapuolueet 
huolehtivat aseiden jaosta alaisilleen komentajille ja valvoivat niiden kuljetusta 
Afganistaniin. Varsinaiset kuljetukset hoiti tässä vaiheessa yksityinen sektori, 
jolle se oli kannattavaa liiketoimintaa, etenkin kun kuljetuksiin yhdistettiin 
huumekauppa. Paluumatkaa ei tarvinnut tehdä tyhjin käsin. 

Rajan yli suuntautuviin kuljetuksiin käytettiin useimmiten kuutta 
pääasiallista reittiä. Pohjoisin reitti kulki Chitral'ista Badakhshaniin ja 
sieltä edelleen muihin pohjoisiin maakuntiin ja muun muassa Panshirin 
laaksoon. Lumiesteiden takia tämä väylä oli kuitenkin käyttökelvoton 
suurimman osan vuodesta. Yleisimmin käytetty reitti vei Parachinarista 
Logarin maakuntaan Kabulin eteläpuolelle. Kolmas reitti kulki Peshawarin 
lounaispuolella olevasta Miram Shah'ista Logariin. Quettasta pidettiin yh-
teyksiä Kandaharin suuntaan ja Balukistanin kautta eteläisiin maakuntiin 
sekä Heratin suunnalle. Kuudes reitti kaarsi Afganistaniin Iranin kautta. 

Kartta 7. Vastarintaliikkeen asekuljetukset Afganistaniin. Tärkeimmät reitit. 165  

165 Adkin - Yousaf, s. 106. .. 
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Aseiden ja muun materiaalin jako eri puolueille perustui ISI:n omaan 
harkintaan. Prosenttiosuudet määriteltiin neljännesvuosittain pidetyis- 
sä kokouksissa. Ratkaiseva kriteeri ei ollut puolueen kannattajakunnan 
laajuus, vaan sen alaisten taisteluosastojen aktiivisuus. Eniten saivat ne, 
joiden toiminta oli ollut tuloksekkainta. Täyteen oikeudenmukaisuuteen 
ei kylläkään päästy, sillä toimintaan liittyi korruptiota, väärinkäytöksiä ja 
virhevalintoja. Suurimmiksi aseavun saajaksi valikoituivat joka tapauksessa 
radikaalit islamistipuolueet, ne saivat esimerkiksi vuonna 1987 yli kaksi 
kolmasosaa toimitetuista aseista. 

Kuljetukset rahoitettiin CIA:n Pakistaniin toimittamilla rahavaroilla. 
Rahaa saatiin myös muihin tarpeisiin, kuten kuljetuskaluston hankin-
taan, rakennusmateriaaliin, työvälineisiin ja erilaisiin huoltotarvikkeisiin. 
Taistelijoiden kouluttaminen oli niin ikään Pakistanin tiedustelupalvelun 
vastuulla; vuosina 1983-1987 on arvioitu koulutetun jopa 80 000 mies-
tä. CIA:n edustajat kouluttivat puolestaan pakistanilaisia asiantuntijoita 
uusien aseiden ja laitteiden käytössä. Heidän välityksellään saatiin myös 
Yhdysvaltain satelliittitiedustelun tuottamaa aineistoa, jota käytettiin apuna 
sotatoimien suunnittelussa, iskukohteiden valinnassa ja kenttäkomentajien 
ohjeistamisessa. Kuvamateriaalin on kerrottu hämmästyttäneen pakista- 
nilaisia yhteistyökumppaneita tarkkuudellaan IST lähetti Afganistaniin 
myös afgaanitaistelijoiksi naamioituja pakistanilaisia sotilashenkilöitä tie 
dustelutehtäviin, neuvonantajiksi ja sissikomentajien avustajiksi. Toimintaa 
Pakistanin puolella johtaneen kenraali Mohammed Yousafin mukaan ky-
symys oli pääosan ajasta varsin suppeasta joukosta, mutta ajoittain määrää 
lisättiin. Esimerkiksi vuonna 1984 Afganistanissa on kerrottu toimineen 
11 pakistanilaista ryhmää, joista 7 Kabulin, 2 Bagramin lentotukikohdan 
ja 2 Jalalabadin ympäristössä. 

ISI:n Afghanistan-byroon operatiivisena tukikohtana — sodan varsi-
naisena komentokeskuksena — oli Rawalpindin pohjoislaidalla sijaitse-
va Ojhri Camp. Sen yhteydessä oli laaja parakki- ja varastoalue sekä 
harjoitusalueita. Byroossa työskenteli enimmillään noin 450 upseeria ja 
aliupseeria. Sen johtaja toimi suoraan ISI:n johtajan alaisuudessa, tämä 
puolestaan sai käskynsä suoraan maan presidentiltä. Afghanistan-byroo 
jakautui kolmeen osastoon: operatiiviseen, logistiseen ja psykologisesta 
sodankäynnistä vastaavaan. Operatiivinen osasto kokosi tiedustelutietoja 
ja suunnitteli operaatioita. Se valitsi kohteet, jakoi tehtävät taistelijoille 
ja järjesti näille harjoituskursseja. Logistinen osasto kuljetti ja varastoi 
CIA:n maahantuomat aseet. Psykologisen sodankäynnin osasto vastasi 
rajalla toimivista radioasemista, propagandalehtisten jakamisesta ja haas- 
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tatteluista.166  Työnjaosta ilmenee, että afgaanien vastarintapuolueille ja 
-johtajille ei ollut tällä tasolla varattu mitään roolia. Pakistan halusi itse 
päättää toiminnan strategiasta ja suurista linjoista. 

Strategiset painopisteet 
Strategiaa ja toimintatapoja ei tarvinnut rakentaa tyhjästä. Yhtenevyydet 
viittaavat siihen, että suunnittelijat omaksuivat paljon vaikutteita Mao Tse 
Tungin kehittämistä kansansodan opeista, joita oli menestyksellä sovellettu 
myös Vietnamissa. Kenttäkomentajista ainakin Ahmad Shah Massoudin on 
kerrottu henkilökohtaisesti perehtyneen Maon ajatteluun. Vallankumouk-
sellinen kansansota nojautui sen mukaan kolmeen periaatteeseen: sotilaal-
listen voimien ratkaisevaan rooliin, maaseudulla oleviin tukikohta-alueisiin 
ja sodan pitkään kestoon. Taktiikan avainkäsitteitä olivat hälytysvalmius, 
liikkuvuus ja hyökkäyksellisyys. Sodan ensimmäisessä vaiheessa (valmisteleva 
vaihe) oli perustettava alueellisia tukikohtia ja varmistettava ne. Seuraavassa 
vaiheessa siirryttäisiin pienen mittakaavan sissi-iskuihin. Samalla laajennet-
taisiin vastarintaliikkeen hallussa olevaa "vapautettua" aluetta. Kolmannessa 
vaiheessa (ratkaiseva vaihe) vihollinen tuhottaisiin tavanomaisten joukkojen 
operaatioilla. Vain niillä voitaisiin saavuttaa lopullinen voitto, ja huomattava 
osa sisseistä täytyi tässä vaiheessa koota säännölliseksi armeijaksi: Sissiope-
raatiot olisivat enää vain avustavassa roolissa. Viime kädessä sodalla täytyi 
aina tavoitella poliittisia päämääriä — ja nimenomaan sellaisia päämääriä, 
jotka vastasivat väestön toiveita. Ilman kansan tukea oltaisiin tuomittuja 
epäonnistumaan, ja väestöä oli sen takia kohdeltava hyvin.167 

Miten hajanaisesta ja osittain eripuraisesta vastarintaliikkeestä saataisiin 
irti paras mahdollinen teho? Resurssien valikoiva jako oli yksi ohjauskeino, 
mutta se ei sinällään riittänyt. Tarvittiin sellainen kokonaisstrategia, jota vas-
tarintaliikkeen sisäinen epäyhtenäisyys haittaisi mahdollisimman vähän. Oli 
helppo ennakoida, että hyökkäyksistä suuria neuvostovaruskuntia ja muita 
joukkojen keskittymiä vastaan ei olisi odotettavissa mitään hyvää. Tällaista 
toimintaa olisi pikemminkin kartettava, sillä siinä jäätäisiin väistämättä ala-
kynteen. Jos haluttaisiin todella vaikuttaa vastapuolen sodankäyntikykyyn, 
se olisi tehtävä toisella tavalla. 

Afganistanin karttaa ja neuvostojoukkojen ryhmitystä tarkastelemalla 
oli helppo todeta, että huoltoyhteydet olivat otollinen kohde. Joukkojen 
painopiste oli itäisessä Afganistanissa, ja niiden tärkein yhteyslinja ja huol- 

166 Afganistan-byroosta Adkin — Yousaf, s. 25-27. 

167  Mao Tse Tung: On Guerilla Warfare; Kalayanaraman, S.: Conceptualisations of Guerilla 
Warfare; Ahmad Shah Massoud. Telegraph.co.uk. 17 sep 2001. 
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toväylä oli valtatie Termez—Kabul—Kandahar. Tie oli pitkä, se kulki sissien 
hallussa olevien alueiden halki ja suurelta osalta Pakistanin rajan suuntai-
sesti. Tämä merkitsi vastarintaliikkeelle strategista etua. Vastarintaliikkeellä 
oli käytettävissään useampia yhteyslinjoja, jotka tulivat rajalle ja sen yli 
kaukaa selustasta ja olivat vähemmän haavoittuvia. ISI:n suunnittelijat 
päätyivät vaihtoehtoja punnitessaan "tuhannen katkaisun" strategiaan. 
Lähdettiin siitä, että sissit eivät pystyisi pitämään Termez—Kandahar-tietä 
mistään kohdasta katkaistuna pitempää aikaa. Sen sijaan olisi helppoa 
ja järkevää tehdä toistuvia iskuja lukuisissa eri kohdissa. Ne pakottai-
sivat vastustajan sitomaan paljon voimia passiivisiin suojaustehtäviin ja 
heikentäisivät sen kykyä aktiiviseen sodankäyntiin. Vastarintataistelijat 
pystyisivät näin myös pitämään itsellään aloitteen, millä olisi moraalisesti 
tärkeä merkitys. Pieniin ryhmiin perustuva iske ja poistu -taktiikka sovel-
tuisi tällaiseen sodankäyntiin erityisen hyvin. Se mahdollistaisi yllättävän 
ja nopean toiminnan ja auttaisi myös minimoimaan omia tappioita.168 Eri 
ryhmittymien keskinäistä yhteistyötä ei tarvittaisi, sillä pitkällä tieosuudella 
riittäisi kaikille tilaa itsenäiseen toimintaan. 

Miinasota oli keskeinen sissitaktiikan osa. Neuvostojoukkojen sotasaalista: italialaisia 
miinoja. 

'68  Painopisteiden valinnasta Adkin — Yousaf, s. 59-74. 
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Toinen strateginen painopiste oli pääkaupunki Kabul, jota ISI:n johto piti 
kaikkein tärkeimpänä yksittäisenä kohteena. Sen suhteen valittiin kolme 
pääasiallista toimintamuotoa. Oli ensiksikin pyrittävä katkaisemaan Ka-
bulin huoltoyhteydet, kaupunkiin johtavat sähkölinjat ja vaikeutettava sen 
vesihuoltoa patoja räjäyttämällä. Toisena toimintamuotona olivat tuhoteot, 
pommi-iskut ja salamurhat itse kaupungissa. Tärkeimpinä kohteina olivat 
presidentti, hallituksen virkailijat ja heidän toimipaikkansa, Afganistanin 
salaisen poliisin agentit ja neuvostoliittolaiset. Myös oppilaitokset olivat 
listalla, koska niiden kasvatustyön katsottiin tapahtuvan kommunistises-
sa hengessä. Kolmas toimintatapa oli Kabulin tulittaminen raketeilla sen 
ympäristöstä. Pakistanilaislähteen mukaan kaupunkiin ja sen ympäristöön 
ammuttiin neuvostointervention aikana kymmeniä tuhansia raketteja. Aluksi 
oli käytössä vain 82 mm:n kranaatinheittimiä, vuodesta 1984 lähtien myös 
kiinalaisia 12-putkisia 107 mm:n raketinheittimiä, joiden kantomatka oli 
jopa 10 kilometriä. Tällaisia heittimiä on kerrottu hankitun ainakin 500, ja 
kolme neljäsosaa niistä varattiin juuri Kabuliin tehtäviin iskuihin. Sisseil-
le toimitettiin lisäksi yli tuhat yksiputkista raketinheitintä, joista ainakin 
egyptiläisillä 122 mm:n heittimillä voitiin ampua 11 kilometrin päähän.'69 

Painopistealueiden ohella sotaa käytiin myös muualla. Tulitettiin neu-
vosto- ja afgaanijoukkojen varuskuntia, vartiotukikohtia, lentokenttiä ja 
muita sijoituspaikkoja. Hyökättiin (heikompina pidettyjä) afgaanijoukkojen 
pieniä varuskuntia ja muita vähin voimin miehitettyjä kohteita vastaan. 
Tehtiin väijytysiskuja ja miinoitettiin tiestöä. Pyrittiin surmaamaan terro-
ri-iskuilla kansandemokraattisen puolueen ja hallinnon toimihenkilöitä, 
upseereita ja muita johtajia. Pyrittiin ylipäänsä lisäämään vastapuolen 
kokemaa painetta eri tavoin.170 

Vuoristoalueelle, erityisesti maan itä- ja kaakkoisosiin, muodostettiin sodan 
kestäessä vahvoja tukikohtia, joista tehtiin iskuja ympäristöön ja joihin voitiin 
vetäytyä suojaan niiden jälkeen. Hyökkäyksellinen sodankäynti sai paikoin kon-
ventionaalisia piirteitä, erityisesti Pakistanin vastaisen rajan suunnassa ja raja-
alueella. Paktian maakunnan pääkaupungin Khostin pitkäaikaiseen piiritykseen 
osallistui vuonna 1985 mahdollisesti jopa 7 000 taistelijaa.'T 

169  Adkin — Yousaf, s. 138-153. 
17° Ks. myös Ljahovski — Zabrodin, s. 86-87; Ljahovski 1995, glava IV. Itsemurhaiskuja tekevät 

pommimiehet tai -naiset eivät kuitenkaan kuuluneet tämän sodan kuvaan. Ne yleistyivät vasta 
myöhemmin. 

171  Ljahovski 1995, glava IV; Cordesman — Wagner, s. 55; O'Ballance, s. 147,158-159,171-172, 
174-175. 
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CIA:n johdon on kerrottu suositelleen operaatioiden laajentamista pohjoi-
sessa myös Neuvostoliiton puolelle. Suositusten mukaisesti ryhdyttiinkin 
1980-luvun jälkipuoliskolla tekemään yllätyshyökkäyksiä ja sabotaasi-iskuja 
rajan yli. Vuonna 1985 suunniteltiin muun muassa Amu Darian yli johtavan 
"Ystävyyden sillan" (valmistui 1982) räjäyttämistä. Hanke peruutettiin 
Pakistanin presidentin määräyksestä, ja muutkin iskut lopetettiin vuonna 
1987, kun Neuvostoliiton diplomaattinen reaktio sai Pakistanin poliitikot 
pelkäämään suoraa konfliktia. Kattila ei saisi kiehua laitojensa yli.172  

172  Iskuista rajalla Adkin — Yousaf, s. 185-201. 
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"RAJOITETTU KONTINGENTTI" 
MUOTOUTUU 

Kesällä 1980 neuvostojoukkojen voimaryhmän runkona oli kolme mootto-
roitua jalkaväkidivisioonaa, kaksi moottoroitua jalkaväkiprikaatia, kaksi 
erillistä moottoroitua jalkaväkirykmenttiä, yksi maahanlaskudivisioona, 
yksi ilmarynnäkköprikaati ja yksi erillinen maahanlaskurykmentti. Myös 
ilmavoimia, etenkin helikopterivoimia, oli vahvistettu. Joukkojen kokonais-
vahvuus oli kohonnut 81 800 henkeen, joista 61 800 oli maa- ja ilmavoimien 
varsinaisissa taistelujoukoissa.173 Neuvostoliiton puolelle muodostettiin 
vuonna 1980 myös lisää reservejä. Termezistä Afganistaniin siirretyn 108. 
MtJvD:n paikalle saapui 4. KaMtJvD Ukrainasta. Kushkasta siirretyn 5. 
KaMtJvD:n ja Dushanbesta siirretyn 201. MtJvD:n paikalle perustettiin 
uudet yhtymät 88. MtJvD ja 134. MtJvD. Afganistaniin johtavien päätei-
den suunnat saatiin näin jälleen varmistettua, ja joukot olivat tarvittaessa 
käytettävissä myös Afganistanin maaperällä. 56. KaErllmarPr, joka oli 
alun perin sijoitettu pohjoiseen Kunduziin, siirrettiin vuoden 1981 lopulla 
Kabulin eteläpuolella olevaan Gardeziin.174  

Neuvostojohdon joulukuussa 1979 ulkomaanedustustoille antamissa 
ohjeissa oli puhuttu "rajoitetusta" tai "pienestä" sotilaallisesta "kontingen-
tista" tai "kontingenteista". Näin haluttiin ilmeisesti tukea kuvaa, jonka 
mukaan kysymyksessä ei ollut hyökkäyksen kaltainen sotatoimi, vaan 
avustustehtävä. Voimaryhmälle annettu virallinen nimitys Neuvostojouk-
kojen rajoitettu kontingentti Afganistanissa vakiintui niin ikään käyttöön jo 
alkuvaiheessa. Muotoilun on sanottu olleen puolustusministeri Ustinovin 
käsialaa.1j5 

Maavoimien ja maahanlaskujoukkojen kokoonpanoihin tehtiin ke-
sää 1980 seuranneen kahdeksan vuoden aikana vain sisäisiä muutoksia 

173 The Soviet-Afghan War, s. 12. 
174 Uusista yhtymistä ks. Feskov, V. I., Kalagnikov, K.A., Golikov, V. I.: Sovetskaja armija v 

gody holodnoi voiny (1946-1991), s. 79, 88, 91.56. KaErIlmarPr:n siirrosta: Istorija \ 56 dzbr 
(Vypiska iz istoritgeskogo formuljara tgasti). Boevye operatsii (1980-1988). 

175 "Ogranitgennyi kontingent sovjetskih voisk v Afganistane." Neuvostoliittolaisen 
sotilastietosanakirjan (1977) mukaan kontingentilla tarkoitettiin mm. valtion sotavoimaa 
(joukkoa), joka on osoitettu liittokunnan (koalition) armeijan käyttöön tai luovutettu 
yhdistettyjen asevoimien johdon käskyvaltaan. Sovetskaja voennaja entsiklopedija, tom 4 
(1977), s. 313-314. Ustinovista: Gromov, glava "Osobaja papka". "Rajoitettu kontingentti" 
-termi ei sekään ollut uusi, sillä sitä oli käytetty jo Tgekkoslovakian intervention yhteydessä 
vuonna 1968. Garejev, s. 43. 
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ja täydennyksiä. Sodan pitkittymisestä huolimatta Afganistaniin ei enää 
lähetetty uusia yhtymiä. Rykmenttitasolla muutoksia sen sijaan oli use-
ampia; joukkoja vedettiin maasta ja uusia tuotiin tilalle. 40. armeijaan 
ehti runsaan yhdeksän sotavuoden aikana kuulua tiettävästi ainakin 15 eri 
moottoroitua jalkaväkirykmenttiä, 3 panssarirykmenttiä ja 4 maahanlas-
kurykmenttiä: muutamaa poikkeusta lukuunottamatta edellä mainittuihin 
yhtymiin kuuluvina. 

Divisioonat olivat alkuvaiheessa ainakin pääpiirteissään vakiokokoon-
panoissa. Niitä ei ollut räätälöity erityisesti Afganistania silmälläpitäen. 
Mukana olivat myös panssari-, ohjus- ja ilmatorjuntaohjusjoukot, joita 
osoittautui olevan yli todellisen tarpeen. Ensimmäiset merkittävät siirrot 
takaisin Neuvostoliittoon tapahtuivat syksyllä 1980 ja toinen huomatta-
vampi siirto vuonna 1986. Ensimmäisessä vaiheessa poistettiin kaikkien 
divisioonien tykistörakettipatteristot, armeijan ilmatorjuntaohjusprikaati 
(Kabul), armeijan tykistöprikaati (Tsarikar) ja yksi panssarirykmentti (201. 
MtJvD:sta). Vuonna 1986 kotiutettiin kaikkien kolmen moottoroidun jal-
kaväkidivisioonan ilmatorjuntarykmentit. 5. KaMtJvD menetti nyt myös 
panssarirykmenttinsä. 108. MtJvD:n panssarirykmentti oli muutettu jo 
maaliskuussa 1984 moottoroiduksi jalkaväkirykmentiksi, joten divisioonien 
panssarijoukoista olivat jäljellä enää rykmenttien orgaaniset panssaripatal-
joonat. Niihin kuului määrävahvuuksien mukaan noin 30 taistelupanssari-
vaunua, minkä katsottiin riittävän. Liikkuvuuden parantamiseksi kaikki 
divisioonat saivat käytettäväkseen helikopterilaivueet. Suojelukomppaniat 
muutettiin keväällä. 1985 liekinheitinkomppanioiksi. Muilta osin yhtymi-
en keskeisiin rakenteisiin ei kajottu. Rykmenttitasolla pitäydyttiin varsin 
tarkasti perinteisessä mallissa.176  

Yhtymien henkilöstö oli alun perin koottu pääasiassa Keski-Aasian 
tasavaltojen reserviläisistä. Vuoden 1980 alkukuukausista lähtien heitä 
ryhdyttiin kotiuttamaan ja korvaamaan varusmiehillä ja muulla kaaderihen-
kilöstöllä. Vuoden aikana vaihdettiin 33 500 miestä, joista 2 200 oli upsee-
reita. Uudetkin tulokkaat lienevät olleet aluksi enimmäkseen tad2ikkeja, 
uzbekkeja, kirgiisejä ja turkmeeneja. 5. KaMtJvD:ssa heidän osuutensa 
oli vuonna 1981 yli puolet kaikista. Divisioonan komentajana tuolloin 
toimineen Boris Gromovin mukaan tällainen kokoonpano oli ongelmalli- 

176  Muutoksista ja siirroista Beskarev, A. I.: Peretsen vets Ogranitsennogo Kontingenta (40-
ja armija). Myös Zironov, M. A. Sostav 40-i armii za period prebyvanija na territorii 
Afganistana i ego izmenenija za 1980-1983 gg, 1984-1986 gg.; Helikoptereista Gromov, glava 
"Tretja komandirovka" (Voenno-vozdusnye sily); Panssaripataljoonista Kiianlinna, Lauri: 
Neuvostoliiton maavoimien operaatiotaidon ja taktiikan kehittyminen toisen maailmansodan 
jälkeen. Lute 1.4. 
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nen. Asevelvollisten keskuudessa ilmeni haluttomuutta taistelutoimiin. He 
saattoivat myös vuotaa tietoja vastarintaliikkeelle, jonka riveissä oli samaa 
kansallisuutta olevaa väkeä, etenkin Pohjois-Afganistanissa. Aasialaisten 
asevelvollisten koulutustaso osoittautui sekin muita heikommaksi. Niinpä 
täydennysperiaatteita tarkistettiin ja joukkojen etnistä rakennetta muutet-
tiin. Vuodesta 1982 lähtien noin 80 prosenttia 40. armeijan miehistö- ja 
alipäällystötäydennyksestä tuli Neuvostoliiton Euroopan-puoleisista osista, 
Siperiasta ja Kaukoidästä. Selvästi suurimman ryhmän tulivat jatkossa 
muodostamaan venäläiset ja 	 .177  

Miehistön ja aliupseerien yleinen palvelusaika Afganistanissa oli 18-21 
kuukautta. Sitä edelsi yleinen valmistava varusmieskoulutus Neuvostoliitos-
sa ja kahden kuukauden mittainen koulutus Turkestanin tai Keski-Aasian 
sotilaspiirin divisioonissa. Tietyissä tehtävissä toimiville (panssarivaunujen 
ja muiden panssaroitujen ajoneuvojen kuljettajat ja ampujat ym.) koulu-
tusjakso Neuvostoliitossa oli vielä pitempi. Afganistanissa varusmiehille 
annettiin vielä kuukauden tai kahden kuukauden lisäkoulutus ennen si-
joittamista varsinaisiin palvelustehtäviin. Täydennys saapui Afganistaniin 
kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kotiutukset tapahtuivat samoina 
vuodenaikoina, mutta niin, että kotiutettavat lähtivät vasta viikon tai kah-
den joskus kuukaudenkin kuluttua uusien asevelvollisten saapumisesta. 
Upseerien ja toimiupseerien komennus kesti yleensä kaksi vuotta. Päällystön 
koulutuksen tehostamiseksi Turkestanin sotilaspiiriin määrättiin vuoden 
1984,1opullaperustettavaksi erityinen upseerien koulutuspataljoona.178  

Afganistaniin vuoden 1979 lopulla lähetetyt GRU:n ja KGB:n erikois-
joukkojen yksiköt vedettiin pääosin takaisin Neuvostoliittoon jo tammi-
kuussa 1980, pian vallankaappauksen jälkeen. Maahan jäi tämän jälkeen 
ainoastaan yksi Kabuliin sijoitettu GRU:n erillinen komppania, jonka 
toiminta-alue käsitti periaatteessa koko maan. Se oli tiettävästi ainut tais-
telutehtäviin käytetty erikoisyksikkö noin kahden vuoden ajan. Armeijan 
erikoisjoukkojen määrää lisättiin vuoden 1981 lopulla kahdella pataljoo-
nan vahvuisella osastolla. Molemmat sijoitettiin maan pohjoisiin; toinen 
Fariabin maakunnassa sijaitsevaan Maimanaan ja toinen Samanganin 
maakunnassa olevaan Aybakiin. Tarkoituksena oli ilmeisesti varmistaa 
Neuvostoliiton rajan suuntaa. Aybakin pataljoonaa käytettiin myös pitkän 
aikaa pelkästään rajalta Pul-i Khumriin johtavan tieyhteyden suojaamiseen. 
Puhuminen erikoisjoukoista on paljolti harhaanjohtavaa, sillä molemmat 

177  Gromov, glava "Tretja komandirovka" (V afganskoi 'mjasorubke'); Ljahovski 1995, glava III. 

178  The Soviet-Afghan War, s. 43-45, 47; Gromov, glava "Tretja komandirovka." (V afganskoi 
'mjasorubke'). 
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Boris Gromov palveli Afganistanissa kolmeen otteeseen, kaikkiaan yli viisi vuotta: aluksi 
divisioonan esikuntapäällikkönä, sitten divisioonan komentajana, Neuvostoliiton yleisesi-
kunnan edustajana ja lopulta 40. armeijan komentajana. 

osastot oli koottu pääasiassa tavallisesta jalkaväestä, eivätkä ne juuri eron-
neet muista 40. armeijan jalkaväkiyksiköistä. 

Keväällä 1982, sen jälkeen kun 	Kabulin pohjoispuolella olevas-
sa Panshirin laaksossa olivat kiihtyneet, Maimanan pataljoona siirrettiin 
laaksoalueella sijaitsevaan Ruhaan ja helmikuussa 1983 laakson suualueen 
lähistöllä olevaan Gulbahariin. Talven 1984 jälkeen pataljoona siirrettiin 
Kabulin lounaispuolelle Ghazniin, jossa sen kokoonpanoa uudistettiin. 
Saatiin mm. helikoptereita, jotka paransivat liikkuvuutta oleellisesti. Ay-
bakin pataljoona siirtyi Kabulin itäpuolelle Jalalabadiin. Molemmilla 
paikkakunnilla oli jo entuudestaan moottoroitua jalkaväkeä. 

Erikoisjoukkojen vahvuutta ryhdyttiin tässä vaiheessa kasvattamaan 
huomattavasti. Maahan siirrettiin Neuvostoliiton eri sotilaspiireistä vuo-
sina 1984-1985 kuusi uutta pataljoonaa. Erikoisyksiköistä muodostettiin 
kaksi prikaatia, jotka ryhmitettiin laajalle alueelle itäiseen, eteläisen ja 
kaakkoiseen Afganistaniin. Prikaatien esikunnat toimivat Jalalabadissa 
(15. erillinen erikoisjoukkoprikaati) ja eteläisen Helmandin maakunnan 
pääkaupungissa Lashkar Gahissa (22. erillinen erikoisjoukkoprikaati) Pri-
kaatien noin 500 miehen vahvuiset pataljoonat — niistä käytettiin sittemmin 
nimitystä erillinen osasto — sijoitettiin hajaryhmitykseen päätiestön varrella 
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oleviin keskuksiin. Ensisijaisena tehtävänä oli valvoa Pakistanin ja Iranin 
rajalta tulevia karavaanireittejä ja estää sissien kuljetuksia. Erikoisjoukot 
vastasivat tässä tarkoituksessa noin puolentoistatuhannen kilometrin mit-
taisesta linjasta, joka ulottui Kabulin koillispuolella olevasta Asadabadista 
eteläiseen Kandahariin ja lännessä olevaan Farahiin. Toimintaa tukivat 
eri puolille maata ryhmitetyt radiotekniset erikoisyksiköt, jotka seurasivat 
sissien viestiliikennettä ja avustivat muita tiedusteluelimiä. Erikoisjoukkojen 
keskittäminen tällä tavoin oli neuvostoasevoimien historiassa aivan uutta, 
sillä normaalisti armeijan vahvuiseen yhtymään kuului vain yksi erikoisjouk-
kojen komppania. Nyt testattiin siis aivan uusia käytäntöjä. Asevelvollisten 
koulutus Afganistanin oloihin tapahtui Tsirtsikissä (Uzbekistan) olevassa 
15. erikoisjoukkoprikaatin koulutuskomppaniassa (vuodesta 1984 lähti-
en koulutuspataljoonassa). Vuonna 1985 Tsirtsikiin perustettiin erityinen 
kolmipataljoonainen erikoisjoukkojen koulutusrykmentti.'79 
Kartta 8. Neuvostoliiton erikoisjoukkojen ryhmitys Afganistanissa (syksy 1985).180  
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179  Armeijan erikoisjoukoista Tgikisev, Aleksei: Spetsnaz v Afganistane; Volkov, A: Spetsnaz na trope 
voiny; Istorija spetsnaza GRU — Zurnal "Bratigka' ; Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" 
(Spetsnaz); Begkarev, A.I.: Afganistan. Peretgen v/tg Ogranitgennogo Kontingenta (40-ja 
armija). 

180 Markovski, Viktor — Miljatgenko, Viktor: Afganistan. Voina razvedtgikov, s. 63. 
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Maahan saapui jälleen myös KGB:n erikoisjoukkoja. Ensimmäinen, peräti 
noin tuhannen miehen vahvuinen tilapäiskokoonpanossa toimiva osasto 
saapui kesällä 1980. Peitenimellä "Kaskad" tunnetun joukon osat sijoitet-
tiin eri puolille maata. Niiden tehtävänä oli avustaa Afganistanin omien 
turvallisuuselimien kehittämisessä ja tukea tiedustelulla, iskuilla ja muilla 
"erityistoimenpiteillä" taistelua kapinallismuodostelmia ja muita viholli-
sia vastaan. Osasto toimi maassa puolen vuoden ajan, minkä jälkeen sen 
toimintaa jatkettiin uusilla voimilla. Afganistanissa tiedetään kevääseen 
1984 mennessä vuorotelleen yhteensä neljä "Kaskad"-osastoa ja niin ikään 
KGB:n joukkoihin kuulunut osasto "Omega". Sisäasiainministeriön 600 
hengen vahvuinen "Kobalt"-osasto oli Afganistanissa ainakin vuonna 1980, 
"kaskadeille" alistettuna. Myös vuonna 1981 perustettu KGB:n "Vympel"-
erikoisyksikkö hankki käytännön sotakokemusta Afganistanissa.181 

Armeijan ilmatukena toimivan 34. sekakoosteisen lentoarmeijakunnan 
— helmikuulta 1980 lähtien 40. armeijan ilmavoimien — päätukikohtina 
Afganistanissa olivat aluksi Bagram, Shindand ja Kandahar. Bagramissa 
tiedetään olleen tammikuun 1980 alussa yksi hävittäjälaivue, yksi tiedustelu-
lentolaivue, yksi kuljetuslentolaivue ja yksi helikopterilaivue. Shindandissa 
oli yksi hävittäjä-pommittajalaivue ja yksi helikopterilaivue. Kandahariin oli 
sijoitettu laivueen verran hävittäjä-pommittajia ja saman verran helikopte-
reita. Lentoja voitiin tehdä myös Neuvostoliiton puolelta. Sotilaskäyttöön 
soveltuvien lentotukikohtien harvalukuisuus Afganistanissa, huoltonäkö-
kohdat ja kaluston suojaamisen tarve puolsivat käytäntöä, jonka mukaan 
etenkin maan pohjoisosissa operoivat ilmavoimat tukeutuivat Turkestanin 
ja Keski-Aasian sotilaspiirien kenttiin. 

Ilmavoimia vahvistettiin varsinaisten sotatoimien alettua. Esimerkiksi 
kevään 1985 ja kevään 1986 välisenä aikana 40. armeijan komentajalla 
oli käytettävissään neljä lentorykmenttiä ja kolme helikopterirykmenttiä. 
Lisänä oli vielä erillisiä laivueita, etenkin helikopterilaivueita. Maavoimiin 
verrattuna yksiköiden vaihtuvuus oli suurta. Afganistanissa voitiin saa-
da käytännön sotakokemusta, ja tätä mahdollisuutta käytettiin laajasti 
hyväksi. Lähteistä on löytynyt tietoja ainakin kolmestatoista hävittäjä- ja 
seitsemästä hävittäjä-pommittajarykmentistä — tai sellaisten osista, yhdestä 
rynnäkkökonerykmentistä, yhdestä tiedustelulentorykmentistä, kahdesta 

181  Salmin, H.: Voennosluzastsie organov i voisk Komiteteta Gosudarstvennoi Besopasnosti 
(KGB) SSSR v "afganskoi" voine (1979-1989 gg.); Spetspodrazdelenija organov besopasnosti 
SSSR i Rossii. 

114 



erillisestä tiedustelulentolaivueesta, kahdesta sekakoosteisesta lentoryk-
mentistä ja yhdestä erillisestä sekakoosteisesta lentolaivueesta. Lentoko-
neiden päätukikohtina olivat Kabul, Bagram, Shindand ja Kandahar, ja 
osa voimista tukeutui edelleen Neuvostoliiton puolelle. 

Afganistanissa toimineiden helikopterirykmenttien lukumäärä kohosi 
ainakin viiteen ja erillisten helikopterilaivueiden tai -osastojen ainakin seitse-
mään. Suurten lentotukikohtien ohella yksiköitä sijoitettiin — ei välttämättä 
pysyvästi - ainakin Maimanaan, Kunduziin, Faizabadiin, Jalalabadiin, 
Gardeziin, Ghazniin, Shahdzhoihin, Lashkar Gahiin ja Farahiin. Pienim-
mätkin kentät soveltuivat tilapäisiksi tukeutumispaikoiksi, eikä erityisiä 
kenttiä tarvittu välttämättä lainkaan.182 

Vuoden 1986 alussa Afganistanissa on arvioitu olleen yli 100 lento-
konetta ja noin 300 helikopteria. Ne käyttivät tuolloin päätukikohtinaan 
yhdeksää eri kenttää.183  

Kabul 
— 50. erillinen sekakoosteinen lentorykmentti (3 laivuetta: 15 An-26, 4 An-12, yli 

30 Mi-8, Mi-24) 
— ryhmä/378. erillinen rynnäkkökonerykmentti (10 Su-25) 

Bagram 
- laivue/655. hävittäjälentorykmentti (n. 16 MiG-23MLD) 
- 262_ erillinen helikopterilaivue (n. 16 Mi-24 ja Mi-8) 
- 378. erillinen rynnäkkökonerykmentti (pääosat, yli 30 Su-25) 

Kandahar 
- laivue/982.yhävittäjälentorykmentti (16 MiG-23MLD) 

280 erilline helikopterirykmentti (neljä laivuetta, yli 40 Mi-6, Mi-8MT, 
Mi-24V/P)`'-  

Shindand 
— laivue/655. hävittäjälentorykmentti (n. 16 MiG-23MLD) 
— 302. erillinen helikopterilaivue (yli 20 Mi-8 ja Mi-24) 

Jalalabad 
— 335. erillinen taisteluhelikopterirykmentti (neljä laivuetta, yli 40 Mi-8MT ja 

Mi-24D/V/P) 
Kunduz 

— 181. erillinen helikopterirykmentti (neljä laivuetta, n. 40 Mi-8 ja Mi-6) 
— 254. erillinen helikopterilaivue (n. 15 Mi-8MT ja Mi-24D/V) 

Faizabad 
— kaksi lentuetta/181. erillinen helikopterirykmentti (4 Mi-8T/MT ja 4 Mi-24V) 

Lashkar Gah 
— 205. erillinen helikopterilaivue (n. 30 Mi-24 ja Mi-8) 

Ghazni 
— 239. erillinen helikopterilaivue (n. 30 Mi-8MT ja Mi-24D7V/P) 

182 The Soviet-Afghan War, s. 26. Yksiköistä tarkemmin Beskarev, A.I.: Afganistan. Peretsen Nits 
Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija). 

183 Aviatsija v lokalnyh konfliktah. Afganistan. 
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Vuonna 1988 40. armeijaan kuului yksi hävittäjärykmentti, yksi hävittäjä-
pommittajarykmentti, yksi rynnäkkökonerykmentti, yksi sekakoosteinen 
lentorykmentti, yksi erillinen sekakoosteinen lentolaivue, neljä helikopte-
rirykmenttiä ja kuusi erillistä helikopterilaivuetta.184  

Afganistanin ja Neuvostoliiton välisen noin 2 300 kilometrin pituisen ra-
jan valvonnasta vastasivat KGB:n alaiset rajavartiojoukot. Alue kuului 
intervention alkuvaiheessa Keski-Aasian rajavartiopiiriin, jolla oli rajalla 
kuusi vartio-osastoa. Vastuualueita tarkistettiin kesällä 1983, jolloin Afga-
nistanin koilliskolkassa oleva vuoristoalue siirrettiin Itäisen rajavartiopiirin 
vastuulle. Sen joukkoja oli toiminut alueella jo aikaisemminkin Itäinen 
rajavartiopiiri valvoi tästä lähtien myös Wakhanin käytävän alueella olevaa 
Pakistanin ja Kiinan vastaista rajalinjaa.185  

Pohjois-Afganistanissa toimivien kapinallisten aktiivisuus johti raja-
joukkojen tehtävien tarkistamiseen jo vuonna 1980. Rajavalvonnan ohella 
joukkoja ryhdyttiin käyttämään taistelutehtäviin pohjoisissa maakunnissa. 
Rajalinjan eteläpuolelle muodostettiin suojavyöhyke, jonka tarkoituksena 
oli estää kapinallisia laajentamasta toimintaansa Neuvostoliiton puo-
lelle. Rajajoukkojen yksiköitä sijoitettiin eräisiin alueen asutuskeskuk-
siin suojaamaan tärkeitä kohteita ja sulkemaan kapinallisten käyttämiä 
kulkureittejä. Syksyllä 1981 rajajoukot määrättiin ottamaan raja-alueen 
ohella valvontaansa kaikkien pohjoisten maakuntien keskukset. Hera-
tin ja Badakhshanin maakuntien keskuksiin rajavartijoita ei kuitenkaan 
tarvittu, sillä niihin oli sijoitettu jo sodan alussa 40. armeijan joukkoja. 
Myös suojavyöhykettä laajennettiin. Yksiköiden uusien sijoituspaikkojen 
kautta vedetty linja kulki enimmillään noin 40-50 kilometrin päässä 
rajan eteläpuolella, ja niiden toiminta-alue ulottui vieläkin syvemmälle 
sisämaahan. Siirrot mahdollistivat eräiden 40. armeijan joukko-osastojen 
ja yksiköiden siirtämisen pohjoisesta maan keski- ja eteläosiin. Myös 
eräitä afganistanilaisia rajavartioyksiköitä voitiin nyt siirtää pohjoisesta 
Pakistanin vastaiselle rajalle. 

Rajajoukoilla ei ollut entuudestaan uusien tehtävien edellyttämiä tais-
telutehtäviin soveltuvia voimia. Alkuvaiheessa ongelma ratkaistiin kokoa-
malla rajavartio-osastoista tilapäisiä taisteluosastoja. Neuvostoliiton muista 
rajavartiopiireistä saatujen vahvennusten avulla kaikkiin vartio-osastoihin 

184  The Soviet-Afghan War, appendix 1, s. 320. 
185 Rajajoukkojen kuvauksen lähteenä tässä ja jäljempänä: Pogranitsnye voiska KGB SSSR v 

Afganistane 1979-1989; Nesumov, Passim. 
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ryhdyttiin sittemmin muodostamaan noin 200-300 miehen vahvuisia moot-
toroituja liikkuvia ryhmiä.186  Vuoden 1983 alussa tällaisia varsin vahvoja 
ryhmiä oli Afganistanissa jo kaksikymmentä ja heinäkuussa 1986 melkein 
kolmekymmentä. Syksyllä 1988 maahan kerrotaan siirretyn vielä kuusi uutta 
ryhmää Neuvostoliiton muista rajavartiopiireistä.187  Vuodesta 1982 lähtien 
kokoonpanoihin ryhdyttiin liittämään — ensimmäistä kertaa rajajoukkojen 
historiassa — myös erityisiä ilmarynnäkköryhmiä.188  Sellaisia perustettiin 
tiettävästi kaikkiaan seitsemän; yksi jokaiseen rajavartio-osastoon ja yksi 
Koillis-Afganistanissa toimivaan operatiiviseen ryhmään. Helikopteri-
kuljetteiset ryhmät tukeutuivat Neuvostoliiton puolelle, josta ne operoivat 
Pohjois-Afganistanissa. Ilmakuljetuksista ja tarvittavasta ilmatulituesta vas-
tasi ainakin yksi helikopterirykmentti (Mary) ja Dushanbessa oleva erillinen 
lentolaivue, joka sekin laajennettiin vuonna 1983 rykmentin vahvuiseksi. 

Afganistanin maaperälle ryhmitettyjen rajajoukkojen vahvuus oli syk-
syyn 1981 mennessä kasvanut noin 1 500 — 1 700 mieheen. Heinäkuussa 
1982 se oli noin 3 500 ja vuoden 1983 lopulla jo noin 5 500. Vahvuus oli 
suurimmillaan vuoden 1988 lopussa, ehkä jopa noin 7 000 —10 000 miestä. 
Ne oli sijoitettu tässä vaiheessa 66 eri varuskuntaan, jotka lienevät olleet 
useimmiten hyvin pieniä. 

Rajajoukkojen alkuperäiset johtosuhteet eivät vastanneet laajentuneen 
tehtäväkentän ja joukkojen kasvaneen määrän asettamia vaatimuksia. 
Moskovassa olevaan päähallintoon perustettiin tästä syystä vuonna 1981 
erityinen operatiivinen ryhmä johtamaan toimintaa. Myös Keski-Aasian 
rajavartiopiiriin ja Itäisen rajavartiopiirin valvomaa koillista vuoristoalu-
etta varten muodostettiin vastaavat pysyväisluontoiset johtoelimet. En-
simainitussa tähän käytäntöön oli turvauduttu jo vuoden 1980 alussa. 
Näin voitiin koordinoida tehokkaammin osastojen toimintaa ja erityisesti 
taistelua kapinallisia vastaan. 

Afganistanissa toimivien joukkojen johtosuhteet muodostivat monimutkai-
sen verkoston. Koska 40. armeija oli Turkestanin sotilaspiirin muodostama, 
se oli ensisijaisesti alistettu piirin Tashkentissa olevalle johdolle. Vuonna 

186  Moto-manevrennaja gruppa. 

187  Ne ryhmiteltiin siten, että jokaisella rajavartio-osastolla oli käytettävissään 2-6 liikkuvaa ryhmää 
Afganistanin maaperällä. Ryhmään kuului kolme 50 miehen vahvuista osastoa, joista kaksi 
oli varustettu BTR- panssariajoneuvoilla ja yksi BMP-rynnäkköpanssarivaunuilla. Ryhmän 
vahvennuksiin kuului mm. kranaatinheitinpatteri, panssarintorjuntajoukkue (tulipesäkkeiden 
ym. tuhoamista varten) ja pioneerijoukkue. 

188  Desantno-sturmovaja manevrennaja gruppa. 
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1984 taustalle ilmaantui asevoimien strategisen tason johtosuhdejärjeste-
lyiden myötä vielä korkeampi alueellinen johtoporras, Eteläinen suunta. 
Sen esikunta toimi Azerbaid2anin pääkaupungissa Bakussa, lähes 2 000 
kilometrin päässä Kabulista. Neuvostoliiton maavoimien, ilmavoimien sekä 
eri aselajien ja selustapalvelun johto säilyttivät nekin komentosuhteet 40. 
armeijaan omien toimialueidensa osalta. Korkein käskyvalta oli yleisesi-
kunnalla ja puolustusministeriöllä. Joukoissa suoritettavaa poliittista työtä 
ohjasi asevoimien poliittinen päähallinto, joka oli organisaatiokaaviossa 
vielä oma muista erillään oleva kokonaisuutensa. 

KGB:n alaiset rajavartiojoukot säilyttivät koko ajan itsenäisen asemansa 
suhteessa asevoimien. Viralliset yhteydet osapuolten välillä kulkivat alkuvaihees-
sa pelkästään Moskovan kautta. Tätä jäykkää käytäntöä tarkistettiin hieman 
vuoden 1981 lopulla, kun rajajoukkojen komentajan ensimmäinen sijainen ja 
Keski-Aasian rajavartiopiirin varakomentaja määrättiin eräänlaisiksi yhteysup-
seereiksi. Heidän tehtävänään oli koordinoida rajajoukkojen yhteistoimintaa 
paikallisten neuvosto- ja afgaanijoukkojen kanssa. Tämä toi enemmän jousta-
vuutta yhteydenpitoon ja tehosti yhteisten sotatoimien suunnittelua, mutta ei 
edelleenkään horjuttanut rajajoukkojen riippumattomuutta. KGB:n erikoisjoukot 
toimivat nekin organisatorisesti erillään 40. armeijasta ja tottelivat periaattees-
sa ainoastaan Moskovassa olevan "keskuksen" ja sen Afganistanissa olevien 
edustajien käskyjä. Turvallisuusvirastonvahvaa asemaa korosti se, että sillä oli 
omat valvovat silmänsä ja korvansa myös asevoimien sisällä. Armeijaportaaseen, 
ilmavoimien ja kaikkiin maavoimien yhtym inkuuluiyleisen neuvostokäytän-
nön mukaisesti sisäistä tarkkailua -suorittava .erikoisosasto, jonka olemassaolo 
muiden oli aiheellista ottaa huomioon, tehtävästä ja sotilasarvosta riippumatta. 

Afganistanin asevoimissa toimiva sotilasneuvonantajien verkosto muo-
dosti komentoketjussa vielä oman haaransa. Neuvonantajien määrä kohosi 
enimmillään tiettävästi noin 2 000:een. Intervention loppuvaiheessa määrää 
supistettiin, mutta vielä vuoden 1988 alussa se oli noin 700. Neuvonantajia 
oli kaikissa yhtymissä ja joukko-osastoissa, usein pataljoonatasoa myöten. 
Pääsotilasneuvonantajana oli armeijankenraalin tai kenraalieverstin arvoi-
nen upseeri, joka teki läheistä yhteistyötä Afganistanin puolustusministeriön 
kanssa. Myös Afganistanin sisäministeriön ja turvallisuusministeriön alaisissa 
joukoissa oli neuvonantajia, mutta heitä ei ollut alistettu pääsotilasneuvon-
antajalle, vaan Neuvostoliiton vastaaville elimille. 

40. armeijan, sotilasneuvonantajien ja afganistanilaisen osapuolen toimia 
koordinoi jo intervention valmisteluvaiheessa muodostettu Neuvostoliiton 
puolustusministeriön operatiivinen ryhmä. Sen johtajaksi joulukuussa 1979 
nimitetty marsalkka Sergei Sokolov hoiti tehtävää vuoteen 1985 ja hänen 
seuraajansa, armeijankenraali Valentin Varennikov, neuvostojoukkojen ve- 
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täytymiseen saakka. Niinä aikoina, kun ryhmän edustajat eivät olleet Afga-
nistanissa, maassa toimi erillinen yleisesikunnan operatiivinen ryhmä, jonka 
tärkein tehtävä oli hankkia tietoja ja pitää yleisesikunta ajan tasalla maan 
tilanteesta'" Neuvostoliiton eri toimijoiden komentorakenteiden langat yhdis-
tyivät vasta korkealla poliittisella tasolla, kommunistisen puolueen keskusko-
mitean politbyroossa ja sen Afganistan-komissiossa, joissa sekä asevoimien 
että KGB:n johto kohtasivat saman pöydän ääressä. 

Johtosuhteita on myöhemmin kuvattu hyvin kriittisessä sävyssä. Menes-
tyksekkään sodankäynnin eräänä perustekijänä usein pidetty yhden johta-
jan periaate ei Afganistanissa toteutunut. Maassa ei ollut missään vaiheessa 
sellaista henkilöä, jolla olisi ollut muodollinen valtuus käskeä kaikkia eri 
voimaelimien alaisia joukkoja. Käskyvallan hajoaminen ja kokonaisvastuun 
hämärtyminen ruokki intrigejä ja pahimmillaan osapuolten vastakkainaset-
telua. Kaukana kotimaassa olevat korkeat johtoportaat pyrkivät — kenraali 
Mahmut Garejevia lainaten — "alinomaan pyytämään niitä tai näitä tieto-
ja tilanteesta ja yrittivät tavalla tai toisella vaikuttaa Afganistanissa oleviin 
joukkoihin". Tilannetta ei parantanut se, että järjestelmä koki henkilötasolla 
runsaan yhdeksän sotavuoden aikana paljon muutoksia. Esimerkiksi 40. 
armeijan komentajana ehti vuorotella seitsemän eri henkilöä.'° 

40.ainieijan kokonaisvahvuus saavutti huippunsa kevään 1985 ja kevään 
1986 välisenä aikana. Se oli tuolloin 108 800 henkeä, joista 73 000 taiste-
lujoukoissa. Rajajoukot ja muut yksiköt mukaan luettuna kokonaisluku 
oli vähintäänkin useita tuhansia tätä korkeampi. Vuonna 1988, ennen 
laajamittaisten 1kotiuttamisten alkamista, armeijan vahvuus oli 100 300 
miestä, joista 70 700 taistelujoukoissa. Kaikkiaan Afganistanissa ehti run-
saan yhdeksän vuoden aikana palvella noin 620 000 henkeä, joista 525 000 
asevoimissa, 90 000 rajavartiojoukoissa ja muissa KGB:n yksiköissä ja 
5 000 sisäministeriön joukoissa." 

189 Johtosuhteista ym. Garejev, s. 60-63; Feskov — Kalasnikov — Golikov, s. 6; Vielä vuoden 1988 
alussa Afganistanin asevoimien tukena oli 694 sotilasneuvonantajaaja 313 spesialistia. Ljahovski 
— Zabrodin; s. 223. Sokolovin ja Varennikovin tehtävänvaihdos liittyi puolustusministeri 
Ustinovin kuolemaan vuoden 1984 lopulla ja Sokolovin nimittämiseen hänen seuraajakseen. 
Varennikov oli tätä ennen toiminut yleisesikunnan päällikön sijaisena. 

19°  Garejev, s. 60.40. armeijan komentajina toimivat kenraalit Juri Tuharinov 23.9.1980 saakka, 
Boris Tkats 7.5.1982 saakka, Viktor Jermakov 4.11.1983 saakka, Leonid Generalov 19.4.1985 
saakka, Igor Rodionov 30.4.1986 saakka, Viktor Dubynin 1.6.1987 saakka ja Boris Gromov 
15.2.1989 saakka. 

191  The Soviet-Afghan War, s. 26, appendix 1 (s. 320); Grif sekretnosti sjnat, s. 401-402. 
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AFGANISTANIN ASEVOIMIEN TYÖLÄS 
JÄLLEENRAKENTAMINEN 

Interventiota edeltäneet pessimistiset arviot Afganistanin armeijan tilasta 
osoittautuivat mitä suurimmassa määrin oikeiksi. Armeijan hajoamispro-
sessi jatkui edelleen. Neuvostojoukkojen saapuessa maahan asevoimien 
vahvuus oli pudonnut 40 000 — 60 000 mieheen, mikä oli noin puolet — mah-
dollisesti jopa alle puolet — huhtikuun 1978 vallankaappausta edeltäneestä 
tilanteesta. Neuvostojoukkojen maahantulolla ja presidentin vaihdoksella 
saattoi ensimmäisten havaintojen perusteella olla jopa enemmän demorali-
soiva kuin taistelutahtoa kohottava vaikutus. Vuoden 1980 aikana karkasi 
viranomaistietojen mukaan kaikkiaan noin 25 000 sotilasta, ainakin kahden 
divisioonan verran.192 Liikehdintä ei rajoittunut pelkästään miehistöön. 
Parcham-ryhmittymään kuuluvan presidentin valtaantulo herätti pahoja 
aavistuksia Khalq-enemmistöisessä upseeristossa, ja moni liittyi karku-
reiden ja vastarintaliikkeen riveihin. 

Vahvuuksiin syntynyttä vajetta paikattiin uusilla kutsunnoilla. Tulokset 
jäivät alkuvaiheessa laihoiksi. Tammikuun 1980 kutsunnat epäonnistuivat 
täysin. Rivejä oli määrä täydentää 59 000 miehellä, mutta vain vajaat 900 
saatiin. Suuria vaikeuksia oli tämän jälkeenkin, mutta tulokset olivat sikäli 
parempia, että vuoteen 1981 mennessä asevoimien vahvuus saatiin lopulta 
kääntymään kasvuun. Eri lähteistä kootun, ei välttämättä aivan luotettavan, 
tilaston mukaan vuoden 1978 kaappausta edeltänyt taso olisi saavutettu jo 
tuolloin. Rekrytointipohjaa laajennettiin alentamalla kutsuntaikää. Pal-
velusaika pidennettiin vuonna 1981 kahdesta vuodesta kahteen ja puoleen 
vuoteen ja kesällä 1982 kolmeen vuoteen. Reserviläisiä ryhdyttiin elokuusta 
1982 lähtien kutsumaan takaisin palvelukseen kahdeksi vuodeksi aiem-
man yhden vuoden asemasta. Vuosina 1983-1986 rekrytointisuunnitelmat 
ilmoitettiin saadun täytetyiksi noin 60-70 prosenttisesti, parhaimmillaan 
luku saattoi olla vieläkin suurempi.193  

Massakarkuruus oli armeijan kesto-ongelma, jota ei saatu missään 
vaiheessa tukahdutettua. Tilastoitujen karkureiden luku vaihteli vuosittain 
noin 25 000:sta yli 40 000:een. Luvut olivat useimmiten jopa suurempia 
kuin neuvostojoukkojen saapumista seuranneen vuoden aikana. Armeijan 
vuosittaiset vahvuudet olivat suurimmillaan siinä vaiheessa, kun uudet 

192  Giustozzi, Antonio: War, Politics and Society in Afghanistan 1978-1992, s. 66, Table 19 (s. 260). 
193 Giustozzi 2000, s. 89, Table 25 (s. 264), Table 27 (s 266). 
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asevelvolliset astuivat palvelukseen, mutta alkoivat laskea sen jälkeen. Kun 
keskivertoafgaani oli aina suhtautunut asepalvelukseen vieroksuvasti, val-
litseva tilanne ei lisännyt motivaatiota. Oli täysi syy kysyä, miksi vaarantaa 
henkensä sellaisen vallankumoushallituksen puolesta, joka oli käytännössä 
tuonut maahan pelkkiä ikävyyksiä. Myös kansandemokraattisessa puolu-
eessa vaikutusvaltaisessa asemassa olevat ja heidän sukulaisensa välttelivät 
palvelua, mikä herätti kansalaisissa ymmärrettävää kaunaa.194  

Halukkuutta ei lisännyt se, että kutsunnat saattoivat olla enemmänkin 
pakko-oton luonteisia. Räikeimmillään tämä tarkoitti sitä, että armeijan 
yksiköt saartoivat tietyn alueen, haravoivat sen ja veivät mukanaan kaikki 
löytämänsä asevelvolliset tai sellaisina pidetyt. Myös päällystöllä oli nurja-
mielisyyteen oma osuutensa. Upseerit suhtautuivat alaisiinsa ylenkatseella 
ja käyttivät ruumiillisia rangaistuksia. Asevelvollisuuden vastustusta yri-
tettiin sittemmin vähentää eri tavoin. Otettiin käytäntöön vapaaehtoinen 
palvelus, josta maksettiin rahallista korvausta ja jonka pituus oli vain kak-
si vuotta. Näin toivottiin saatavan riveihin sellaisia, jotka laskivat joka 
tapauksessa joutuvansa palvelukseen kutsuntojen kautta. Helmikuussa 
1987 kaikkien palvelusaika laskettiin takaisin sodan alun kahteen vuoteen. 
Erikoishenkilöstön, kuten tykki- ja panssarimiesten määrävahvuuksien 
täyttämisessä oli omat erityishaasteensa, koska enemmistö asevelvollisista 
oli lukutaidottomia. Upseerivakanssit saatiin täytettyä helpommin, mutta 
laatu jätti niin ikään paljon toivomisen varaa. Vuoden 1979 jälkeen oli ol-
lut pakko korottaa alempia upseereita korkeampiin komentajatehtäviin ja 
antaa aliupseereille upseerinarvoja. Yleisen käytännön mukaan aliupseerit 
ylennettiin jatkossakin suoraan upseerinarvoon kolmen vuoden palveluk-
sen jälkeen. Vuonna 1983 vain noin neljänneksellä upseereista oli tehtävän 
edellyttämä riittävä koulutus.195 

Afganistanin väestöpohja olisi mahdollistanut useamman sadan tuhan-
nen miehen armeijan. Käytännössä luvut jäivät kauas suunnitelmista, jotka 
eivät teoriassa olleet epärealistisia. Toukokuussa 1986 asetettiin tavoitteeksi 
kohottaa vahvuus 200 000 mieheen, mikä ei toteutunut. Syksyllä 1988 
asevoimien riveissä oli neuvostoviranomaisten laskelmien mukaan tosiasi-
allisesti vain 58 prosenttia määrävahvuudesta. Lukujen paikkansapitävyys 
oli aina kyseenalaista, minkä Afganistanin johto itsekin myönsi. Tilannetta 
pahensi osaltaan se, että joillakin upseereilla oli tapana pitää kirjoissaan 
olemattomia sotilaita, joiden palkan he pystyivät näin ottamaan itselleen. 
Korruptio ja oman edun tavoittelu olivat sodan arkipäivää. Se näyttää 

194 Giustozzi 2000, s. 84, 91, 93, 109, Table 19 (s. 260). 
195  Rubin 2002, s. 132; Giustozzi 2000, s. 92, 107, 109, 111. 
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Afgaanisotilaita. Ei aina niin luotettavia. 

heijastuneen myös vahvuuden jakautumiseen armeijaorganisaation sisäl-
lä. Kabulin ja muut esikunta- ja selustatehtävät työllistivät paljon voimia, 
kun taas taistelutehtäviin arvioitiin vuosina 1986-1987 olleen käytettävissä 
tosiasiallisesti vain 50 000 miestä.196 

Armeija jakautui kolmeen ja myöhemmin neljään alueelliseen armeija-
kuntaan. Osa joukoista oli suoraan ylijohdon alaisuudessa. Divisioonien 
määrä kasvoi interventiosta edeltäneestä yhdestätoista tiettävästi kolmeen-
toista vuoden 1987 loppuun mennessä. Vuonna 1988 päätettiin perustaa 
vielä useita uusia yhtymiä, mutta prosessi näyttää olleen kesken neuvos-
tojoukkojen vetäytymisen alkaessa. Länsimaisissa arvioissa divisioonien 
keskimääräiset vahvuudet olivat 1980-luvun puolivälissä vain noin 2 500 
miestä. Neuvostoarvion mukaan niissä saattoi vielä vuonna 1988 olla niin-
kin vähän kuin 200-500 jalkaväkitaistelijaa. Puhuminen divisioonista oli 
siten harhaanjohtavaa, jos tiedot todella pitivät paikkansa.'97 

Afganistanin ilmavoimien organisaatioon kuului hävittäjä-, hävittäjä-
pommittaja-, pommitus- ja kuljetusmuodostelmia sekä helikopteriyksiköitä. 

196 Ljahovski 1995, glava VIII; Giustozzi 2000, s. 93. 

197 Giustozzi 2000, Table 3 (s. 269-230); Ljahovski 1995, glava V, VI; Afghanistan, a country study, 
s. 326. 
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Vuoden 1978 lentokonevahvuus oli ollut noin 200, joista noin 160 oli 
taistelukoneita. Vuosien 1984/1989 länsimaiset arvioluvut olivat 150/140 
taistelulentokonetta. Taisteluhelikoptereiden määrän sen sijaan arvioitiin 
kasvaneen (20/65). Venäläistutkimus ilmoittaa, ajankohtaa yksilöimät-
tä, lentokoneiden ja helikoptereiden yhteismääräksi pyöreän luvun 300. 
Kalusto oli osittain vanhempaa, mutta paljolti samaa mallistoa kuin 40. 
armeijan ilmavoimien käyttämät. Uusimpia lentokonetyyppejä afgaaneille 
ei kuitenkaan toimitettu.19$ 

Afganistanin rajojen valvonta ja kapinallisten soluttautumisen estäminen 
niiden ylitse oli ymmärretty erääksi tärkeimmäksi tehtäväksi jo ennen neu-
vostojoukkojen maahantuloa. Tehtävä ei ollut helppo, sillä valvottavaa 
rajalinjaa oli Neuvostoliiton vastainen raja poisluettunakin yli 3 000 kilo-
metriä. Pakistanin vastainen yli 2 000 kilometrin pituinen raja — kaikkein 
tärkein osuus — kulki lisäksi pääosin vaikeakulkuisessa vuoristossa. Vuonna 
1979 valvonnasta vastasivat pääasiassa rajapataljoonat, jotka oli alistettu 
Sarandoyn paikallisille elimille. Pakistanin rajan suunnassa oli alkuvuodesta 
13, Iranin suunnassa 3 ja Neuvostoliiton suunnassa 9 tällaista pataljoo-
na,. Ne olivat pahasti vajaavahvuisia: henkilöstöä oli yhteensä noin 8 000, 
mikä oli vain 40-50 prosenttia määrävahvuuden edellyttämästä tasosta. 
Toimintaa Kabulissa johtavista harvalukuisista vastuuhenkilöistä kukaan 
ei ollutrajavartiopalvelun ammattilainen. Tarvittavaa erikoiskalustoa ei 
ollut, eika joukoilla ollut neuvostoarvion mukaan edellytyksiä suoriutua 
tehtävistään. Pakistanin vastaisen rajan valvonta oli tosiasiallisesti vain 
symbolista, mihin oli omat historialliset syynsä. Afganistanin johto oli 
perinteisesti pitänyt pataanien asuinalueet halkaisevaa rajaa epäoikeuden-
mukaisena eikä ollut tunnustanut sitä. Rajan valvonnalle ei ollut ennen 
1970-lukua myöskään erityistä tarvetta. Ei ollut syytä estää väestön vapaata 
liikkumista puolelta toiselle. 

Intervention jälkeen valvontaa olisi voinut teoriassa tehostaa neuvosto-
rajavartijoilla, samaan tapaan kuin Pohjois-Afganistanissa tehtiin. Maan 
johdon on kerrottu esittäneenkin tällaista vuoden 1981 alussa, mutta tu-
loksetta. Tehtävän edellyttämiä rajavartijareservejä ei ollut, eikä neuvosto- 

198  Afganistanin ilmavoimissa sotilasneuvonantajana toimineen Valeri Ablasovin mukaan 
ilmavoimilla oli vuoden 1978 alkupuolella — kansandemokraattien valtaantulon aikoihin — ollut 
193 lentokonetta (MiG-17, MiG-21, Su-7, IL-28, An-2, An-26, An-30, IL-14) ja 4 helikopteria. 
Organisaatioon kuului 6lentorykmenttiä, jotka oli sijoitettu Kabuliin, Bagramiin, Shindandiin, 
Kandahariin ja Mazar-i Sharifiin. Ablazov, Valeri Ivanovits: Skola afganskih orlov; The Soviet-
Afghan War, s. 49; The Military Balance 1984-1985 (s. 95), 1988-1989 (s. 156). 

123 



joukkoja ylipäänsä haluttu siirtää rajalle tai aivan sen läheisyyteen. Yh-
teenottoja pakistanilaisten tai iranilaisten kanssa haluttiin välttää. Rajan 
kulun epäselvyys — sitä ei ollut ainakaan vuoristossa merkitty maastoon — oli 
oma edelliseen liittyvä riskitekijänsä. Pysyttelemällä loitompana vältettiin 
yhteenotot ja ehkäistiin kriisin eskaloitumisen vaaraa. 

Valvontavastuu jätettiin näin ollen edelleen afgaaneille. Neuvosto-
osapuolen panos rajautui asiantuntija- ja materiaaliapuun. Kevättalvella 
1980 Afganistanin rajoja valvoi 18 pataljoonaa, joista vain seitsemän oli 
varsinaisia rajavartiojoukkoja. Niiden vahvuudet olivat vain noin 30-40 
prosenttia määrävahvuudesta, siis vielä vähemmän kuin vuonna 1979. 
Vuoden 1981 alussa rajapataljoonien ja eräiden afgaaniarmeijan joukko-
osastojen pohjalle päätettiin muodostaa viisi rajavartioprikaatia. Myö-
hemmin perustettiin useita uusia prikaatia, ja joukkojen kokonaisvahvuus 
kasvoi noin 30 000:een vuoteen 1987 mennessä. Valvonnan ongelmia ei 
tästä huolimatta kyetty poistamaan.199  Niihin palataan tarkemmin myö-
hemmässä luvussa. 

Santarmijoukot (Sarandoy), joiden tehtävänä oli valvoa laajaa maaseutua, 
olivat vuoden 1979 loppuun mennessä menettäneet kykynsä tähän. Pai-
kallisen järjestysvallan puuttuminen antoi kapinallisille mahdollisuuden 
ottaa alueita helposti hallintaansa. Santarmiston elvyttäminen oli tästä 
syystä vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaisen armeijan jälleenrakenta-
minen. Vahvuutta onnistuttiinkin kasvattamaan suhteellisesti armeijaa 
nopeammin, mitä edesauttoi muun muassa se, että palveluksesta kotiutuneet 
asevelvolliset määrättiin liittymään santarmistoon. Vuoden 1979 lopun 
vahvuuden (8 000) on arvioitu yli kymmenkertaistuneen vuoteen 1988 
mennessä (96 700/117 000). Santarmijoukkoja ryhdyttiin sodan kestäessä 
käyttämään myös taistelutehtäviin. Perustettiin liikkuvia osastoja (ryk-
menttejä ja pataljoonia) ja myöhemmin ainakin kaksi santarmidivisioonaa 
ja useita santarmiprikaateja.2°° 

Sarandoyn ohella päävastuu maan sisäisestä turvallisuudesta kuului 
salaiselle poliisille, joka tunnettiin Karmalin valtaantuloa seuranneiden 

199  Kabulissa maaliskuussa 1979 vierailleen Neuvostoliiton rajajoukkojen esikuntapäällikön 
mukaan rajavartiopalvelua johdettiin 2-3 huoneesta. Siellä työskenteli yhdeksän upseeria, 
päällikkönään entinen lentäjä, majuri, joka oli loukkaantunut vaikeasti lento-onnettomuudessa. 
Mistään esikuntatyöskentelystä ei voinut puhua. Vieraalle ei ollut esittää edes karttoja joukkojen 
sijoituksista. Rajavartiojoukoista ja niiden kehittämisestä Nesumov, erit. s. 18-19, 112. 151-155, 
157, 164, 246, 258, 275, 291, 309, 315; Giustozzi 2000, table 27 (s. 266). 

200 Giustozzi 2000, erit. s. 67, 89, 96-98, Appendix 27 (s. 266). 
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uudelleenjärjestelyiden jälkeen kirjainlyhenteellä KHAD (Khadamat-e 
Atal'at-e Dowlati).201 Organisaatioon kuului jo 1980-luvun alussa useita 
tuhansia henkilöitä, ja KGB:n neuvonantajien tuella verkostoa vielä laa-
jennettiin. Vuoden 1982 loppuun mennessä se kattoi melkein koko maan. 
Tiedustelun ja muiden tehtävien ohella KHAD:illa oli myös sotilaallinen 
rooli. Se osallistui tärkeiden kohteiden suojaamiseen, ja siihen lisättiin eri-
koisoperaatioihin tarkoitettuja pataljoona ja pienempiä yksiköitä. Vuoteen 
1986 mennessä oli muodostettu kaikkiaan 30 liikkuvaa yksikköä, joissa oli 
yhteensä 12 000 miestä. Maaliskuussa 1988 salaisen poliisin alaisuuteen 
muodostettiin erikoiskaarti, jonka tehtävänä oli varmistaa Kabulin tur-
vallisuus ja joka kykeni reagoimaan nopeasti tilanteen muutoksiin myös 
muualla maassa. Kaartin vahvuus oli vuonna 1988 noin 11 500 miestä.2°2 

Koska asevoimien, rajavartiojoukkojen, santarmiston ja salaisen poliisin 
voimat eivät yhdistettyinäkään riittäneet laajan maan valvontaan, niitä 
ryhdyttiin täydentämään erilaisilla puolivakinaisilla ja puolisotilaallisilla 
miliisijoukoilla. Käytäntö ei ollut sinänsä uusi, sitä oli noudatettu jo Tarkin ja 
Aminin valtakaudella. Tarkoituksena oli luoda eräänlainen kansanpuolustus 
turvaamaan uutta hallintoa erityisesti paikallistasolla. Miliisijoukkoihin 
kuului ideologisesti orientoituneita ryhmiä, kuten "Vallankumouksen so-
tilaat" (Sepayan-i Inqilab) ja "Vallankumouksen puolustusryhmät" (Geruh 
az defa-i Ingilab), jotka rekrytoitiin kansandemokraattisen puolueen ja sen 
nuorisojärjestön jäsenistä. Lukumääräistä kasvua oli eniten "Vallanku-
mouksen.puolustusryhmissä", joita käytettiin sittemmin myös armeijan 
rivien taydentämiseen ja aktiivisiin operaatioihin. 

Tärkeimmiksi muodostuivat kuitenkin erilaiset ei-ideologiset ryhmät. 
Niihin kuului eri kohteiden, kuten kylien ja tuotantolaitosten puolustami-
seen tarkoitettuja itsepuolustusryhmiä (Geru-ye Defa-ye Khodi) ja laajempiin 
tehtäviin tarkoitettuja alueellisia joukkoja. Viimeksi mainituista merkittä-
vimpiä olivat rajamiliisi (Milishia-i Sahad) ja erilaiset heimojoukot (Ghund-i 
Qawmi). Rajamiliisiä käytettiin sulkemaan sissien soluttautumisreittejä yh-
dessä rajavartiojoukkojen kanssa, ja sen henkilöstö rekrytoitiin paikallisesta 
väestöstä. Heimojoukot vastasivat omien asuinalueidensa turvaamisesta. 
Kaikkein taistelukykyisimpiä muodostelmia voitiin käyttää myös oman 
kotiseutunsa ulkopuolisiin tehtäviin. Joukkojen sotilaallista statusta lisättiin 
antamalla niiden johtajille sotilasarvoja ja nimeämällä osastot armeijan 
terminologian mukaisesti komppanioiksi, pataljooniksi ja rykmenteiksi. 

201  Khadamat-e Atal'at-e Dowlati = valtion tiedustelupalvelu. Ks. Afghanistan — Security services 
in Communist Afghanistan (1978-1992). 

2°2 Giustozzi 2000, s. 98-99, 105, table 27 (s. 266). 
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Usein meneteltiin niin, että yksikkö alistettiin jollekin vakinaisen armeijan 
joukko-osastolle, jolloin se muodosti organisaatiokaaviossa esimerkiksi 
rykmentin yhden pataljoonan. Tosiasiallisesti heimojoukot saattoivat täl-
löinkin säilyttää itsenäisen aseman suhteessa armeijaan. 

Miliisijoukkojen vahvuus kasvoi koko ajan. Niihin liittyi ajan mittaan 
paljon myös aiemmin vastarintaliikkeen riveissä olleita. Hallituksen antama 
aseapu, tehtävästä maksettu palkka ja muut taloudelliset edut houkut-
tivat niitä, joiden vaa'assa käytännön näkökohdat painoivat ideologiaa 
enemmän. Sissien kenttäkomentajia houkuteltiin puolen vaihtoon myös 
myöntämällä heille korkeita sotilasarvoja. Monet omaksuivat poliittisesti 
neutraalin asenteen. Erään neuvostotarkkailijan mukaan maassa oli vuonna 
1988 peräti 3 000 sellaista kylämiliisijoukkoa, jotka eivät tukeneet enem-
pää vastarintaliikettä kuin hallitustakaan, vaan keskittyivät pelkästään 
suojaamaan omaa omaisuuttaan ja lähipiiriään. 

Kabulin johtajien näkökulmasta miliisijärjestelmällä oli etunsa ja hait-
tansa. Siitä oli kiistatonta hyötyä vakauttavana tekijänä. Varjopuolena oli, 
että voimakkaat ryhmittymät ja vaikutusvaltaiset miliisikomentajat alkoivat 
nousta alueellaan itsenäisiksi vallanpitäjiksi. Hallitus ei kyennyt sanelemaan 
heille ehtoja, vaan sen oli pakko suostua kompromisseihin. Tulokset eivät 
välttämättä olleet kansandemokraattien ihanteiden mukaisia, mutta pienempi 
paha kuin alueen päätyminen kapinallisten valvontaan. 

Hyvänä esimerkkinä oli Heratin alueella vaikuttanut Sayyid Ahmad: varakas 
maanomistaja, aiempi sissikomentaja ja yksi Heratin maaliskuun 1979 kapinan 
taustavaikuttajista. Vuonna 1987 hän päätti siirtyä noin tuhannen miehen vah-
vuisen joukkonsa kanssa hallituksen puolelle ja onnistui saamansa avun turvin 
kolminkertaistamaan joukkonsa vahvuuden parissa vuodessa. Käytettävissä oli 
myös raskasta aseistusta. Ahmadille annettiin kenraalin arvo, hän kuului Afga-
nistanin parlamenttiin, piti vallassaan 57:ää kylää ja omisti maakunnan aino-
an sementtitehtaan. Alueen pääteillä oli hänen omia tarkastuspisteitään, jotka 
kokosivat matkaajilta "veroja" korvaukseksi turvallisesta läpikulusta. Elämään 
toi mukavuutta neljä vaimoa, Mercedes Benz -henkilöauto ja oma täysihoitola 
Kabulissa. Turvallisuudesta huolehti oma henkivartiosto. Siirtyessään hallituksen 
puolelle Ahmad oli perustellut neuvostoliittolaiselle haastattelijalle ratkaisuaan 
valtiomiesmäiseen sävyyn. Sotaa ei voisi voittaa, vaan ratkaisua olisi etsittävä 
neuvottelupöydässä: "vain dialogi voi tuoda meille rauhan". Paria vuotta myö-
hemmin, kun Ahmad oli vakiinnuttanut valtansa, hän kuitenkin totesi avoimesti, 
että puolen vaihto oli johtunut pelkästään hallituksen hyvästä tarjouksesta. Hän 
palvelisi kulloistakin isäntää vain niin kauan kuin itse katsoisi edulliseksi. "Omalla 
alueellani minä olen pomo". 

Kandaharin maakunnassa vaikuttanut, hallituksen puolelle siirtynyt ka-
pinalliskomentaja Ismatullah Muhammad — "kenraali Ismatullah" (itse 
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hän kutsui itseään marsalkaksi), komensi vuonna 1988 ainakin 4 000:n ja 
joidenkin tietojen mukaan jopa 6 000 —10 000 miehen vahvuista joukkoa. 

Monet neuvostoliittolaiset neuvonantajat näkivät kehityksessä vaarallisia 
piirteitä. Esimerkiksi Heratin maakunnassa kaikista hallituksen joukkoihin 
vuonna 1988 kuuluneista 55 000 miehestä yli 30 000 oli miliisejä. Mahdol-
lista kapinaa ajatellen voimasuhde oli hyvin arveluttava. Miliisijoukkojen 
supistaminen ei silti ollut maan yleisen tilanteen takia mielekästä. Niinpä 
joukoissa yritettiin tehdä poliittista kasvatustyötä "bandiittien" muutta-
miseksi todellisiksi "vallankumouksen sotilaiksi". Alueellisia joukkoja 
ryhdyttiin muuttamaan vakinaisiksi, osaksi armeijaa. Monet vuodesta 
1988 lähtien muodostetut uudet vakinaiset divisioonat koottiin pääasiassa 
tällä periaatteella. Onnistuneena esimerkkinä oli Abdul Rashid Dostumin2°3  
muodostama 53. jalkaväkidivisioona, joka luotiin hänen johtamansa mi-
liisirykmentin pohjalle ja joka tuli tunnetuksi koko armeijan taisteluky-
kyisimpänä yhtymänä. Heimojoukkojen yleisiä valvontaongelmia uudet 
järjestelyt eivät riittäneet poistamaan. Joukot saattoivat syyllistyä ryöstelyyn, 
ja niiden komentajat ajoivat usein vain omaa tai oman klaaninsa etuja. 
Pahimmillaan joukot taistelivat keskenään. Sotilaallisia muodollisuuksia 
vierastettiin siinä määrin, että edes Dostumin valiodivisioona ei suostunut 
käyttämään univormuja.2°4  

Afganistanin sotilaallinen voima oli heterogeeninen kokonaisuus, jonka joh-
taminenfei sekään ollut yksinkertaista. Puolustusministeriö ja pääesikunta 
johtivat varsinaisia asevoimia. Rajavartiojoukot olivat sisäministeriön alaisia, 
kunnes nekin siirrettiin puolustusministeriön vastuulle vuonna 1983. Raja-
miliisi tiedetään alistetun puolustusministeriölle jo vuonna 1982, myöhem-
min se integroitiin rajavartiojoukkoihin. Vuonna 1983, jolloin ensimmäiset 
heimorykmentit muodostettiin, puolustusministeriöön muodostettiin vielä 
erityinen alueellisten joukkojen osasto, jota johti varapuolustusministeri. 

Sarandoy oli koko sodan ajan alistettu sisäasiainministeriölle. Turvalli-
suuspalvelun joukkoja johtanut KHAD toimi suoraan pääministerin alai-
sena erillisosastona tammikuuhun 1986 saakka, jolloin se erotettiin omaksi 
ministeriökseen. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi nimi ja sen uusi 

203 Dostum ei ollut taustaltaan sissikomentaja. Hän oli ollut Afganistanin armeijan upseeri 
ja kansandemokraattisen puolueen jäsen jo huhtikuun 1978 vallankaappauksen aikana. 
Parcham-siiven kannattajana hän oli paennut Pakistaniin khalqien vainotoimia. Dostum palasi 
Afganistaniin neuvostojoukkojen maahantulon jälkeen. Vuonna 1987 hän sai tehtäväkseen 53. 
JvD:n muodostamisen. 

204 Miliisijoukkoja koskevan esityksen lähteenä Giustozzi 2000, s. 106, 198-231. 
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kirjainlyhenne WAD (Wazarat-e Amaniat-e Dowlat0.205 Vähää ennen neuvos-
tojoukkojen maasta vetäytymistä turvallisuusministeriö sai johdettavakseen 
myös pääosan heimoyksiköistä. 

Rakenne ei siten ollut paljoa selkiintynyt, sillä voimia johdettiin edelleen 
kolmesta eri ministeriöstä. Alueellisella tasolla toimintaa pyrittiin 1980-luvun 
jälkipuoliskolla keskittämään luomalla mm maakunnallisia puolustusneu-
vostoja, jotka koostuivat alueen sotilasjohtajista, kuvemööreistä ja korkeista 
siviilivirkamiehistä. Myöhemmin, vuonna 1987, rajajoukot sekä Sarandoyn 
ja WAD:n operatiiviset yksiköt alistettiin armeijan alueelliselle komentajalle. 
Divisioonien esikunnista tuli tämän myötä alueellisia esikuntia, joiden ko-
mentovalta ulottui kaikkiin vastuualueella oleviin aseellisiin voimiin, erillisiä 
miliisimuodostelmia lukuunottamatta.206 

Yhteistyö neuvostoliittolaisen osapuolen kanssa tapahtui eri ministe-
riöihin, esikuntiin ja joukkoihin sijoitettujen neuvonantajien sekä pääsoti-
lasneuvonantajan välityksellä. Afganistanin sisäministeriön joukkojen ja 
turvallisuuspalvelun voimien neuvonantajat olivat kuitenkin poikkeusase-
massa, sillä heitä ei alistettu pääsotilasneuvonantajalle.207 

Afganistanin sotilaallisen voiman kokonaisvahvuutta ei ole aivan help-
po selvittää. Asiaan perehtyneen Antonio Giustozzin mukaan eri osien 
yhteinen vahvuus olisi noussut vuonna 1988 jopa noin 460 000 — 515 000 
mieheen. Puolustusministeriön alaisia joukkoja (armeija, rajavartiojoukot) 
oli tästä kokonaisvahvuudesta noin 132.000 - 157 000, santarmeja noin 
97 000 117 000, salaisen poliisin joukkoja vajaat 69 000 ja miliisijoukkoja 
noin 150 000 — 160 000. Maaliskuussa 1988 omaksi kokonaisuudekseen 
perustetun kaartin riveissä oli noin 11 500 miestä. Lukujen luotettavuuteen 
nähden on asetettava suuria varauksia. Ne kertovat joka tapauksessa sii-
tä, että toiminnan painopiste oli henkilöstön määrinä mitattuna siirtynyt 
sodan kestäessä selvästi varsinaisten asevoimien ulkopuolelle.~08 

205 Wazarat-e Amaniat-e Dowlati = valtion turvallisuusministeriö. Ks. Security services in 
Communist Afghanistan (1978-1992). 

206 Johtosuhteista Giustozzi, s. 77, 79, 98, 203. Giustozzin länsimaiseen lähteeseen nojaavan 
tiedon mukaan rajavartiojoukot olisivat olleet alun perin heimo- ja raja-asianministeriön 
alaisia (s. 77). Negumov, jolla oli omakohtaista tuntumaa asioihin, puhuu kuitenkin selkeästi 
sisäasiainministeriöstä. Alistus puolustusministeriölle sen sijaan saa tukea myös Negumovilta. 
Sen ajankohtaa hän ei tosin mainitse (m. t., s. 18, 37, 42, 309). 

207 Garejev, s. 62. 

208 Giustozzi 2000, table 27 (s. 266), table 53 (s. 285). 
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SODANKÄYNNIN PERUSTA 
- AVAINKOHTEIDEN HALLUSSAPITO 

Afganistanin sotaa koskevissa teoksissa on esitetty kritiikkiä siitä, että 
maahan saapuneille neuvostojoukoille ei annettu missään vaiheessa selkeää 
strategista tehtävää. Kriitikkojen mukaan kenelläkään ei ollut kokonaisnä-
kemystä siitä, miten sodassa voitaisiin päästä haluttuun lopputulokseen. 
On annettu kuva, että kysymyksessä oli poliitikkojen virhearvioihin ja 
asiantuntemattomuuteen perustunut hanke, jonka menestymismahdol-
lisuudet olivat jo alun perin heikot. Vuosina 1989-1990 Afganistanissa 
pääsotilasneuvonantajana toimineen Mahmut Garejevin mukaan: jos 
toisessa maailmansodassa olisi menetelty samalla tavalla "emme nähtä-
västi olisi vieläkään vapauttaneet maatamme fasisteista". Garejev pitää 
naiivina alkuperäistä ajatusta, jonka mukaan neuvostojoukot oli määrä 
pitää erillään varsinaisista sotatoimista. Käytännössä armeija ei voinut 
toimia näin, sillä sen ei ollut tarkoitus pysytellä puolueettomana vaan 
nimenomaan tukea Kabulin hallitusta.209 

Tapahtumien myöhemmän kulun tuntien on helppo todeta Garejevin 
kaltaisten arvostelijoiden olleen oikeassa. Intervention alkuvaihe osoittaa 
silti, että taustalla oli selkeä kokonaissuunnitelma, joka tähtäsi Afganistanin 
tilanteen vakauttamiseen — ja johon operaatioon osoitettuja voimia voitiin 
pitää riittävinä. Jos joukkojen ryhmitysratkaisua tarkastellaan neuvostosota-
taidon yleisessä"käsitekehyksessä, voidaan perustellusti puhua eräänlaisesta 
strategisesta puolustuksesta.210 "Rajoitettu kontingentti" otti haltuunsa maan 
elintärkeät kohteet ja loi näin afgaanijoukoille ja muille paikallisille viran-
omaisille paremmat edellytykset vastarintaliikkeen kukistamiseksi Kun 
sota vastoin ennakko-odotuksia pitkittyi, vihollinen osoittautui ennakoitua 
vahvemmaksi ja neuvostojoukkoja ryhdyttiin käyttämään laajassa mitassa 
hyökkäyksellisiin tehtäviin, alkuperäinen defensiivinen elementti säilyi. Mis-
tään intervention alkuvaiheessa suojattavaksi otetusta keskeisestä kohteesta 
ei luovuttu. Useissa tapauksissa niiden suojausta päinvastoin tehostettiin. 

209  Garejev, s. 47, 59. 

210  Virallisen määritelmän mukaan strategisella puolustuksella torjuttiin vihollisen strategisen 
ryhmittymän iskuja, tuotettiin sille huomattavia tappioita, pidettiin hallussa valtakunnan tai 
valtiokoalition elintärkeitä alueita ja luotiin edellytykset strategiseen hyökkäykseen siirtymiselle. 
Strategiseen puolustukseen voitiin turvautua sodan alussa tai sen kuluessa, koko strategisella 
rintamalla tai jollain sen osalla. Syynä saattoi olla vihollisen ylivoima, mutta tietyissä tilanteissa 
myös omaehtoinen valinta. Sovetskaja voennaja entsiklopedija, tom 7 (1979), s. 551. 
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Periaatteet olivat paljolti samoja kuin ne, joita puna-armeija oli käyttänyt 
taistellessaan ns. basmatsi-kapinallisia vastaan Keski-Aasiassa 1920-luvulla. 
Armeijan silloinen komentaja Sergei Kamenev oli pitänyt menestyksen 
edellytyksenä tärkeiden asutuskeskusten haltuunottoa ja keskeisten rau-
tateiden, viestiyhteyksien sekä teollisuuslaitosten suojaamista. Sotatoimiin 
osallistunut ja sittemmin puolustusasiain kansankomissaariksi nimitetty 
Mihail Frunze oli korostanut samoja asioita: oli perustettava vahvoja varus-
kuntia kaupunkien valvomiseksi ja suojattava yhteyslinjat.211 

Kokonaisuuden hahmottaminen tällä tavalla tarkoittaa, että sodan 
jaottelu, siten kuin se on tutkimuskirjallisuudessa yleensä tehty, kuvaa 
todellisuutta vain osittain. Jaottelu perustuu ennen kaikkea hyökkäyksel-
lisen toiminnan määrään ja luonteeseen. Sodankäynnin puolustuksellinen 
elementti muodosti kuitenkin oman kokonaisuutensa. Se oli olemassa koko 
neuvostojoukkojen maassaolon ajan ja se oli vähintään yhtä tärkeä, sillä 
se muodosti selkärangan kaikelle muulle toiminnalle 

Neuvostojoukot hajasijoitettiin Afganistaniin noin kolmeenkymme-
neen varuskuntaan, joihin kuuluneiden erillisten sotilaskylien määrä 
kohosi lähes kahteensataan. Varuskuntien verkosto kattoi suuren kehätien 
alueen, kaikki huomattavimmat asutuskeskukset (Kabul, Kandahar, 
Herat, Mazar-i Sharif, Jalalabad, Gardez, Gazni, Kunduz, Shindand, 
Dzhabal-Ussaradz, Bagram, Baghlan :Pul-i Khumri, Faizabad, Lash-
kar Gah, Hairaton, Tsarikar, Tashkurgan...) ja niitä oli myös muissa 
avainpaikoissa. Osa varuskunnista oli vahvuudeltaan pieniä, jopa vain 
kymmenien miesten vahvuisia. Osa koostui lukuisista eri sotilaskylistä. 
Esimerkiksi Kabulin varuskunnassa tiedetään olleen vielä vuoden 1988 
lopulla 33 sotilaskylää, Shindandissa 23 ja Bagramissa 14.212 

Varuskuntiin tukeutui vielä laajempi vartiotukikohtien~13 verkosto. 
Sellaisia perustettiin melkein 900. Tukikohtia oli teiden varsilla, lento-
kenttien läheisyydessä, hallitsevissa maastokohdissa ja muissa avainpai-
koissa. Niissä palveli samanaikaisesti yli 20 000 miestä. Voimia tarvittiin 
myös huoltokuljetusten ja muiden ajoneuvosaattueiden suojaamiseen. 
Erilaisiin defensiivisiin tehtäviin jouduttiin esimerkiksi vuonna 1986 sito-
maan kaikkiaan 82 pataljoonaa tai patteristoa, mikä oli enemmän kuin 

21 Allan — Kläy, s. 461; Baumann, s. 101. 
212 Ljahovski — Zabrodin, s. 172-176. 

213 Venäjänkielisessä kirjallisuudessa käytetään termiä zastava, jonka voisi tässä yhteydessä kääntää 
myös vartioasemaksi tai vartioksi. Vartiotukikohta-termiä on kuitenkin pidetty kuvaavampana. 
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Vartiotukikohta. Yksi sadoista. 

puolet kaikista(133).214 Järjestelyjä ei tehty turhan takia. Sissien on ker-
rottu tehneen esimerkiksi vuosina 1985-1987 eri kohteisiin yli 10 000 väi-
jytysiskua ja melkein 10 000 yllätyshyökkäystä. Terrori-iskuja tilastoitiin 
melkein 2 000. Raketti- ja kranaatti-iskuja tehtiin pelkästään huhtikuun 
1985 ja tammikuun 1987 välisenä aikana yli 23 000.215 Kohteina olivat 
kaupungit, ajoneuvosaattueet, pienet varuskunnat, varikot, lentokentät, 
tärkeät tieosuudet, sillat, polttoainejohdot, sähkölinjat, vartiotukikohdat, 
hallinnolliset laitokset, yksittäiset henkilöt Ylipäänsä sellaiset kohteet, 
joilla oli merkitystä sodankäynnille tai Kabulin hallinnolle. 

Kabulin puolustusjärjestelyt 
Tärkein suojattava kohde oli Kabul, maan poliittinen ja sotilaallinen keskus. 
Sen merkitys tärkeimpänä asutuskeskuksena korostui sodan aikana enti-
sestään, sillä pakolaisvirtojen seurauksena väkiluvun arvioitiin kasvaneen 
vuoteen 1985 mennessä noin kahteen miljoonaan, yli kaksinkertaiseksi 

214 The Soviet-Afghan War, s. 233; Ljahovski 1995, glava V. Liikenneyhteyksiä suojasi tuolloin 23, 
lentokenttiä 14, sotilaallisia ja taloudellisia kohteita 23 ja paikallisten viranomaisten toimintaa 
22 pataljoonaa. 

2'5 The Soviet-Afghan War, s. 65-69. 
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sotaa edeltäneestä. Edellä on jo todettu, että Kabul oli vastarintaliikkeen 
tärkein strateginen kohde. Sen suojaaminen ei ollut helppo tehtävä, sillä 
varsinaisella kaupunkialueella oli mittaa itä- länsisuunnassa enimmillään 
yli 15 kilometriä ja pohjois- eteläsuunnassa saman verran. Kaupungissa 
olevien afgaaniyksiköiden varaan ei voinut laskea senkään takia, että niihin 
liittyi ilmeisiä luotettavuusongelmia. 

Kabulin puolustuksen runkona oli neuvostoliittolainen maahan-
laskudivisioona ja yksi moottoroitu jalkaväkidivisioona, joilla tosin oli 
muitakin tehtäviä. Kaupungin ympärille muodostettiin useampia puolus-
tuskehiä. Ensimmäinen sellainen muodostettiin lähiympäristöön jo vuoden 
1980 alussa. Se käsitti kymmeniä kiinteitä vartiopaikkoja. Kevääseen 1985 
mennessä oli muodostettu vielä toinen, ulompi puolustuskehä, joka ulottui 
10-12 kilometrin päähän keskustasta. Sisemmällä kehällä oli nyt lujasti 
varustettuja tukikohtia, jotka kykenivät valvomaan tulella kaikkia kau-
punkiin johtavia kulkureittejä. Ulomman kehän tukikohdat oli sijoitettu 
Kabulia ympäröiville vuorille. Tarkoituksena oli estää sissejä pääsemästä 
sellaiselle etäisyydelle, että he pystyisivät ampumaan kranaatteja tai ra-
ketteja kaupunkiin. Näin pyrittiin myös estämään suurten sissiosastojen 
pääsy huomaamatta kaupungin tuntumaan. Suojaustehtävään kuului tä-
män takia myös alueen jatkuva tiedustelu: Neuvostojoukkojen maassaolon 
loppuvaiheessa Kabulin ympärillä oli 25 kilometrin säteellä kaikkiaan 102. 
vartiotukikohtaa. Kaupungin yli 1 600 neliökilometrin laajuista hallinnol-
lista aluetta suojasi lisäksi 4-6 tykistöpatteristoa:`:Käytettävissä oli yli sata 
tykkiä ja kranaatinleitintä ja pysyvänä ilmatulitukena tavallisesti kaksi 
helikopterilaivuetta. Kaikki joukot mukaan luettuna puolustustehtävissä 
oli tuolloin yli 4 500 henkeä. Lisäksi tulivat afgaaniarmeijan ja Afganista-
nin muiden voimaviranomaisten joukot, joiden yhteinen vahvuus oli vielä 
paljon tätä suurempi. 

Kabulissa helmikuussa 1980 puhjennut kapinointi ja maaliskuun hyök-
käysyritys 40. armeijan esikuntaa vastaan osoittivat, että myös kaupun-
gissa piileviin sisäisiin uhkiin oli syytä suhtautua kaikella vakavuudella. 
Asujaimistossa oli oppositiohenkeä, sissien tiedottajia ja vastarintamiehiä. 
Varsinaisella kaupunkialueella suojattiin tämän takia vielä erikseen kaikki 
tärkeät kohteet. Armeijan esikunnan alueella oli aluksi ollut vain joitakin 
panssareilla vahvistettuja vartiopaikkoj a, mutta kokemusten perusteel-
la järjestelyjä tehostettiin miinakentillä, linnoitteilla, tarkkailupisteillä ja 
esikunta-alueen ympärille muodostetulla suojavyöhykkeellä. Suojajoukoksi 
määrättiin pataljoonan vahvuinen yksikkö. Erityisvartioinnissa olivat myös 
Neuvostoliiton lähetystö, kaupallinen edustusto ja muut neuvostoliitto-
laiset laitokset, joita oli kaikkiaan yli kolmekymmentä. Neuvostojoukot 
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suojasivat myös Afganistanin poliittista johtoa, hallintoelimiä, valtiolli-
sia laitoksia, joukkojen omia majoitusalueita, Kabul-joen siltoja ja eräitä 
muita kohteita.216  

Vastarintaliikkeen johtajat arvioivat puolustusjärjestelyt niin tehok-
kaiksi, että suoraa hyökkäystä kaupunkiin ei koskaan yritetty. Pakistanin 
salaisen palvelun tiedetään kaavailleen sellaista vuonna 1985, mutta hanke 
kaatui eri sissiryhmien yhteistyöhaluttomuuteen. Kaupungin tulittamista 
raketeilla sen sijaan jatkettiin koko sodan ajan. Suojavyöhykkeen luominen 
ja laajentaminen eivät tukahduttaneet toimintaa, sillä sissit saivat käyt-
töönsä kauaskantoisia raketinheittimiä ja he saattoivat myös soluttautua 
suojavyöhykkeen sisälle Ammuttujen kymmenien tuhansien rakettien tuhot 
jäivät määrään nähden alhaisiksi, mikä johtui ennen kaikkea ammunnan 
epätarkkuudesta. Vastarintaliikkeen kenties suurimpana menestyksenä 
on pidetty osumaa kaupungin länsilaidalla olleen varuskunnan suureen 
ammusvarastoon elokuussa (1985?). Epätarkkakin rakettituli oli tietysti 
omiaan lisäämään neuvostojoukkojen ja Afganistanin hallituksen kokemaa 
painetta. Se oli myös kaikille ulkopuolisille osoitus siitä, että vastarintalii-
kettä ei ollut kyetty karkottamaan edes pääkaupungin porteilta. 

Itse kaupungissa tehtiin sissilähteiden mukaan iskuja eri virastoihin ja 
laitoksiin, sotilaallisiin kohteisiin ja ylipäänsä sellaisiin kohteisiin, jotka 
olivat kytköksissä maan hallintoon, Afganistanin armeijaan tai neuvosto-
joukkoihin. Yksittäiset virkamiehet tai neuvostosotilaat saattoivat joutua 
salarnurhaajien uhreiksi. Bala Hissarin linnoitukseen (yhden maahan-
laskurykmentiri varuskunta) kerrotaan isketyn lokakuussa 1983 poikke-
uksellisen suurella joukolla, noin kuudenkymmenen sissin voimin. Lähde-
tietoihin on suhtauduttava varovaisesti, mutta on selvää, että salatoiminta 
loi yleistä ja jatkuvaa turvattomuuden ilmapiiriä. Se ympäröi myös 40. 
armeijan komentajana vuosina 1987-1989 toiminutta Boris Gromovia:217 

Yö sodassa ja etenkin sellaisessa kuin Afganistanin sota oli, on aina kaikkein vai-
kein ja raskain vuorokaudenaika. Pimeyden tultua alkoi ammuskelu. Dushmanit 
ymmärsivät hyvin, että ilmavoimat eivät kyenneet tekemään yöllä keskitettyjä pom-
mi- ja rynnäkköiskuja emmekä kyenneet myöskään antamaan tykistölle tarkkoja 
maaleja. Öinen ammuskelu oli meille hyvin vaarallista ennen kaikkea siksi, että 
miehet olivat jo asuintiloissa. Jos ammus osui kasarmiin tai räjähti jossain lähellä, 

216 Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Taskent — Kabul, Zarkoe leto vosmidesjatogo), glava 
"Vtoraja komandirovka" (Ohrana Kabul i aerodromov), glava "Tretja komandirovka" (My 
uhodim). 

212 Adkin — Yousaf, s. 138-153. Kaupunkisodasta myös: Jalali, A & Grau, L.W. (ed.) The Other 
Side of The Mountain. Mujahideen Tactics in the Soviet-Afghan War. Volume III, s. 93-117. 
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se saattoi aiheuttaa paljon suuremmat tappiot kuin päivällä. Mujahideenit käyttivät 
pimeän aikaa aina hyväkseen myös tuhotekoihin. Rosvojoukkioiden aktiivisuus 
lisääntyi. Usein tilanne vaihteli monta kertaa yön kuluessa. Huoneistossani olevat 
puhelimet vaikenivat tällöin vasta aamun valjetessa. 
— — Jos sattui olemaan tavallinen päivä ja ilta kului kutakuinkin normaalisti, ilman 
ammuskelua ja suuria tappioita, kaikki rauhoittui kello 22 mennessä. Me kaikki 
nukahdimme armeijan esikunta-alueen yllä jatkuvasti partioivien helikoptereiden 
tai lentokoneiden jyminään.218  

Varuskuntien, lentokenttien ja vartiotukikohtien suojaus 
Kabulin tavoin myös varuskunnissa ja erillisissä vartiotukikohdissa noudatet-
tiin periaatetta, jonka mukaan niihin sijoitetun joukon tuli kyetä puolustau-
tumaan kaikkiin suuntiin. Varuskunta-alueiden ulkopuolelle muodostettiin 
suojavyöhykkeitä, rakennettiin miinakenttiä, piikkilankaesteitä ja tuliasemia. 
Puolustusta voitiin vahvistaa tykistöllä ja panssarivaunuilla. Yllätysten 
välttämiseksi osa henkilöstöstä pidettiin jatkuvasti taisteluvalmiudessa. 
Varuskunnan puolustusta ei laiminlyöty silloinkaan, kun osallistuttiin 
ulkopuolisiin taistelutehtäviin. Alueelle jätettiin voimia torjumaan mah-
dolliset hyökkäysyritykset ja varmistamaan perustoimintojen häiriötön 
jatkuminen. Esimerkiksi Ghaznin varuskunnan ympärillä — varuskuntaan 
oli sijoitettu yksi rykmentti — kerrotaan olleen 8-10 kilometrin pituinen 
puolustuskehä ja 500-600 metrin syvyinen miinakenttä. Puolustuskehälle 
oli ryhmitetty joukkueita noin kilometrin välein, ja rykmentin poistuessa 
varuskunnasta ainakin yksi sen pataljoonista jätettiin suojaustehtäviin.219 

Lentokentät olivat kaikkialla sissien suosimia iskukohteita, ja niiden suo-
jaaminen sitoi paljon voimia. Lentokoneet ja helikopterit olivat erityisen 
haavoittuvia nousu- ja laskuvaiheessa sekä ollessaan kentillä, joilla ei vält-
tämättä ollut riittäviä suojarakennelmia. Tehtävä muuttui entistä vaati-
vammaksi sen jälkeen kun sissit saivat käyttöönsä olkapääohjuksia. Niillä 
voitiin osua usean kilometrin päässä oleviin kohteisiin ja niitä oli helppo 
kuljettaa huomaamatta myös kenttien läheisyyteen. Neuvostoilmavoimien 
tärkein tukikohta, Bagram, oli erityisen ongelmallista aluetta, koska sitä 
ympäröi joka puolelta siviiliasutus. Sissit saattoivat sulautua asukkaiden 
joukkoon ja iskuja oli sen takia vaikea ennakoida. 

40. armeijan organisaatioon kuului erityisiä lentokenttien suojaamiseen 
tarkoitettuja pataljoonia. Niiden voimat eivät kuitenkaan riittäneet, ja 

218  Gromov, glava "Tretja komandirovka" (24 trasa). 
219 McMichael, s. 61. 
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tueksi jouduttiin siirtämään 14 muuta pataljoonaa tai patteristoa. Bagra-
missa oli lopulta kaikkiaan neljä pataljoonaa ja Kabulin, Kandaharin ja 
Shindandin kentillä suunnilleen saman verran. Suojaus koostui kenttää 
ympäröivästä suojavyöhykkeestä, jolle oli sijoitettu erillisiä vartiotukikohtia 
tai vartiopaikkoja. Luvattoman lähestymisen estämiseksi käytettiin myös 
miinoitteita. Varsinaisella lentokenttäalueella tehtävästä vastasivat liikkuvat 
patrullit. Ainakin Kabulin kentällä laskeutuvia ja nousevia koneita suo-
jattiin vielä helikoptereilla, jotka partioivat ilmassa ja ampuivat soihtuja 
lämpöhakuisten ohjusten harhauttamiseksi. Ilmatorjunta-aseiden uhkaan 
vastattiin myös lentotaktiikkaa muuttamalla. Esimerkiksi laskeuduttaes-
sa lennettiin spiraalia, vähennettiin samalla nopeasti korkeutta ja tultiin 
loppuvaiheessa kentän alueelle jyrkässä kulmassa ja hyvin lähellä kenttää.22° 

Kokonaisuutena arvioituna suojaustoimet onnistuivat kohtuullisen hy-
vin, ainakin jos mittapuuna käytetään neuvostoilmavoimien suoritusky-
kyä. Sitä ei pystytty iskuilla merkittävästi heikentämään. Venäläislähteiden 
mukaan eri kentillä tuhottiin esimerkiksi vuosina 1985-1989 vain vajaat 
20 neuvostoliittolaista lentokonetta tai helikopteria. Suurin menetys ko-
ettiin kesäkuussa 1988, jolloin Kabulin kentälle tehdyssä iskussa tuhoutui 
tiettävästi kahdeksan Su-25-rynnäkkökonetta. Vuoden 1988 lopulla osui 
ammus Kabulin lentokentällä olevaan parakkiin, jolloin 11 henkeä sai 
surmansa. Pakistanilaislähteen mukaan Bagramin tukikohdassa olisi jo 
vuonna 1984 tuhottu raketinheittimillä noin 20 lentokonetta ja tukikohdan 
ammusvarasto. Tätä ei ole voitu vahvistaa venäläislähteistä, joiden mukaan 
tuhoutuneiden koneiden määrä jäi tuolloin vain neljään. Kenttien alueilla 
tai niiden välittömässä läheisyydessä nousu- tai laskuvaiheessa olevia tai 
ilmapartiointia suorittavia neuvostolentokoneita tai helikoptereita tiede-
tään tuhotun vuosina 1985-1989 noin kaksikymmentä. Kabulin kenttä oli 
tältä osin riskialttein, sen osuus oli melkein puolet kaikista. Alasammutut 
olivat useimmiten helikoptereita 22' 

Afganistanin ilmavoimat kokivat suurimmat menetykset vuonna 1985, 
jolloin Shindandin tukikohtaan tehtiin kaksi suurta tuhoa aiheuttanutta 

220 Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" (Ohrana Kabul i aerodromov), glava "Tretja 
komandirovka" (My uhodim); The Soviet-Afghan War, s. 234; Baumann, s. 152; Ljahovski 1995, 
glava V. Gromovin mukaan Kabulin kentän alueella oli 1980-luvun lopulla 27 vartiotukikohtaa 
ja vartiopaikkaa. 

221 Aviatsija v lokalnyh konfliktah. Afganistan; Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" (Ohrana 
Kabul i aerodromov); Adkin —Yousaf, s. 117, 122. Läntisten lähteiden mukaan koko sodan pahin 
onnettomuus olisi sattunut jo aikaisemmin, lokakuussa 1984, jolloin suuri An-22-kuljetuskone 
kerrotaan ammutun alas pian sen jälkeen kun se oli noussut Kabulista. Kuolonuhrien määräksi 
on esitetty peräti 240. O'Ballance, s. 146. Myös PlaneCrashinfo.com  (28.10.1984). Tätä tietoa 
ei ole voitu vahvistaa käytetyistä venäläisistä lähteistä. 
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iskua. Tammikuussa tuhoutui 11 IL-28-pommikonetta, käytännöllisesti 
katsoen yhden pommitusrykmentin koko kalusto. Kentän vartiointi oli 
ollut osittain afgaanijoukkojen vastuulla ja iskuun oli tiettävästi sekaan-
tunut myös tukikohdan afganistanilaista johtoa. Myöhemmin kesäkuussa 
tehdyssä iskussa tuhoutui 13 (toisen tiedon mukaan 19) Suhoi-rynnäk-
kökonetta ja MiG-21-konetta. Syytökset kohdistuivat nytkin afgaanei-
hin. Syyskuussa 1984 sissit ampuivat olkapääohjuksella afganistanilaisen 
"Ariana"-lentoyhtiön DC-10-matkustajakonetta, joka oli laskeutumassa 
Kabuliin. Lentäjät onnistuivat tällä kertaa tuomaan vaurioituneen koneen 
maahan ilman henkilömenetyksiä. Huonompi onni oli afganistanilaisella 
An-26-siviilikoneella, joka sai osuman lähdettyään Kabulin kentältä syys-
kuussa 1985 Kaikki koneessa olleet 52 henkeä saivat surmansa.222 

Sadat erilliset vartiotukikohdat pyrittiin sijoittamaan puolustuksellisesti 
edulliseen maastoon. Tässä voitiin pitää esikuvana ohjesäännöistä tuttuja 
puolustusratkaisuja. Miehistölle valmisteltiin tuliasemat, suojapoterot, yhdys-
haudat ja majoitustilat. Maanpäällisten osien suojaukseen käytettiin hiekka-
säkkejä, betonilaattoja, kiviä ja muuta paikan päältä löytynyttä materiaalia. 
Lähialue suojattiin sulutteilla. Puolustusta voitiin vahvistaa kranaatinheit-
timillä, raskailla konekivääreillä, panssarikalustolla ja joskus myös tykeillä. 

V 	IIIIInm l11, l il "i ~il~ 	l i~ 
"11 

11,14 

Sissien isku on onnistunut. 

222 Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Gerat); Ljahovski 1995, glava IV; Aviatsija v lokalnyh 
konfliktah. Afganistan; PlaneCrashinfo.com. 
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Tukikohtaverkoston eräs päätehtävä oli varmistaa liikenteen sujuminen 
pääteillä. Tärkeimmillä tieosuuksilla (Termez—Kabul, Kabul—Jalalabad, 
Kushka—Herat—Kandahar) vartiotukikohtia oli 3-10 kilometrin välein. 
Miehityksenä oli useimmiten joukkue, joskus 40-60 miestä ja ainakin 
yhdessä Kabulin itäpuolella olevassa tukikohdassa jopa 70 miestä. Tu-
kikohdat sijoitettiin niin, että ne kykenivät tarvittaessa tukemaan myös 
naapureitaan. Pataljoonan vahvuinen joukko saattoi tällä periaatteella 
vastata käytännössä 40-150 kilometrin tieosuudesta ja komppania 2-10 
kilometrin osuudesta.223 Seuraava esimerkki on Kabulista Jalalabadiin joh-
tavalta tieltä vuonna 1986. 

Komentamani 3. moottoroitu j alkaväkipataljoona, jota oli vahvistettu panssarivaunu-
komppanialla ja kahdella tykistöpatterilla, vastasi helmikuussa 1986 102 kilometrin 
pituisesta osuudesta tiellä Pul-e Kharki — Jalalabad sekä Naghlun voimalaitospadon 
suojaamisesta. Käytettävissäni oli 11 panssarivaunua, 42 BMP:tä, 12 panssarihaupit-
sia, 27 82 mm:n kranaatinheitintä, yhdeksän kaksiputkista ilmatorjuntatykkiä ja 23 
AGS-17-kranaattikonekivääriä. Päätin jakaa alueen kolmeen osaan. 7. komppanialla 
oli 32 kilometrin, 8. komppanialla 40 kilometrin ja 9. komppanialla 30 kilometrin 
pituinen osuus. Määrittelin kunkin osuuden pituuden maaston, avainpaikkojen, 
vihollisen aktiivisuuden ja yksikköjeni vahvuuden perusteella. -- Suojaus perustui 
vartiotukikohtien ketjuun, joka kattoi koko tieosuuden. Tukikohdan miehityksenä 
oli tavallisesti moottoroitu jalkaväkijoukkue, yksi tai kaksi AGS-17-kranaattikone-
.kivääriä, yksi tai kaksi raskasta "Utes" tai DShK -konekivääriä, yksi tai kaksi 82 
mm:n kranaatinheitintä ja panssarivaunu. 

Vartiotukikohdat toimivat kellon ympäri. Päivisin yksi mies ryhmästä tai pans-
särivaunusta oli vartiossa ja kahden miehen partio kiersi alueella. Öisin jokainen 
tukikohta sijoitti ulkopuolelleen yhden tai kaksi vartiopaikkaa. Nämä nelimiehiset 
vartiopaikat sijaitsivat 500-800 metrin päässä tukikohdasta ja niistä oli sinne lanka-
ja näköyhteys. Tukikohta saattoi suojata vartiopaikkoja tulellaan. 

Jokainen tukikohta oli ympäripuolustettava, ja se saattoi torjua sissien hyök-
käyksen mistä tahansa suunnasta. Jokaisella joukkueella oli varsinaiset ja vaihto-
ehtoiset tulialueet, jotka liittyivät naapuritukikohtien tulialueisiin. Ryhmäaseille 
oli vaihtoasemat ja vaihtoehtoiset tulialueet. Tykistön tulisuunnitelma oli tehty 
huolellisesti. Tykistö oli tavallisesti sijoitettu tukikohtiin yhdessä moottoroidun 
jalkaväen kanssa ja niin, että se pystyi tukemaan tehokkaasti kaikkia tukikoh-
tia. Tykistö oli valmistautunut tulittamaan kaikkia mujahideenien todennäköisiä 
liikesuuntia. Maalit oli rekisteröity ja numeroitu. Maalit ja niiden koordinaatit 
olivat tiedossa tukikohdissa, tykkimiehistöillä ja pataljoonan esikunnassa. Tulta 
voitiin korjata etukäteen määritetyistä maaleista tukikohdan päällikön toimesta 
tai, jos hänellä ei ollut suoraa yhteyttä tykistöyksikköön, pataljoonan komenta-
jan kautta. Tulenavaukseen sissiryhmää vastaan kului normaalisti vain kahdesta 
neljään minuuttia. 

223 Varennikov, glava III; The Soviet-Afghan War, s. 237. 
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Valitsimme tukikohtien paikat huolellisesti ja linnoitimme ne perusteellisesti. Ka-
sasimme maata ja kiviä tehdäksemme asianmukaiset juoksuhaudat, bunkkerit 
sekä ampumatarvike, elintarvike ja vesipisteet. Jokainen tukikohta ympäröitiin 
kahdella piikkilankaesterivillä ja rivien välinen alue miinoitettiin jalkaväkimiinoil-
la. Kauempana oleville kulkureiteille ja tukikohtien lähestymisurille laitoimme 
valohälyttimiä ja sensoreita. Tukikohdan tulo- ja poistumistie oli öisin suljettu ja 
miinoitettu. - - Jokaisessa tukikohdassa oli viisi tuliannosta ampumatarvikkeita, 
kymmenen päivän muona, vesi ja polttoaine. Yökäyttöä varten oli pimeänäkölait-
teita, "Blik"-kiikareita, pimeätähtäimiä, laskuvarjosoihtuja ja valojuova-ammuksia. 
- - Tärkeimpänä viestivälineenä oli radio. Kaikissa alayksiköissä, panssaroiduissa 
ajoneuvoissa ja ohi kulkevissa saattueissa kuunneltiin yhteistä kanavaa 224 

Vahvoissa vartiotukikohdissa saattoi olla melkoinen määrä raskasta aseis-
tusta. Aiemmin mainitussa Kabulin itäpuolisessa tukikohdassa oli kolme 
panssarivaunua, kolme BMP-rynnäkköpanssarivaunua ja neljä 122 mm:n 
haupitsia. Tämä oli poikkeuksellista, mutta ei ainutlaatuista. Myös ainakin 
eräässä Heratin pohjoisosissa olevassa tukikohdassa tiedetään olleen kolme 
BMP:tä ja kaksi BTR-ajoneuvoa, kaksi maahan kaivettua panssarivaunua, 
kolme raskasta konekivääriä sekä 122 mm:n tykkipatteri. Vastarintaliikkeen 
voiman kasvu edellytti kaikkien tukikohtien vahvistamista. Vuoden 1986 
lopussa annetun määräyksen mukaan jokaisesta vartiotukikohdasta oli 
muodostettava linnake, joka kykenisi tulemaan toimeen kauan siinäkin 
tapauksessa, että huoltoyhteydet katkeaisivat. Ampumatarvikkeita, poltto-
ainetta, elintarvikkeita ja muuta materiaalia oli varastoitava niin, että ne 
riittäisivät vähintään kuukauden tarpeisiin. Myös miehistön elinolosuhteisiin 
ryhdyttiin 1980-luvun jälkipuoliskolla kiinnittämään enemmän huomiota.225 

Järjestelmän toiminta varmistettiin jatkuvalla moniportaisella valvon-
nalla. Komppanian päällikön tuli tarkastaa kaikki yksikkönsä asemat päi-
vittäin ja pataljoonan komentajan kerran viikossa tai kahdessa viikossa. 
Tukikohdan päällikön tai hänen sijaisensa tuli suorittaa tarkastus öisin 
tunnin välein ja päivisin kahden tunnin välein. Pataljoonan komentopaikan 
läheisyyteen sijoitetun tiedustelujoukkueen tehtävänä oli tuhota vastuu-
alueella havaitut pienet sissiryhmät. Tässä tarkoituksessa järjestettiin väijy-
tyksiä sellaisissa paikoissa, joissa sissit saattoivat lähestyä-tietä.226  

224 The Bear Went Over the Mountain, s. 129-132. 
225 Varennikov, glava III. 
226 The Soviet-Afghan War, s. 240-241. 
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Saattuesuojaus 

Maantiet olivat 40. armeijan elämänlanka. Peräti 75-80 prosenttia armeijan 
huoltotarvikkeista (lentobensiiniä ja dieselpolttoainetta lukuun ottamatta) 
kuljetettiin kuorma-autoilla. Päivittäin maanteillä on arvioitu olleen liikkees-
sä keskimäärin noin 30 saattuetta, joista suurimmissa saattoi olla 100-300 
ajoneuvoa. Koko sodan ajalta tämä merkitsi kymmeniä tuhansia saattueita 
ja miljoonia ajoneuvojen päiväsuorituksia. Pelkästään tieosuudella Termez—
Kabul oli päivittäin liikkeessä 5-6 autokomppaniaa. Vuoristo-osuus hidasti 
matkaa niin, että rajalta pääkaupunkiin kului normaalisti aikaa kaksi vuo-
rokautta. Sissien iskut tai esimerkiksi säästä johtuneet ongelmat saattoivat 
huomattavasti hidastaa kolonnien kulkua. Matka-aikaa pidensi myös se, 
että saattueet liikkuivat turvallisuussyistä yleensä vain päiväsaikaan. Yöt 
vietettiin teiden varsille muodostetuissa suojapaikoissa.227 

Kiinteät vartiotukikohdat olivat suojauksen perusta. Karvaat koke-
mukset olivat kuitenkin osoittaneet, että ne eivät sinällään riittäneet tur-
vaamaan liikennettä. Tarvittiin myös ajoneuvokolonnien mukana liikkuvia 
suojausosia sissien yllättävien iskujen varalta. Tehtävään käytettiin yleensä 
pioneereilla vahvistettua moottoroitua jalkaväkeä. Saattueeseen voitiin 
liittää tykistöä, tykistön tulenjohtajia ja ilmatulenjohtajia jotka kutsuivat 
apuun taisteluhelikoptereita tai rynnäkkökoneita tilanteen niin vaatiessa. 
Myös maahanlasku- ja iimarynnäkköyksiköt saattoivat saada suojausteh-
täviä. Niiden perusmenetelmänä oli muodostaa väliaikaisia vartiopaikkoja 
saattueen reitin:varrelle helikoptereiden avulla ja tehdä ennalta ehkäiseviä 
iskuja todettuja sissiryhmiä vastaan. Saattueen kuljettua ohi noustiin uu-
delleen helikoptereihin ja siirryttiin eteenpäin.228 

Sissit pyrkivät yleensä iskemään aluksi saattueen kärkiajoneuvoihin ja 
viimeisiin ajoneuvoihin. Tavoitteena oli pysäyttää saattueen liike, minkä 
jälkeen se pilkottaisiin pienempiin osiin ja tuhottaisiin. Jos voimat eivät 
riittäneet hyökkäykseen koko saattuetta vastaan, voitiin tyytyä sen kes-
kiosan tai jälkipään pysäyttämiseen ja eristämiseen.229 Vastatoimet olivat 
tämän taktiikan mukaisia. Jos saattuetta vastaan hyökättiin, sen vahin-
goittumattomat ajoneuvot pyrittiin ajamaan mahdollisimman nopeasti 
pois vaaralliselta alueelta. Liikuntakyvytön kalusto otettiin hinaukseen 

227 The Soviet-Afghan War, s. 282; Allan — Kläy, s. 534; Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Po 
pylnym dorogam); McMichael, s. 56. 

228 The Soviet-Afghan War, s. 207; McMichael, s. 56-57. 
229 Baumann, s. 164; The Other Side of the Mountain. Mujahideen Tactics in the Soviet-Afghan 

War, vol. I, s. 15, 17. 
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Polttoainekolonna Heratin tiellä Tässä vaiheessa turvauduttiin vielä mittaviin 
säiliöau tokuljetuksiin 

tai työnnettiin pois tieltä haittaamasta muuta liikennettä. Todellisuudessa 
matka saattoi sujua esimerkiksi seuraavaan tapaan: 

Syyskuun 5. päivänä komppanianpäällikkömme sai käskyn saattaa seuraavana 
päivänä 80 ajoneuvon saattue Ghaznista Kabuliin. Purkaisimme lastin syyskuun 
7. päivänä ja palaisimme 8. syyskuuta. Saattueen suojaksi komennettiin kaksi 
moottoroitua jalkaväkijoukkuetta. 	Reitillä oli mittaa 160. kilometriä. Joukko 
valmistautui tehtävään varaamalla ampumatarvikkeita ja puhdistamalla henki-
lökohtaiset ja ryhmäaseet. Kuljettajat huolsivat ajoneuvonsa. 

Komppanianpäällikkö päätti pitää saattueen yhdessä, yhtenä kolonnana. Hän 
sijoitti yhden BTR:n saattueen kärkeen, kaksi sen peräpäähään ja muut 15-16 
kuorma-auton välein. Kaikkiaan oli käytettävissä seitsemää BTR:ää. Mikäli sissit 
hyökkäisivät jotain moottoroitua jalkaväkiryhmää vastaan, kaikki BTR:t siirtyisivät 
tien sille sivulle, mistä vihollinen tulitti, vastaisivat tuleen ja suojaisivat näin tuho-
amisvyöhykkeeltä poistuvia kuorma-autoja. Kun saattue oli selvinnyt tilanteesta, 
BTR:t liittyisivät takaisin kolonnaan ja ottaisivat paikkansa siinä. Vihollisen ei 
saanut missään tapauksessa antaa pysäyttää saattuetta. — — 

Matka Kabuliin sujui ilman välikohtauksia. Tankkiautojen täyttö — ne muo-
dostivat kolonnan pääosan paluumatkalla Ghazniin — kuitenkin viivästyi. Paluu-
matkan oli määrä alkaa klo 06.00 ja klo 10.30 lähdettiin lopulta liikkeelle. Olimme 
olleet Kabulin laidalla neljä tuntia odottamassa tankkiautoja. Odotellessamme 
saattueen ohi ajoi jatkuvasti yksittäisiä afgaanikuorma-autoja joissa oli miehiä 
ja rahtitavaraa. 

Tankkiautot saapuivat lopulta ja liittyivät saattueeseen. Päällikkö antoi käskyn 
ja marssi alkoi. Ajettuamme puolitoista tuntia saavuimme pieneen Kabul-joen 
kanjoniin ja ajoimme vihreälle vyöhykkeelle. Kolmen kilometrin päässä edessä- 
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päin tiedettiin olevan afgaaniarmeijan siltavartio. Tällä tiedolla oli jonkinlainen 
psykologinen vaikutus ja valppautemme herpaantui vartiota lähestyttäessä. Komp-
panianpäällikön BTR ja radioauto olivat kolonnan kärjessä. Heti niiden takana 
oli tankkiauto, joka veti rikkoutunutta toista tankkiautoa. Kun koko saattue oli 
vihreällä vyöhykkeellä, vihollinen avasi tulen kärkiajoneuvoihin singoilla 25-30 
metrin etäisyydeltä. Toista autoa vetävä tankkiauto sai osuman. Samaan aikaan 
vihollinen avasi tulen saattueen jälkipäähän ja eliminoi siellä olevan BTR:n singolla. 

Saattueajoneuvot toimivat kuten oli opastettu ja avasivat tulen. Kuorma-au-
tokolonna alkoi siirtyä tuhoamisvyöhykkeeltä samalla kun vihollista tulitettiin. 
Komppanianpäällikkö pyysi radiolla ilmatukea, ja 30 minuutin kuluttua taistelun 
alkamisesta taisteluhelikopterit saapuivat. Vihollinen lopetti tulituksen ja alkoi 
vetäytyä. Menetimme tässä taistelussa yhden miehen kaatuneena ja seitsemän 
haavoittui.230  

Tilanteisiin jouduttiin yleensä yllättäen, mikä aiheutti helposti kitkaa ja 
joskus suuria tappioita. Panshirin laakson sissien on kerrottu kesäkuussa 
1981 pysäyttäneen Salangin alueella liikkuneen saattueen sillä seurauk-
sella, että kulkijoiden täytyi tuhota pääosa 120 ajoneuvosta, kun niitä ei 
pystytty evakuoimaan. Koko sodan ajalta neuvostojoukkojen tappioti-
lastoihin kirjattiin noin 11 400 kuorma- tai tankkiautoa. Suuri osa tästä 
luvusta lienee ollut juuri tiesodan seurausta.23' Liikenteen kokonaismäärään 
suhteutettuna tappiot eivät suuruudestaan huolimatta olleet ratkaisevia. 
Sissit pystyivät häiritsemään kuljetuksia ja täydentämään iskuilla omia 
resurssejaan. He eivät kuitenkaan kyenneet missään vaiheessa katkaise-
maan logistista:ketjua, ja menetetyn kaluston korvaaminen oli suurvallan 
resursseissä enemmänkin järjestelykysymys. 

230 The Bear Went Over the Mountain, s. 136-138. 
231 Baumann, s. 164; Grif sekretnosti snjat, s. 406. 
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HYÖKKÄYSOPERAATIOILLA EI KESTÄVIÄ 
TULOKSIA 

Aiempien sotakokemusten ja vallitsevan uhkakuvan mukaisesti neuvosto-
asevoimissa oli koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan pantu painoa 
erityisesti sodankäynnin operatiiviselle tasolle. Varauduttiin suursotaan, 
jossa vastustajana olisi kaikentyyppisillä uusilla taisteluvälineillä varus-
tettu monimiljoonainen armeija. Sen lyöminen edellyttäisi vastaavia omia 
voimia ja niiden häikäilemätöntä käyttöä. Taktiset taidot olivat tärkeitä, 
mutta sodan strategiset ratkaisut riippuisivat ennen kaikkea operatiivisesta 
osaamisesta. Operaatioilla ymmärrettiin suppeimmillaan armeijakuntien, 
mutta yleisemmin armeijoiden, rintamien ja laajimmillaan useiden rinta-
mien voimin suoritettavia sotatoimia. Operaatioalueen leveys ja operaa-
tion syvyys saattaisivat olla useita satoja kilometrejä. Toiminnalle olisi 
ominaista puolustushaarojen ja aselajien tehokas yhteistyö, massiivinen 
tulen käyttö ja joukkojen nopea liike. Vihollinen — valtio tai valtioliittouma 
— nujerrettaisiin lamauttamalla sen sodankäyntikyky ja ottamalla haltuun 
sille tärkeitä maa-alueita ja kohteita.232 

Afganistaniin lähetettiin yksi operatiivinen yhtymä, armeija. Se oli vahva 
kokonaisuus, joka vastasi miesvahvuudeltaan alun perin noin puoltatoista 
ja myöhemmin noin kahta normaalikokoonpanossa olevaa armeijaa. Ko-
koonpano oli poikkeuksellisen monipuolinen. Kun yleisarmeijaan kuului 
1970-luvun lopulla tavallisesti 3-4 moottoroitua jalkaväkidivisioonaa ja yksi 
panssaridivisioona, 40. armeijaan kuului enimmillään kolme moottoroitua 
jalkaväkidivisioonaa, yksi maahanlaskudivisioona, kaksi moottoroitua 
jalkaväkiprikaatia, kaksi erillistä moottoroitua jalkaväkirykmenttiä, yksi 
erillinen maahanlaskurykmentti, kaksi erikoisjoukkojen prikaatia ja mo-
nipuolinen ilmavoimakomponentti.233  

Toiminta-alueen kokoon suhteutettuna voimaryhmä oli silti pieni. 1970-
ja 1980-lukujen hyökkäysoppien mukaan armeija toimisi noin 40-100 kilo-
metrin levyisellä alueella 234  Afganistanissa mittasuhteet olivat aivan muuta. 
Maalla oli mittaa pohjois-etelä-suunnassa enimmillään yli 800 kilometriä ja 
itä-länsi-suunnassa enimmillään noin 1 000 kilometriä. Toimintaa vaikeutti 

232 Aiheesta yleisesti esim. Kulomaa, Jukka: Syvään taisteluun. Johdatus Neuvostoliiton 
maavoimien sotataitoon 1917-1991. 

233 Armeijan normaalikokoonpanosta: Military Operations of the Soviet Army, s. 90. 

234 Kiianlinna, liite 2.3.; Kulomaa, s. 201. 
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edelleen se, että sodassa ei ollut rintamalinjoja, vaan sitä oli periaatteessa 
varauduttava käymään kaikkialla maassa — 650 000 neliökilometrin laajuisella 
alueella.235  Vastarintaliikkeen riippuvuus erityisesti Pakistanin tuesta johti 
siihen, että tilanne ei sentään käytännössä ollut aivan näin vaikea. Sota-
toimien varsinainen painopiste oli Afganistanin itäisissä rajamaakunnissa. 
Mutta Pakistanin vastaisella rajallakin oli pituutta yli 2 000 kilometriä, ja 
tämän suunnan taistelumaasto oli vuoriston takia poikkeuksellisen vaativaa. 

Lisää vaikeuksia aiheuttivat taidolliset tekijät. Joukot ja johtajat oli 
koulutettu sotaan, jossa vihollinen toimisi symmetrisesti; samankaltaisten 
periaatteiden mukaisesti kuin itsekin toimittiin. Armeija ei Afganistaniin 
saapuessaan kyennyt taistelemaan tehokkaasti sellaista vihollista vastaan, 
joka turvautui sissitaktiikkaan. Edes 1 970-luvun puolivälissä päättynyt 
Vietnamin sota ei ollut aiheuttanut muutoksia, siitä huolimatta, että sota 
oli osoittanut sissisodankäynnin voiman. Tarvittavia taitoja ei ollut opetel-
tu. Ei ollut myöskään mitään käsikirjoja, ohjesääntöjä tai oppaita, joihin 
olisi voinut tukeutua.236  

Operaatio-käsitteen uudet tulkinnat 
Toimintaa ryhdyttiin jäsentämään entuudestaan tutussa sotataidollisessa 
kehyksessä...Suunniteltiin ja toteutettiin operaatioita. Sodan aikana suori-
tettiin kaikkiaan 220 neuvostojoukkojen itsenäistä operaatiota ja yli 400 
yhteisoperaatiota afgaanijoukkojen kanssa. Päämääränä oli tuhota vahvoja 
vihollisryhmittymiä, suojata sotilaallisia, hallinnollisia ja muita tärkeitä 
kohteita,seka turvata huoltokuljetuksia. Joukkojen vetäminen pois maasta 
oli sekin operaatioksi luokiteltu toimi.232 

Operaatio-käsite sai viralliseen määritelmään verrattuna uusia sisältö-
jä. Afganistanissa ei nähty yhtään armeijan kokonaisuutena suorittamaa 
sotatoimea. Sellaisiin ei ollut edellytyksiä. Mahmut Garejev kirjoittaa 
armeijaoperaatioista, joihin osallistui yhden tai kahden divisioonan osia, 
maahanlasku- ja pioneerijoukkoja, tykistöä ja ilmavoimia. Hän puhuu 
niiden ohella myös divisioona- ja rykmenttioperaatioista. Boris Gromov 
käyttää eräiden laajojen operaatioiden yhteydessä väljempää käsitettä 
voiskovaja operatsija (joukkojen operaatio), jota tuolloin käytössä ollut 
sotilasensyklopedia tai sotilastermien sanakirja eivät tunteneet. Garejev 

235 Vertailun vuoksi voi todeta, että amerikkalaisten joukkojen vahvuus Vietnamin sodassa oli 
enimmillään yli puoli miljoonaa miestä. Etelä- ja Pohjois-Vietnam olivat yhteiseltä pinta-
alaltaan vain noin puolet Afganistanista. 

2i6  The Soviet-Afghan War, s. 43. 
237 The Soviet-Afghan War, s. 73-74. 
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ja Aleksandr Ljahovski puhuvat myös joukko-osastotason operaatioista 
(tsastnyh boevyh operatsii).238 Käsitteen käytössä esiintynyt horjuvuus kertoo 
osaltaan sodan oudosta luonteesta. Oli kehitettävä uusia toimintatapoja, 
joille ei löytynyt valmista aiempaa mallia tai käsitepohjaa. Jos toiminnan 
kokonaisuutta tarkastelee sotateoreettisesta näkökulmasta, voi perustel-
lusti puhua kulutussodankäynnistä. Se oli olosuhteiden sanelema valinta. 
Koska vihollista ei kyetty tuhoamaan kerralla, sitä kulutettiin asteittain 
ja pyrittiin näin murtamaan sen vastarinta. 

Laajoja alueellisia hyökkäysoperaatioita suoritettiin silloin kun kysy-
myksessä olivat niin vaativat tehtävät, että afgaanijoukoilla ei ollut edel-
lytyksiä selviytyä omin voimin. Alueellisiin operaatioihin osallistui silti 
aina myös afgaanijoukkoja. Näin kartutettiin niiden sotakokemusta ja 
pyrittiin kasvattamaan aseveljien itseluottamusta Etenkin sodan myöhem-
mässä vaiheessa afgaanijoukot muodostivat usein enemmistön operaatioon 
käytetyistä voimista. Voimaryhmien koko vaihteli paljon, tehtävästä ja 
toiminta-alueesta riippuen. Niiden muodostamisessa oli omat pulmansa, 
sillä lukuisat suojaustehtävät oli hoidettava myös operaatioiden aikana. 
Mitään yhtymää tai joukko-osastoa ei voinut irrottaa kokonaisuudessaan, 
vaan hyökkäysjoukot täytyi koota niiden. osista. Syntyi tilapäiskokoon-
panoja, joilla ei välttämättä ollut kokemuksia aiemmasta yhteistoiminnasta 
ja jotka hajotettiin sen jälkeen, kun operaatio oli päättynyt., 

Moskova halusi pitää sotatoimet mahdollisimman tiukasti ohjaukses-
saan ja rajoitti armeijan johdon toimintavapautta.Operaatiot perustuivat 
kuukausittain laadittuihin suunnitelmiin, jotka muotoutuivat byrokraat-
tisen prosessin tuloksena. Suunnitteluun osallistui 40. armeijan esikunta, 
Afganistanin armeijan neuvostoliittolainen pääsotilasneuvonantaja avus-
tajineen ja myös Turkestanin sotilaspiirin johto. Suunnitelmat lähetettiin 
Moskovaan yleisesikunnan operatiiviseen päähallintoon, jossa niihin tehtiin 
aiheelliseksi katsottuja korjauksia. Sen jälkeen ne esiteltiin operatiivisen 
päähallinnon päällikölle ja yleisesikunnan päällikölle. Suunnitelmat vah-
visti lopullisesti puolustusministeri, jolla oli — kuten edellä on jo todettu 
— suurimman osan ajasta myös oma edustus Afganistanissa. Ministeriön 
operatiivisen ryhmän käsityksillä oli painoarvoa jo senkin takia, että sen 
johtaja oli sotilasarvoltaan 40. armeijan komentajaa korkeammalla tasolla. 
Sotatoimien tarkoituksenmukaisuus tuli näin punnittua monelta kannalta, 
mutta käytäntö merkitsi myös jäykkyyttä ja aikaviiveitä.239  

238 Garejev, s. 51-52; Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" (Desant vysadit v "zelenoi zone..."), 
"Tretja komandirovka" (Magistral); Ljahovski 1995, glava III. 

239 Garejev, s. 59; Ljahovski 1995, glava III. 
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Sotatoimialueella. Tuliasemiin ajettua tykistöä ja raketinheittimiä. 

Yhteisoperaatioiden suunnitteluun liittyi toinenkin erityispiirre. Kokemuk-
set osoittivat, että afgaaniosapuoleen ei voinut varauksettomasti luottaa. 
Aseveljen epäiltiin vuotavan tietoja vastarintaliikkeelle. Suunnitellusta 
operaatiosta voitiin tästä syystä kertoa ennakolta vain sen verran kuin 
afgaanijoukkojen mukanaolon kannalta oli välttämätöntä. Afgaaniarmeijan 
ylimmälle johdollekin saatettiin antaa tällöin harhauttavaa tietoa, ja tarkem-
mat suunnitelmat paljastettiin vasta vähää ennen toiminnan alkamista.24° 

Moskovan päättäjät ymmärsivät toki, että kaikkea ei voinut suunnitella 
hierarkian eri portaissa etukäteen. Joukoilla oli oltava valmius itsenäiseen 
reagointiin. Niiltä myös edellytettiin oma-aloitteisuutta — suppeammissa 
puitteissa. Nopeaa reagointia tarvittiin esimerkiksi silloin, kun vastuualu-
eelle ilmaantui yllättäen sissimuodostelmia. Kovin suuria voimia tällaisiin 
sotatoimiin ei voinut käyttää. Tyypillisiä joukko-osastotason toimia olivat 
vahvennettujen pataljoonien tai päivystävien alayksiköiden vastuualueillaan 
tekemät raidit — ratsialuontoiset iskut — ja taistelu sissien huoltokaravaane-
ja vastaan. Myös ilmavoimat ja tykistö saattoivat tehdä tarpeen mukaan 
iskuja havaittuihin sissiryhmittymiin tai muihin viholliskohteisiin.241 

Operaatioiden ajallisesta jakaumasta ei ole käytettävissä kattavia tie-
toja. Vuosittainen määrä näyttää joka tapauksessa kohonneen useisiin 

24° The Soviet-Afghan War, s. 75-77. 
241 The Soviet-Afghan War, s. 93; Ljahovski 1995, glava III. 
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kymmeniin, ainakin pääosana sotavuosista. Esimerkiksi kesäkaudella 
1983 (touko—syyskuu) tiedetään suoritetun 22 operaatiota, joista 12 oli 
etukäteen suunniteltua. Vuonna 1984 vastaavat luvut (22.9. saakka) oli-
vat 41 ja 22. Vuodelle 1985 kirjattiin yli 80 neuvosto- ja afgaanijoukkojen 
operaatiota. Vielä helmi-toukokuussa 1987 suoritettiin ainakin kahdeksan 
yhteisoperaatiota. Suuroperaatioita näistä kokonaisluvuista oli vain pieni 
osa. Todelliset kokonaisluvut olivat toisaalta vielä suurempia, sillä luvuista 
puuttuvat afgaanijoukkojen itsenäiset sotatoimet Ensimmäisen huomion 
arvoinen sellainen ajoittui lokakuulle 1982. Afgaanien itsenäisiä divisioo-
natason operaatioita nähtiin vasta vuodesta 1985 lähtien.242 

Ensimmäinen vastasissioperaatio suoritettiin Pakistanin rajan läheisyydes-
sä, Kunarin laaksossa, maaliskuussa 1980. Tehtävänä oli avustaa alueelle 
sijoittua afgaanidivisioonan varuskuntaa, joka oli joutunut sissien saar-
tamaksi. Divisioona oli vajaavahvuinen ja sen taistelutahto oli rakoillut 
pahoin: yksi rykmentti oli siirtynyt joitakin viikkoja aikaisemmin sissien 
puolelle. Alueella olevien sissien vahvuudeksi arvioitiin peräti 3 000 miestä. 
Operaatioon koottu voimaryhmä käsitti kuusi pataljoonaa: yksi vahven-
nettu moottoroitu jalkaväkipataljoona, kaksi maahanlaskupataljoonaa ja 
kolme Afganistanin armeijan jalkaväkipataljoonaa. Ilmatukena oli yksi 
hävittäjä-pommittajarykmentti ja kaksi helikopterirykmenttiä. Operaatio 
oli sikäli historiallinen, että neuvostoliittolaisia helikopterikuljetteisia jouk-
koja käytettiin nyt ensimmäistä kertaa todellisiin taistelutehtäviin. Niiden 
tehtävänä oli suorittaa maahanlasku sissiosastojen selustaan toiminnan 
alkuvaiheessa. 

Läntisten tietojen mukaan operaatio kesti 8-10 vuorokautta ja nou-
datti neuvostosotataidon yleistä kaavaa. Se alkoi kaksi päivää kestäneellä 
tykistön ja ilmavoimien tulivalmistelulla, minkä jälkeen mekanisoidut 
joukot etenivät laaksoon. Rintamahyökkäys ei kohdannut huomattavaa 
vastarintaa. Sissit vetäytyivät, tekivät ylläkköjä ja väijytysiskuja. Joukot 
pystyivät valtaamaan maa-aluetta suunnitelmien mukaan ja saivat avattua 
yhteyden saarroksiin joutuneeseen afgaanivaruskuntaan. Neuvostonäke-
myksen mukaan myös sissien pääryhmittymä olisi saatu tuhotuksi. Totta 
tai ei, aika tuli osoittamaan, että operaatioilla ei ollut pysyvää vaikutusta. 
Sen yhteydessä paljastuivat ne sodan keskeiset ongelmat, joihin tultiin 
myöhemminkin törmäämään. Joukkojen poistuttua sissit palasivat takaisin 
alueelle. Siviilitappioita ja aineellisia tuhoja ei voinut välttää, ne synnyttivät 

242 Ljahovski 1995, glava V, VI; Giustozzi 2000, s. 69. 

146 



pakolaisuutta ja olivat omiaan vieraannuttamaan asujaimistoa entisestään 
Kabulin hallinnosta.243 

Operaation peruskuvio toistui myöhemmin kymmenissä ja taas kymme-
nissä sotatoimissa. Vastarintaliikkeen elävä voima, tukikohdat ja varastot 
pyrittiin tuhoamaan Maajoukkojen ja helikopterikuljetteisten joukkojen 
yhteistyötä tuettiin tykistön ja ilmavoimien voimakkaalla tulellå. Operaation 
päätyttyä joukot vetäytyivät takaisin varuskuntiinsa, ja toiminta-alueen 
valvonta ja vakauttaminen jätettiin pääsääntöisesti afgaanijoukkojen ja 
afgaaniviranomaisten tehtäväksi. Ne eivät yleensä suoriutuneet osuudes-
taan toivotulla tavalla. 

Taisteluita käytiin eri puolilla maata, mutta selvä painopiste oli itäisissä 
rajamaakunnissa, Kabulin ympäristössä sekä etelän ja lännen tärkeimpien 
kaupunkien Kandaharin ja Heratin alueella. Operaatioista on käytettävissä 
hyvin vähän luotettavia kuvauksia, eikä niiden kokonaisvaltainen tarkastelu 
ja vertailu ole mahdollista. Kesältä 1982 oleva esimerkki Ghaznin alueelta 
kertoo kuitenkin siitä, että neuvostosotataitoon perinteisesti kuulunutta 
saarrostamista ja saarretun vihollisen tuhoamista pidettiin edelleen käyttö-
kelpoisena menetelmänä — silloin kun maasto sen salli. Runsaan viikon 
kestäneessä operaatiossa toimittiin 15-25 kilometriä leveällä ja 70 kilometriä 
syvällä alueella: Voimaryhmään kuului moottoroitua jalkaväkeä, ilmaryn-
näkköprikaati ja afgaaniarmeijan panssariprikaati. Vastustaja sidottiin 
rintaman suunnassa tehdyllä hyökkäyksellä pienellä osalla voimia. Sen 
jälkeen panssariosasto ja moottoroitu jalkaväki hyökkäsivät sivustaan ja 
selustaan.. Näin:  katkaistiin sissien vetäytymistie vuorille. Hallitseva maasto 
otettiin haltuun ilmarynnäköllä. Saarrettu vihollinen tuhottiin pääasiassa 
ilmaiskuilla ja tykistötulella. Moottoroitu jalkaväki viimeisteli tuhoamisen.244  

Panshir 
Eniten päänvaivaa aiheuttanut operaatiotaidollinen koetinkivi oli Kabulin 
pohjoispuolella sijaitseva Panshirin jokilaakso. Ahmad Shah Massoudin 
tälle alueelle organisoima vastarintaliike muodosti vakavan uhan Kabulin 
selustayhteyksille, sillä laakson suualue oli lähellä strategisesti tärkeää Ter-
mez—Kabul-valtatietä. Neuvostojoukkojen tärkein lentotukikohta, Bagram, 
oli sekin vain runsaan 20 kilometrin päässä laakson suun eteläpuolella. 
Alueen rauhoittaminen oli vielä tärkeämpää kuin Kunarin kaltaisten raja-
seutujen, joilla toimivat sissit eivät välittömästi uhanneet pääkaupunkia tai 

243 Operaatiosta: Merimski, Viktor: V pogone za "Lvom Pandzsera", glava 6; Allan — Kläy, s. 
341-342; Urban, s. 60-61. 

244 The Soviet-Afghan War, s. 83-84. 
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Tie Panshirin laaksossa. Kuorma-auton lavalle sijoitettu ilmatorjuntatykki suojaa kolon-
nan etenemistä. 

neuvostojoukkoja. Panshirin alueella suoritettiin sodan aikana yhdeksän 
hyökkäysoperaatiota — ensimmäinen jo huhtikuussa 1980  ja niitä täyden-
nettiin:useilla pienemmän mittakaavan sotatoimilla Laaksossa taisteltiin 
käytännössä melkein joka vuosi 245  Panshirin operaatioita on perusteltua 
tarkastella tässäkin laajemmin; ei pelkästään niiden monilukuisuuden ta 
kia, vaan ennen kaikkea sen takia, että ne antavat havainnollisen kuvan 
neuvostojoukkojen operatiivisesta ajattelusta ja sen kehityksestä. Lähdeti-
lanne ei tässäkään tapauksessa mahdollista kokonaisvaltaista tarkastelua. 
On rajoituttava pääasiassa vuosien 1982 ja 1984 operaatioihin. Ne olivat 
kaikkein suurimpia ja tästä syystä myös kaikkein mielenkiintoisimpia. 

Panshirin suurin haaste hyökkääjälle on sen muoto. Kapealla nauha-
maisella jokilaaksolla on pituutta peräti noin 120 kilometriä. Sen pinta-
ala on noin 3 500 neliökilometriä. Molemmilla puolilla kohoaa vuoristo. 
Laaksoon avautuu molemmilta puolilta useita sivulaaksoja, jotka ovat 
muodoltaan päälaakson kaltaisia. Koillispäästä on kulkuyhteys toiseen 
samansuuntaiseen laaksoon ja sitä pitkin kohti Pakistanin rajaa, joka on 
noin 200 kilometrin päässä Panshirin laakson suulta. 

245 Operaatioista: Cordesman — Wagner, s. 39-55. Vuosina 1980, 1981, 1982 ja 1984 suoritettiin 
kunakin kaksi operaatiota. Yhdeksäs operaatio suoritettiin vuonna 1985. Panshirin laaksosta 
yleensä: Mansur, Abd al-Hafiz: Pandzser v 1975-1990 gg. Glava pervaja. 
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Laakso on ihanteellista aluetta sissisodankäynnille. Vuoristoon on helppo 
luoda kestävä ja syvä puolustus suhteellisen vähäisinkin voimin Maitse 
liikkuvien mekanisoitujen joukkojen on käytännössä mahdotonta yllättää 
puolustajia, sillä hyökkääjä on sidottu yhteen tiehen. On pakko edetä ko-
lonnamuodossa, jolloin joukkojen iskukykyä ei voi hyödyntää täysimääräi-
sesti. Käytettävän tilan vähyys estää manöveroinnin ja saarrostusliikkeet. 
Panssariaseella on käyttöarvoa ainoastaan laakson pohjalla. Etenemistä on 
helppo hidastaa. Päälaakso ja sivulaaksot kanavoivat liikettä ja pakottavat 
hajottamaan voimia. Pitkään laaksoon sivuilta johtavia monia kulku-uria 
on käytännössä mahdotonta tukkia samalla kertaa. Tämä antaa puo-
lustajille liikkumisvapautta ja mahdollisuuden vetäytyä ylivoiman tieltä. 
Laaksoalueen pitävä saarrostaminen olisi edellyttänyt niin paljon voimia, 
että se oli poissuljettu vaihtoehto. Puolustajan etuna oli myös asujaimis-
ton etninen yhtenäisyys (pääasiassa tadzikkeja) ja tottumus paikallisiin 
olosuhteisiin. Asukasluvuksi 1980-luvun puolivälissä on esitetty vajaat 
100 000. Luvun todenperäisyydestä ei ole varmuutta, mutta väestöpohja 
oli joka tapauksessa niin laaja, että se riitti vahvan vastarintaryhmittymän 
muodostamiseen ja ylläpitämiseen. 

Huhtikuun 1980 operaatio käynnistettiin sen jälkeen kun Massoudin 
sissit olivat alkaneet lähes päivittäin tulittaa valtatiellä liikkuvia autokolon-
nia ja neuvostojoukkojen vartiotukikohtia. Sissien kokonaisvahvuudeksi 
arvioitiin noin 1.000 miestä. Operaatioon osallistui viisi pataljoonaa, joista 
kolme oli neuvostoliittolaisia (yksi moottoroitu jalkaväkipataljoona, yksi 
maahanlaskupataljoona ja yksi ilmarynnäkköpataljoona) ja kaksi afga-
nistanilaista. Mukana oli myös Afganistanin turvallisuusviranomaisten 
muodostelmia ja puolueaktiiveja. 

Tarkoituksena oli hyökätä sissejä vastaan samanaikaisesti kahdesta 
suunnasta, lännestä ja idästä. Voimat jaettiin kahteen osaan, joiden oli 
määrä edetä toisiaan kohti ja puhdistaa alue sisseistä. Helikoptereilla siir-
retty ryhmä hyökkäsi Pasi-Shahi-Mardanista (noin 70 kilometrin päässä 
laakson suulta) ja toinen ryhmä Anavasta (runsaan 10 kilometrin päässä 
laakson suulta). Operaatioalueella olevat kylät saarrettiin, minkä jälkeen 
afgaanijoukot haravoivat ne. Järjestynyttä vastarintaa ei juuri esiintynyt. 
Neljä päivää kestäneen sotatoimen jälkeen Massoudin on kerrottu antaneen 
neuvostojoukkojen johdolle julistuksen, jossa hän ilmoitti pidättyvänsä 
jatkossa vihollisuuksista. Vastineeksi hänen on kerrottu saaneen lupauksen 
pidättyä ilmaiskuista laaksoon, sallia Massoudin karavaanien kulku ja 
vieläpä tukea tätä ilmavoimilla ja tykistöllä taistelussa pahimman alueel-
lisen kilpailijan, Hekmatyarin, sissijoukkoja vastaan. Sopimukset, sikäli 
kun niitä todella tehtiin, unohdettiin kuitenkin pian. Massoudin voimien 
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arvioitiin vahvistuneen vuonna 1981 jo yli 2 000 taistelijaan, ja kevääseen 
1982 mennessä laaksossa oli jouduttu suorittamaan jo neljä operaatiota. 
Ne kaikki olivat vielä mittakaavaltaan pienehköjä.246  

Toukokuussa 1982 suoritettu Panshir 5 -offensiivi oli sen sijaan aivan 
toista luokkaa. Sodan siihen mennessä laajimmalla operaatiolla haluttiin 
panna piste kissa ja hiiri -leikille ja tuottaa Massoudin sisseille ratkaisevaa 
tuhoa. Operaation valmistelut alkoivat tiedustelulla, joka paikansi laaksossa 
vajaat sata sissiosastoa tai ryhmää. Niiden kokonaisvahvuus oli entisestään 
kasvanut, päävoimiin arvioitiin kuuluneen noin 5 000 taistelijaa. Laakson 
puolustusjärjestelyissä oli hyödynnetty taitavasti maastoa. Puolustus koos-
tui erillisistä tukikohdista, jotka oli sijoitettu kylien laidoille, vanhoihin 
linnoituksiin, hallitseviin korkeisiin maastokohtiin, kanjoneihin ja muihin 
edullisiin paikkoihin Jokaista tukikohtaa puolusti 10-20 miehen joukko, 
ja niissä oli useita kivistä tehtyjä tulipesäkkeitä. Johtoelimet oli sijoitettu 
yleensä parhaiten vartioituihin paikkoihin: jokaista suojasi 30-50 miehen 
osasto, jolla oli käsiaseita sekä kannettavia ilmatorjuntaohjuksia. Tykki- ja 
kranaatinheitinasemat olivat lähellä naamioituja luolia ja vuorenhalkeamia, 
joista kalusto voitiin siirtää nopeasti asemiin tulitoiminnan ajaksi. Puolus-
tuksen hajauttaminen vähensi ylipäänsä sen haavoittuvuutta. Aiempien 
kokemusten perusteella tiedettiin, että tiedustelu pystyi löytämään yleensä 
vain noin puolet kohteista. Tämä heikensi osaltaan mahdollisuuksia tuhota 
tai lamauttaa puolustaja tykistöllä ja ilmavoimien iskuilla. 

Operaatioon koottiin noin 12 000 miehen voimaryhmä (16 neuvosto- ja 
20 afgaanipataljoonaa), mikä tarkoitti kaksi ja puolikertaista ylivoimaa 
vihollisen arvioituihin voimiin verrattuna. Vakiintuneeseen tapaan joukot 
koottiin nytkin useiden eri yhtymien ja joukko-osastojen osista: kahdesta 
moottoroidusta jalkaväkidivisioonasta, maahanlaskudivisioonasta, yhdestä 
erillisestä jalkaväkirykmentistä, erillisestä maahanlaskurykmentistä ja eri-
laisista tukevien aselajien osista. Ilmatueksi osoitettiin armeijailmavoimien 
ohella myös Turkestanin sotilaspiirin alaisia rintamailmavoimia. Afgaani-
joukkoja koottiin kolmesta jalkaväkidivisioonasta, "Komandos"-prikaatista, 
yhdestä erillisestä jalkaväkirykmentistä ja turvallisuusviranomaisten yk-
siköistä. Joukkojen raskaaseen aseistukseen kuului mm. yli 300 panssari-
vaunua tai panssaroitua ajoneuvoa, noin 160 tykkiä ja kranaatinheitintä 
ja noin sata helikopteria. 

Operaation perusajatukseen kuului kaksi iskua. Pääisku tehtäisiin Pan-
shirin laaksoa pitkin ja ilmakuljetteisilla joukoilla edelleen laakson koil-
lispuolella olevaan Evimiin, noin 200 kilometrin päähän lähtöasemista. 

246 Ljahovski, Aleksandr: Ahmad Sah. 
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Maahanlaskulla haluttiin katkaista Pakistanin puolelle johtava tärkeä 
karavaanireitti. Toinen isku — kysymys oli itse asiassa operatiivisesta har-
hautuksesta — tehtäisiin aivan päinvastaiseen suuntaan, Bamianin maakun-
taan johtavaan Gorband-joen laaksoon. Harhautukseen sisältyi etukäteen 
levitettyä disinformaatiota, jonka tarkoituksena oli salata sisseiltä pääiskun 
suunta ja iskun alkamisajankohta. Tähän oli teoriassa mahdollisuuksia, sillä 
sekä Panshirin että Gorband-joen laaksojen suut sijaitsivat samalla tasalla 
Kabul—Termez-valtatien tuntumassa (ks. kartta 9). Joukkojen siirtymistä 
keskitysalueelle ei voinut salata, mutta siitä ei näin ollen voinut vielä pää-
tellä mitään varmaa. Toukokuun 6.-16. päivinä "valmisteltiin" Gorbandin 
laaksoon suuntautuvaa "Bamianin operaatiota". Operaatioon osallistuvien 
joukkojen päävoima keskitettiin 15.5. mennessä Bagramin pohjoispuolel-
le. Tehtävää varten varattiin satoja tonneja ampumatarvikkeita, muonaa, 
polttoainetta ja muuta materiaalia. 

Todellisen operaatiosuunnitelman laatimiseen osallistui vain suppea 
joukko 40. armeijan esikunnan upseereita. Edes afgaaniarmeijan ylijohtoon 
ei luotettu, vaan harhautushyökkäys esitettiin sille tässä vaiheessa todelli-
sena ja ainoana suunnitelmana. Afgaanijoukoille toimitettiin harhauttavia 
asiakirjoja. Todellista pääiskua koskevat asiakirjat pantiin sinetöityihin 
kirjekuoriin, jotka jaettiin divisioonien ja rykmenttien komentajille 40. 
armeijan esikunnassa vain viisi päivää ennen offensiivin alkua. Afgaaniko-
mentajat perehdytettiin tulevaan vain vähää ennen toiminnan alkamista ja 
säännönmukaisesti vain karttojen avulla. Afgaanijoukot saattoivat saada 
tehtävänsä vasta juuri ennen siirtymistä operaatioalueelle. Eräissä tapa-
uksissa koordinointi suoritettiin vasta siinä vaiheessa, kun joukot olivat 
ryhmittymässä taistelujärjestykseen. 

Puolustusministeriön operatiivinen ryhmä vastasi sotatoimen yleisestä 
ohjauksesta. Käytännön toimintaa johti 40. armeijan esikuntapäällikkö 
kenraali N. G. Ter-Grigorjants apunaan erityinen operatiivinen ryhmä, 
joka koostui aselajikomentajista ja esikunnan muiden osastojen sekä pal-
velushaarojen komentajista. Toiminnan alkuvaiheessa perustettiin vielä 
kolme muuta operatiivista ryhmää avustamaan johtamista. Operaation 
j ohtokeskus ja päähuoltokeskus sijoitettiin Bagramin lentotukikohtaan. 

Suunnitelma oli tässäkin tapauksessa paikallisiin olosuhteisiin mitoitettu 
sovellus yleisestä neuvostoliittolaisesta operaatiotaidosta. Menestykseen 
pyrittiin ylivoimalla, yllätyksellä, salaamisella, harhauttamisella, syvillä 
tavoitteilla ja eri aselajien sekä puolustushaarojen yhteistoiminnalla. Yleisten 
oppien mukaisesti vastustajaan pyrittiin vaikuttamaan mahdollisimman 
samanaikaisesti sen ryhmityksen koko syvyydessä. Tämä aiheuttaisi se-
kasortoa, lamaannusta ja vaikeuttaisi vastatoimia. Maajoukkojen iskut ja 
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Panshirin laaksoa. Anava. 

taktinen saarrostus ilmarynnäkköjoukkojen avulla estäisivät vastustajan 
liikkeen, hajottaisivat sen joukot ja loisivat edellytykset niiden tuhoamiselle. 

Hyökkäysjoukkojen operatiivinen ryhmitys käsitti ensimmäisen por-
taan, yleisjoukkoreservin, tykistöryhmiä, erikoisjoukkoja ja selustapalvelun. 
Omana elementtinään oli erittäin voimakas ilmaporras, joka oli pataljoo-
nien lukumäärinä mitattuna jopa maaporrasta vahvempi — yhteensä 20 
neuvosto- tai afgaanipataljoonaa. Helikopterikuljetteisten yksiköiden oli 
määrä ottaa nopeasti haltuun tärkeitä kohteita syvällä laaksossa, katkais-
ta sissien selustayhteyksiä ja estää vetäytyminen maavoimien tieltä. Tätä 
uutta sotataidollista konseptia testattiin nyt laajemmassa mitassa kuin 
koskaan aikaisemmin Ilmavoimat tuhoaisivat kohteita toiminta-alueen 
koko syvyydessä. Maajoukkojen liike koordinoitiin tukevan tykistön ja 
ilmavoimien iskujen kanssa. Operaatioalueen leveys olisi 60 kilometriä ja 
operaation syvyys 220 kilometriä. Sen oli määrä kestää 13-15 vuorokautta. 
Keskimääräisen etenemisnopeuden tuli olla 15-18 kilometriä vuorokau-
dessa, mikä oli maaston huomioon ottaen suhteellisen paljon. Puuttuvaa 
paikallistuntemusta kompensoitiin paikallisen väestön keskuudesta vali-
tuilla oppailla. Sellainen sijoitettiin jokaiseen pataljoonaan. 
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Kartta 9. Panshirin operaatio 1982.24' 

Operaatio jakautui neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa (15.-16.5.) 
tehtiin harhautushyökkäys Bamianin maakuntaan. Suunnitelman arvioitiin 
toimineen odotusten mukaisesti. Sissien johdon uskottiin pitäneen tätä 
päähyökkäyksenä. Saatiin mm. tietoja voimien siirroista Gorband-joen 
laaksoon muualta, myös Panshirin laaksosta. 

247 The Soviet-Afghan War, s. 76. 
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Neuvosto- ja afgaanijoukkojen pääosat keskitettiin samaan aikaan Pan-
shirin laakson suulle, jonka hallitseva maasto otettiin haltuun yöllä 16.5. 
kaikkiaan 11 tiedustelukomppanian voimin. Seuraavana yönä yksi moot-
toroitu jalkaväkipataljoona eteni laaksoon noin 10 kilometrin syvyyteen ja 
otti haltuunsa siellä olevia hallitsevia maastokohtia. Näin muodostettiin 
operaation pääiskun varsinainen lähtöalue. 

Operaation toinen vaihe (17.-22.5.) käynnistyi massoitetulla ilmais-
kulla laakson koko syvyyteen. Siihen liittyen ammuttiin tykistövalmistelu 
kantaman sisällä oleviin paikannettuihin sissitukikohtiin. 

Moottoroitu jalkaväki lähti liikkeelle valmistelun päätyttyä. Samaan 
aikaan tehtiin ensimmäinen ilmarynnäkkö. Yksi neuvostoliittolainen 
moottoroitu jalkaväkipataljoona ja yksi afganistanilainen jalkaväkipa-
taljoona siirrettiin helikoptereilla noin 25-30 kilometrin päähän laakson 
suulta, Ruhan ja Bazarakin läheisyyteen. Pataljoonien tehtävänä oli vallata 
hallitseva maasto ja estää vihollisen vetäytyminen kauemmas laaksoon. 
Ilmarynnäköt jatkuivat, ja päivän kuluessa siirrettiin ilmateitse kaikkiaan 
1 200 miestä. Toisena ja kolmantena operaatiopäivänä siirrettiin kuusi 
pataljoonaa Astanan ja Matan alueelle (noin 40 ja 50 kilometriä laakson 
suulta) estämään vihollisen vetäytymistä ja sen reservien tuloa Panshirin 
pohjoispuolella olevasta Andarabin jokilaaksosta. Päivää myöhemmin 
(20.5.) neljä pataljoonaa teki ilmarynnäkön Evimin alueelle. Kun operaati-
on alkamisesta oli kulunut neljä vuorokautta, sissien selustaan oli siirretty 
helikoptereilla yhteensä 16 neuvosto- .tåi afgaanipataljoonaa. Kärki oli 
saavuttanut suunnitellun tavoitteen. 

Päävoimat etenivät samaan aikaan Panshirin laakson pohjaa pitkin ko-
lonnamuodossa. Kärkenä oli etujoukko; panssarivaunuilla ja telahaupitseilla 
vahvistettu moottoroitu jalkaväkipataljoona. Sitä seurasi liikkeenedistä-
misosasto, joka raivasi miinoja, korjasi tietä ja rakensi tarvittavia siltoja. 
Työ vei aikaa, ja etenemisnopeus jäi ensimmäisenä päivänä vain noin 1-2 
kilometriin tunnissa. Osalla voimista tehtiin sivustahyökkäyksiä, joilla 
otettiin haltuun hyökkäysuran varrella olevaa avainmaastoa ja tuhottiin 
tavatut sissit. Laaksosta pohjoiseen ja etelään johtaviin soliin ja poluille 
levitettiin sirotemiinoja. Niillä pyrittiin osaltaan estämään sissiryhmien 
vetäytyminen ja apuvoimien tulo. 

Sissit eivät antaneet periksi helpolla. He keskittivät voimansa suotuisiin 
paikkoihin, esimerkiksi ahtaiden kanjoneiden suille. Puolustus oli ryh-
mitetty useaan kerrokseen ja siinä käytettiin hyväksi vuorenhalkeamia, 
kallionkielekkeitä, luolia ja kukkuloita. Sissit käyttivät myös saarrostavia 
ryhmiä ja osastoja, jotka tukeutuivat jo etukäteen valmisteltuihin asemiin. 
Etenevät joukot kärsivät paljon tappioita, etenkin kalustotappioita. 
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Rintamahyökkäykset epäonnistuivat säännönmukaisesti. Ilmavoimien ja 
tykistön tulivalmistelun ajaksi sissit siirtyivät aseineen suojapaikkoihin. 
Hyökkäyksen alkaessa he palasivat asemiinsa. Tällainen taktiikka hei-
kensi oleellisesti valmistelun tehoa. Sissit osoittautuivat myös taitaviksi 
viivyttäjiksi. Tappion uhatessa he siirtyivät liikkuvaan puolustukseen. Pieni 
voimaryhmä suojasi päävoimien vetäytymistä ja taaempana ryhmityttiin 
uudelleen puolustukseen. Etenevien joukkojen onnistui kerta toisensa jälkeen 
työntää sissit asemistaan, mutta heille ei pystytty tuottamaan merkittäviä 
tappioita. Niinpä laakson syvyydessä odottaviin ilmarynnäkköjoukkoihin 
saatiin yhteys vasta toukokuun 21. päivänä. Etenemisnopeus oli jäänyt 
keskimäärin 8-10 kilometriin vuorokaudessa, selvästi suunniteltua alhai-
semmaksi. Aikaa oli kulunut myös toiminta-alueen haravointiin ja puhdis-
tamiseen. Kylissä ja muissa asutuskeskuksissa työnjako oli nytkin se, että 
neuvostojoukot saartoivat kohteen, minkä jälkeen afgaanit tarkastivat sen. 
Paikallisten asukkaiden ja vankien kuulustelun kerrotaan osoittautuneen 
hyväksi keinoksi etsittäessä sissien ase- ja ampumatarvikevarastoja. Ope-
raatiossa otettiin kaikkiaan noin 200 vankia. 

Sotatoimen kolmannessa vaiheessa (22.-24.5.) otettiin haltuun Pa-
kistanin rajan läheisyydessä oleva risteysalue, "kurkku", jonka kautta 
Pakistanista tulevien sissien ase- ja huoltokaravaanien tiedettiin kulke-
van Panshirin laaksoon. Alueella olevia viholliskohteita oli jo ennakol-
ta pehmitetty ilmavoimilla (ne pudottivat operaation aikana kaikkiaan 
noin 10 500 pommia ja ampuivat yli 61 000 rakettia), ja nyt sinne tehtiin 
ilmarynnäkkökahden pataljoonan voimin. Helikopterikuljetteiset joukot 
siirrettiin kohdealueelle suoraan Bagramista, noin 220 kilometrin päästä. 
Lähestymislento suoritettiin 4 600 — 4 700 metrin korkeudessa, mikä oli 
käytetyn Mi-8-helikopterikaluston suorituskyvyn ylärajoilla. Tulituki-
helikoptereita ei kyetty tässä tapauksessa käyttämään lainkaan. Niiden 
asemasta tukena oli MiG-21-hävittäjiä ja SU-25-rynnäkkökoneita. Maahan-
laskut edellyttivät myös huomattavia tavarakuljetuksia. Alueelle siirrettiin 
kolmen päivän aikana helikoptereilla 180 tonnia ampumatarvikkeita sekä 
30 tonnia muuta materiaalia. 

Operaatio päättyi neuvostojoukkojen pääosan vetämiseen pois alueelta 
(25.-28.5.). Ainoastaan Anavaan ja siitä noin kymmenen kilometrin päässä 
olevaan Ruhaan jätettiin voimia valvomaan tilannetta Panshirin muihin 
keskuspaikkoihin sijoitettiin afgaanijoukkojen varuskuntia. Venäläistut-
kimus luonnehtii kahden viikon mittaista operaatiota menestyksekkääksi, 
mitä se lyhyellä tähtäimellä epäilemättä oli. Pysyviä tuloksia sekään ei 
tuottanut, sillä laakson afgaaniyksiköt eivät kyenneet hoitamaan valvonta-
tehtäväänsä ja varuskunnat jäivät karkuruuden takia lyhytikäisiksi. Muualle 
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vetäytyneet sissien päävoimat palasivat myöhemmin takaisin laaksoon.248 
Seuraava laaja puhdistusoperaatio suoritettiin jo saman vuoden elo-

syyskuussa. Läntisten lähdetietojen mukaan se oli luonteeltaan paljolti 
edellisen toisinto. Operaatio alkoi aiempaan tapaan ilmapommituksilla, 
joita seurasi suuri helikopterimaahanlasku Khenj 'in alueelle (noin 60 ki-
lometrin päässä laakson suulta). Mekanisoidut joukot onnistuivat tälläkin 
kertaa tunkeutumaan laaksoon. Toukokuun operaatioon verrattuna uutta 
olivat pienen mittakaavan takaa-ajohyökkäykset sissien vuoristoasemiin 
ja myös sivulaaksoihin. Viimeksi mainittuja edelsivät säännönmukaisesti 
helikopterikuljetteisten joukkojen siirrot sissien selustaan tukkimaan näiden 
vetäytymisteitä. Maitse edenneet voimat pyrkivät tuhoamaan vastustajan 
näin syntynyttä "alasinta" vasten. Pääjoukkojen vetäydyttyä laaksoon jä-
tettiin nytkin pysyviä tukikohtia.249 

Näiden operaatioiden jälkeen Panshirin rakennuskanta, viljelykset, 
kastelujärjestelmät ja muu infrastruktuuri olivat suurelta osalta tuhoutuneet. 
Paljon väestöä oli siirtynyt muille aluille. Sissien miestappiot olivat läntisten 
arvioiden mukaan jääneet suhteellisen vähäisiksi, mutta tukialueen tuhot 
pakottivat Massoudin suostumaan tammikuussa 1983 tulitaukoon. Väestö 
saattoi nyt palata takaisin kotipaikoilleen ja ryhtyä jälleenrakennustöihin. 

Kabulin hallinnon ja neuvostojoukkojen näkökulmasta tulitauko oli 
kaksiteräinen miekka. Se rauhoitti strategisesti tärkeän pohjoisen yhte- 
ysväylän ja vapautti joukkoja muihin tehtäviin. Mutta tauko antoi myös 
Massoudille mahdollisuuden koota voimiaan ja suunnata niitä muille alueil-
le. Tulitauko päättyi keväällä 1984, kun Massoud kieltäytyi jatkamasta 
sitä. Pohjoinen valtatie oli taas sissien jatkuvien hyökkäysten kohteena. 
Neuvosto- ja afgaanijoukkojen seitsemäs Panshirin operaatio käynnistyi 
huhtikuussa 1984, osittain uusin menetelmin. 

Massoudin sissien kokonaisvahvuudeksi arvioitiin nyt noin 3 500 
— 4 000 miestä, siis suurin piirtein saman verran kuin keväällä 1982. 
Panshirin ohella sissit pitivät vallassaan myös sen pohjoispuolella ole-
vaa Andarabin jokilaaksoa. Tiedustelutietojen perusteella Massoud oli 
jakanut joukkonsa kolmeen osaan, joista ensimmäinen (ehkä 500-600 
miestä) oli sijoitettu Panshirin laakson suulle. Päävoimat (noin 2 100 
— 2 200) olivat laakson lounais- ja keskiosissa, jossa niiden uskottiin te-
kevän sitkeää vastarintaa etenkin Ruhan ja Bazarakin asutuskeskuksissa 
ja niiden lähialueilla. Kolmas ryhmittymä (noin 1 000 — 1 100 miestä) 

248 Operaatiosta: The Soviet-Afghan War, s. 74-83; Ljahovski 1995, glava VIII; Ljahovski: Ahmad 
Sah. Ilmavoimien pommi- ja rakettimääristä: Markovski 2000, s. 14. 

249 Urban, s 107-109; O'Ballance, s 132. 
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Vuoristosodan näkymiä. 

oli todettu laakson koillisosassa. Sen arvioitiin varautuneen torjumaan 
maahanlaskuja ja taisteluun maahanlaskujoukkoja vastaan. Mikäli tais-
telut kehittyisivät sissien kannalta epäedullisesti, kolmannen ryhmittymän 
arvioitiinssuojaavan päävoimien vetäytymistä pohjoiseen ja Andarabin 
laaksoon. Sissien uskottiin iskevän hyökkääjän sivustoille ja selustaan, 
pyrkivän hidastamaan etenemistä ja tuottamaan tappioita miinoitteilla 
ja esteillä. He tekivät jo ennakolta iskuja Termez—Kabul valtatielle, eri-
tyisesti Salangin solassa. 

Operaatioon, jota 40. armeijan komentaja kenraaliluutnantti Leonid 
Generalov itse johti, keskitettiin 20 neuvostoliittolaista ja 13 afgaani-
pataljoonaa, läntisten arvioiden mukaan kaikkiaan noin 15 000 miestä. 
Mukana oli useita eri yhtymiä ja joukko-osastoja. Neuvostojoukot koottiin 
kahdesta moottoroidusta jalkaväkidivisioonasta, maahanlaskudivisioonasta, 
kahdesta erillisestä moottoroidusta jalkaväkiprikaatista, yhdestä erillisestä 
moottoroidusta jalkaväkirykmentistä, erillisestä maahanlaskurykmentistä 
ja erikoisjoukoista. Joukkojen vastuulla olevien muiden tehtävien takia 
esimerkiksi divisioonat toimivat operaatiossa vain yhden tai kahden ryk-
mentin vahvuisina. Operaation afgaanijoukot koottiin kahdesta tai kol-
mesta jalkaväkidivisioonasta, erillisestä kommandoprikaatista ja erillisestä 
kommandorykmentistä. 
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Tappioiden minimoimiseksi vihollisen puolustus haluttiin tuhota mahdol-
lisimman perusteellisesti jo ensi vaiheessa. Suunnitelmaan kuului kaksi 
ilmavoimien iskua (338 lentosuoritusta), tykistövalmistelu ja hyökkäys-
joukkojen jatkuva tulituki niiden lähdettyä liikkeelle. Käytettävissä oli 13 
raketinheitinpatteria, 26 tykkipatteria, 194 lentokonetta ja 154 helikopteria, 
mikä oli enemmän kuin missään aiemmassa operaatiossa. Armeijan ilma-
voimien ja rintamailmavoimien ohella tukena oli nyt myös kaukoilmavoi-
mien strategisia pommikoneita, joita oli tätä tarkoitusta varten siirretty 
Turkestanin sotilaspiirin kentille. 

Operaation ensimmäisessä vaiheessa oli määrä sulkea sissien kulje-
tuksiinsa käyttämät karavaanireitit. Tähän käytettäisiin erikoisjoukkojen 
yksiköitä ja yhtä ilmarynnäkköpataljoonaa. Lähialueilla, Termez—Kabul-
valtatien suunnassa ja Panshiria vastapäätä olevassa Gorbandin laaksossa, 
suoritettaisiin tässä vaiheessa harhauttavia sotatoimia. Toisessa vaiheessa 
tuhottaisiin sissien päävoimat laakson lounais- ja keskiosissa. Kolmannessa 
vaiheessa eliminoitaisiin sissien loputkin voimat ja myös läheiseen Andarabin 
laaksoon vetäytyneet osat. Operaation ensimmäinen vaihe käynnistyisi 14. 
huhtikuuta ja varsinainen hyökkäys viittä päivää myöhemmin. Kestoajak-
si määritettiin 15-20 vuorokautta. Keskimääräinen etenemisnopeus olisi 
7-8 kilometriä vuorokaudessa, vain noin puolet siitä, mitä vuoden 1982 
operaatiota suunniteltaessa oli kaavailtu. Kokemuksista oli otettu oppia. 
Tiedettiin, että jalkautuneet joukot kykenisivät etenemään vuoristo-oloissa 
keskimäärin vain noin kilometrin tunnissa. 

Alkuvaiheen tiedustelu paljasti, että sissit olivat harhautusyrityksistä 
huolimatta saaneet vihiä tulevasta. Massoud oli evakuoinut laakson vä-
estön, luopunut laakson suulla olevista puolustusasemista ja vetänyt pää-
voimansa iskujen tieltä. Tämä ei ehtinyt vaikuttaa suunnitelmiin. Niitä ei 
kyetty enää muuttamaan sen jälkeen, kun koneisto oli pantu käyntiin — 
mikä johti siihen, että tulivalmistelut kohdistuivat ainakin osittain tyhjään 
maastoon. Ensimmäisinä lähtivät liikkeelle erikoisjoukkojen ryhmät. Mää-
rättynä aikana alkoi ensimmäinen massoitettu ilmavoimien isku. Maajou-
kot siirtyivät ilmaiskujen aikana hyökkäyksen lähtötasalle ja ryhmittyivät 
taistelujärjestykseen. Yksi rykmentti jätettiin suojaamaan pääryhmittymää 
sissien mahdolliselta hyökkäykseltä selustasta, Tsarikarin alueen vihreältä 
vyöhykkeeltä Kaksi SU-25-rynnäkkökonelentuetta miinoitti sissien mah-
dollisia vetäytymisreittejä. 

Sissien paikannettuihin asemiin ammuttiin tykistövalmistelu. Heidän 
etummaiselle puolustusalueelleen ja sen lähisyvyyteen tehtiin toinen il-
mavoimien isku. Sen jälkeen avattiin uudelleen tykistötuli. Moottoroitu 
jalkaväki lähti liikkeelle valmistelun jälkeen, otti osalla voimista haltuunsa 
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etenemisreitin varrella olevat hallitsevat kukkulat ja suojasi näin laakson 
pohjaa pitkin eteneviä päävoimia. Anavaan, jossa oli entuudestaan hallussa 
oleva varuskunta, saavuttiin seuraavana yönä. Kärkirykmentti oli tähän 
mennessä kohdannut vain vähäistä vastarintaa. 

Toisen hyökkäyspäivän aamuna tehtiin noin 2 000 miehen voimin heli-
kopterimaahanlasku Bazarakin koillispuoliselle alueelle, noin 20 kilometrin 
päähän Anavasta. Sieltä iskettiin lounaasta hyökkääviä joukkoja vastaan ja 
yritettiin puristaa vihollinen kahden tulen väliin. Laakson puhdistamiseen 
liittyi myös pienemmillä voimilla tehtyjä maahanlaskuja; erään ilmaryn-
näkköpataljoonan tilille sellaisia kertyi kaikkiaan kaksitoista. 

Toisin kuin vuoden 1982 suuroperaatiossa, nyt oli varauduttu siihen, 
että sissit onnistuisivat siirtämään voimiaan Panshirin laaksosta sen lähi-
alueille. Niinpä Andarabin laakson keski- ja länsiosa puhdistettiin samaa 
periaatetta noudattaen. Ilmavoimien iskuja seurasi vahvoin voimin suoritettu 
maahanlasku laakson tärkeimmän asutuskeskuksen, Banun, pohjois-, koil-
lis- ja kaakkoispuolelle. Sen jälkeen jatkettiin näiltä alueilta länteen laakson 
suunnassa ja puhdistettiin se yhdessä vastakkaiseen suuntaan hyökkäävien 
maajoukkojen kanssa. Pitävää saarrostusta ei nytkään voitu toteuttaa. Vanki-
tietojen mukaan Massoudin osastoja onnistui vetäytymään vielä kauemmas 
pohjoiseen, Khost-o-Ferengin laaksoon. Sitäkin haravoitiin maahanlasku-
joukkojen avulla. Panshirista Salangin solan alueelle ja Tsarikarin vihreälle 
vyöhykkeelle vetäytyneet sissit pyrittiin niin ikään tuhoamaan. 

Puolustusministeriön operatiivista ryhmää johtaneen marsalkka So-
kolovin mukaan ajalla 19.4. — 5.5. tuhottiin kaikkiaan 2 800 sissiä, otettiin 
130 vankia ja kaapattiin 40 erilaista varastoa. Sotatoimet jatkuivat tou-
kokuun 15. päivään saakka, mutta yritykset löytää ja surmata Massoud 
epäonnistuivat tälläkin kertaa. Alueen laajuus oli tässäkin operaatiossa 
ylitsepääsemätön ongelma. Panshirin ja Andarabin laaksoissakin näyttää 
rajoitutun niiden tärkeimpien, läntisten, osien puhdistamiseen. Panshirissa 
tämä tarkoitti noin 60 kilometrin ja Andarabissa ilmeisesti noin 40 tai 50 
kilometrin osuutta. Syvemmälle laaksoihin vetäytyneiden sissien uhkana 
olivat lähinnä ilmavoimat, joiden kyky paikantaa ja tuhota pieniä ryhmiä 
ja osastoja oli pakostakin maavoimia tai maahanlaskujoukkoja heikompi. 
Vastarintaliike kärsi tappioita, mutta sitä ei kyetty tukahduttamaan.25° 

25° Operaation kulusta ja tuloksista: Merimski, glava 9; Ljahovski — Zabrodin, s. 193; Tragdedija 
1-go bataljona 682-go motostrelkovogo polka v Pand2sere. Operaatioon osallistuneet 
maavoimat ja maahanlaskujoukot koottiin seuraavista yhtymistä ja joukko-osastoista: 
108. MtJvD, 201. MtJvD, 191. ErMtJvR, 66. ja 70. ErMtJvPr, 103. Mh1D, 345. ErMhIR. 
Afganistanin asevoimista mukana olivat: 8., 11. ja 20. JvD, 444. kommandorykmentti ja 37. 
kommandoprikaati. 
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SALANGIN 	Bazarak 
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Helikopterimaahanlasku tai -laskuja 
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Kartta 10. Panshirin operaatio keväällä 1984. 
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Syyskuussa 1984 laaksossa käynnistettiin jo kahdeksas operaatio. Se ei 
ollut mittakaavaltaan aiempiin verrattava. Kesällä 1985 suoritettu yhdek-
säs operaatio oli sekin luonteeltaan enemmän rankaisuisku. Tärkeimpinä 
tavoitteina oli vallata takaisin sissien afgaanijoukoilta valtaama linnoitus 
ja vapauttaa sen vangiksi jääneet puolustajat, alun perin noin 500 miestä. 
Sissit luopuivat linnakkeesta taistelutta, mutta vankien kohtalo oli tyly. 
Vapautusyrityksen on kerrottu päättyneen verilöylyyn, jossa kaikki saivat 
surmansa.25' 

Vuosina 1986-1989 Panshirin laaksossa ei enää suoritettu laajamittaisia 
hyökkäysoperaatioita. Toimet rajoittuivat pääasiassa ilma- ja tuli-iskuihin. 
Ruhassa oli edelleen sinne vuonna 1984 sijoitettu neuvostorykmentti ja 
Anavassa yksi maahanlaskujoukkojen pataljoona. Sissiliikkeen voima oli 
kasvanut koko ajan. Laaksoalue oli irtautunut yhä selvemmin Kabulin 
hallinnon kontrollista, ja Massoudista — "Panshirin leijonasta" — oli me-
nestyksen myötä kasvanut kaikkialla Afganistanissa ja myös sen rajojen 
ulkopuolella tunnettu johtaja. Hänen johtamiensa joukkojen määrän ar-
vioitiin vuonna 1988 kohonneen jo yli 10 000 mieheen. Niiden ei tiedetä 
ryhtyneen ainakaan laajempiin sotatoimiin neuvosto- tai afgaanijoukkoja 
vastaan. Massoud tyytyi alueellisen valta-asemansa lujittamiseen ja odot-
tamaan aikaa, jolloin neuvostojoukot olisivat poistuneet maasta.252 

Kunar ja Paktia 
Kabulinkoillispuolella olevassa Kunarin vuoristomaakunnassa suori-
tettiin läntisten lähteiden mukaan ainakin seitsemän operaatiota. Alue 
rajoittui Pakistaniin ja oli sissimuodostelmien ja materiaalikaravaanien 
tärkeää tuki- ja läpikulkualuetta. Sotatoimien lähempää tarkastelua vai-
keuttaa täälläkin se, että pääosasta kevään 1980 jälkeisiä operaatioita ei 
ole löytynyt tarkempia kuvauksia. Toukokuun 1985 operaatio — se saattoi 
olla kaikkein laajin — on tässä suhteessa poikkeus. Toteutustapa kertoo 
metodien olleen osittain samoja kuin aiemmin Panshirissa, mutta erojakin 
oli. Kysymyksessä oli yhteisoperaatio, jonka voimaryhmä koottiin nytkin 
useista eri yhtymistä ja joukko-osastoista. Vihollisen vahvuudeksi arvioitiin 
yli 6 000 miestä, ja taisteluiden aikana sen on kerrottu saaneen Pakistanin 
puolelta vielä runsaasti vahvennuksia. Vihollinen pyrittiin ensi vaiheessa 
lamauttamaan ilmavoimien ja tykistön samanaikaisilla iskuilla koko alueelle. 
Operaatioalue jaettiin leveys- ja syvyyssuunnassa 20-30 kilometrin mittai- 

25' Urban, s. 172-174. 

252 Ljahovski: Ahmad Sah; Ljahovski 1995, glava VIII. Ljahovski luonnehtii aikaa vuoden 1987 
alusta "epäviralliseksi välirauhaksi " Massoudin hallitsemalla alueella. 
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siin osiin, jotka puhdistettiin tulivalmistelun jälkeen yksi toisensa perään, 
pääasiassa helikopterikuljetteisilla joukoilla. Maahanlaskujen keskeisestä 
roolista kertoo se, että operaation aikana kuljetettiin helikoptereilla paikas-
ta toiseen peräti yli 17 000 sotilasta. Moottoroitu jalkaväki eteni samaan 
aikaan laaksossa kulkevan tien ja Kunar-joen uoman suunnassa. Sissien 
sulkema noin 70 kilometrin pituinen tieosuus Jalalabadista maakunnan 
pääkaupunkiin Asadabadiin saatiin avattua, ja sitä voitiin käyttää vuoteen 
1989 saakka. Liikennöinti edellytti jatkossakin suojaamista, mutta ei enää 
varsinaisia sotatoimia.253 Kysymys oli silti vain pienestä osavoitosta, sillä 
sissien läsnäolo muualla maakunnassa jatkui. 

Kartta 11. Kunarin operaatio toukokuussa 1985. 

Kabulin eteläpuolella, Paktian rajamaakunnassa, suoritettiin tiettävästi 
ainakin yhdeksän operaatiota; ensimmäiset vuonna 1980 ja viimeiset vuonna 
1988. Niitäkin koskevat tiedot ovat yleensä niukkoja. Eniten on kirjoitettu 
vuonna 1986 suoritetusta Zhawarin suuren sissitukikohdan valtauksesta, 
joka on mielenkiintoinen myös sikäli, että afgaanijoukot saivat siinä näyttää 
osaamistaan poikkeuksellisen vaativissa vuoristo-olosuhteissa. Vahvasti 
linnoitettu Zhawar oli aivan Pakistanin rajan tuntumassa. Se oli alueen 
merkittävimmän sissikomentajan Jalaluddin Haqqanin päämaja, siellä oli 
sissien harjoituskeskus ja huomattavia varastoja, ja sieltä tehtiin iskuja 
maakunnan pääkaupunkia Khostia vastaan. Yunus Khalisin Hizb-i Islami 

253 Varennikov, glava IV. Varsinaisiin maahanlaskutehtäviin kuljetettiin helikoptereilla melkein 
12 000 sotilasta. 
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Sotasaalista. 

-puolueeseen kuuluvan Haqqanin ja hänen kymmenien alakomentajien-
sa alaisuudessa arvioitiin olleen jopa 10 000 raja-alueelle levittäytynyttä 
taistelijaa. Zhawarin propaganda-arvoa käytettiin taitavasti hyväksi. Siellä 
toimi eräänlainen "vapautetun Afganistanin" pienoishallitus, ja siellä otet-
tiin vastaan ulkomaalaisia delegaatioita ja sanomalehtimiehiä. Kabulin 
johtajille se oli ikävä muistutus oman vallan rajallisuudesta. Tukikohta ei 
itsessään ollut merkittävä uhka, mutta tilanne saattaisi muuttua, mikäli 
vastarintaliikkeen onnistuisi Zhawariin tukeutuen laajentaa valtapiiriään 
syvemmälle maahan. Afgaanijoukot olivat yrittäneet vallata tukikohtaa 
jo vuonna 1985, mutta tuloksetta. 

Afganistanin armeijan neuvostoliittolainen pääsotilasneuvonantaja ja 
armeijan yleisesikunta laativat yhdessä uuden operaatiosuunnitelman, joka 
alistettiin totuttuun tapaan Neuvostoliiton puolustusministerin hyväksyt-
täväksi. Operaation joukot koottiin neljästä afgaanidivisioonasta ja muista 
afgaanijoukoista: kaikkiaan 54 vajaavahvuista pataljoonaa, tykistöä ja 
ilmavoimia. Joukko keskitettiin helmikuun 1986 loppuun mennessä noin 
70 kilometrin päähän kohteen pohjoispuolelle. Sieltä jatkettiin etelään, 
saavuttiin viikon kuluessa Khostin alueelle ja aloitettiin varsinainen hyök-
käys vuoristoon. 

Elettiin talvea, joka oli yleensäkin huonosti sodankäyntiin sopiva 
ajankohta. Lumisateilla, sumulla, kylmyydellä ja märkyydellä oli osansa 
siihen, että operaatio sujui huonosti. Helikopterikuljetteisten joukkojen 
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ilmarynnäkkö tukikohta-alueen ympäristöön epäonnistui ja päättyi ras-
kaisiin tappioihin. Kuljetuksiin käytetyistä 32 helikopterista vain 8 palasi 
takaisin. Afgaanikomentajan vaihtaminen toiseen ja Neuvostoliiton puo-
lustusministeriön operatiivisen ryhmän tulo tueksi ei estänyt tilannetta 
kehittymästä vieläkin huonommaksi Taistelujoukkojen tappiot, karkurit 
mukaan luettuna, kohosivat 60-70 prosenttiin lähtövahvuudesta. Divi-
sioonissa oli jäljellä vain 200-300 miestä. Hyökkäys tyrehtyi ja joukot 
juuttuivat paikoilleen. 

Kartta 12. Zhawarin operaatio 1986. 

Tarvittiin aikalisä ja uusia järjestelyjä. Afgaanikomentaja vaihdettiin jälleen 
kerran, yhtymiä täydennettiin ja afgaanien tueksi tuotiin neuvostojouk-
koja: viisi pataljoonaa maahanlasku- ja ilmarynnäkköjoukkoja, tykistöä, 
ilmavoimia ja tulenjohtajia. Puolustusministeriön operatiivisen ryhmän 
johtaja armeijankenraali Varennikov otti komentoonsa kaikki joukot. Nii-
den kokonaisvahvuus oli noin 6 600 miestä. Zhawarin uutta valtausyritystä 
lykättiin huhtikuulle saakka, jolloin sääolosuhteet olivat jo oleellisesti pa-
rantuneet. Operaatio alkoi 16.4. totuttuun tapaan ilmavoimien, tykistön ja 
raketinheittimien iskuilla sissien etummaisiin asemiin ja syvyydessä oleviin 
kohteisiin, myös Pakistanin puolelle. Maajoukot hyökkäsivät seuraavana 
päivänä, uuden tulivalmistelun jälkeen. Päävastuu oli afgaanijoukoilla, 
neuvostopataljoonat seurasivat niiden jäljessä näköetäisyydellä. Yksi 
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afgaanidivisioonista valtasi Zhawarin lopulta rynnäköllä. Varennikovin 
mukaan joukkoja motivoitiin viime vaiheessa lupauksilla runsaasta sota-
saaliista, joka olisi perillä odottamassa. Sellaista lienee löytynytkin, siitä 
huolimatta että sissit olivat häviön kynnyksellä ehtineet evakuoida pääosan 
tukikohdasta. Zhawarin monet tunnelit ja muut rakenteet pyrittiin tuhoa-
maan räjäyttämällä (tosiasiassa tunneleita kyettiin vain vaurioittamaan), ja 
24. huhtikuuta pidettiin Kabulissa näyttävä voitonparaati. Afgaaniarmeijan 
itsetunnolle tämä teki varmasti hyvää, mutta voiton hedelmät valuivat no-
peasti hiekkaan. Zhawaria ei otettu pysyvästi haltuun, ja sen havaittuaan 
sissit palasivat takaisin entisille sijoilleen.254  

Vaikka afgaanijoukkojen piti jo periaatteessa suoriutua sotatoimista 
mahdollisimman itsenäisesti, niitä jouduttiin jatkossakin tukemaan 40. ar-
meijan voimilla. Helmi- toukokuussa 1987 tiedetään suoritetun kahdeksan 
yhteisoperaatiota, joihin osallistui enimmillään 12 neuvostopataljoonaa. 
Operaatioiden painopiste oli entuudestaan tutuissa suunnissa; Kabulin 
ympäristössä, muualla idässä ja eteläisessä Kandaharin maakunnassa. 

Operaatio Maakunta 	Neuvosto- 	Afgaani- 	Yhteensä255  
pataljoona 	pataljoonia 

Skval 	Kandahar 	5 	 7 	 12 
Udar 	Kunduz 	4 	 4 	 8 
Groza 	Ghazni 	4 	 6 	 10 
Krug 	Kabul, Logar 	7 	 12 	 19 
- 	-Ierat 	 4 	 9 	 13 
Vesna 	, Kabul 	 6 	 10 	 16 
Zalp 	Logar, Paktia, 

Kabul 	 12 	 13 	 25 
Jug-87 	Kandahar 	8 	 23 	 31 

Neuvostojoukkojen viimeinen laaja offensiivinen sotatoimi oli vuoden-
vaihteessa 1987-1988 (marraskuu — tammikuu) suoritettu operaatio "Ma-
gistral" (Valtatie). Tavoitteena oli avata maayhteys Paktian maakunnan 
pääkaupunkiin Khostiin, jota sissit olivat pitkään saartaneet. Kaupunkia 
ja sen afgaanivaruskuntaa ei pystytty huoltamaan riittävästi ilmateitse. 
Lentäminen oli lisäksi osoittautunut vaaralliseksi sissien tehostuneen il-
matorjunnan takia. Aluksi yritettiin jopa neuvotteluratkaisua vastarin-
taliikkeen paikallisen johdon kanssa (niissä viitattiin ehkä tuhoihin, joita 
sotatoimet tulisivat alueella aiheuttamaan). Kun sellaiseen ei päästy, asia 

254 Varennikov, glava IV; Adkin — Yousaf, s. 159-169; Grau, Lester W. — Jalali, Ali Ahmad: The 
Campaign for the Caves: the Battles for Zhawar in the Soviet-Afghan War. 

255 Ljahovski 1995, glava VI. 
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Vankeja. 

päätettiin ratkaista voimaa käyttämällä. Saarto murrettiin yhteisoperaati-
olla; johon keskitettiin maavoimia kahdesta neuvostoliittolaisesta moot-
toroidusta jalkaväkidivisioonasta, maahanlaskudivisioonasta, erillisestä 
maahanlaskurykmentistä, ilmarynnäkköprikaatista sekä eräistä muista 
joukko-osastoista ja yksiköistä. Niiden 	vahvuus oli noin 5 600 
miestä. Raskaina aseina oli 28 panssarivaunua, 190 'BMP-2-rynnäkkö-
panssarivaunua, 102 BTR-70(80)-kuljetusajoneuvoa ja 128 erilaista tykis-
töasetta. Afgaanijoukot koottiin viidestä jalkaväkidivisioonasta, yhdestä 
panssariprikaatista, erikoisjoukoista ja Sarandoy-pataljoonista — viimeksi 
mainittuja oli mukana toistakymmentä. Läntisten tietojen mukaan koko-
naisvahvuus olisi ollut jopa 24 000 miestä, ja se olisi ollut tässä suhteessa 
koko sodan mittavin operaatio. Korkeimpana komentajana toimi nytkin 
armeijankenraali Varennikov, lähimpänä alaisenaan 40. armeijan komen-
taja kenraaliluutnantti Boris Gromov. 

Talviset olosuhteet ja suuret etäisyydet toivat operaatioon omat erityiset 
haasteensa. Lähtötasalta, Gardezin alueelta, kertyi matkaa Khostiin noin 
90 kilometriä. Käytettävissä oli vain yksi tie, joka kulki pääosin vuoristossa. 
Tiedustelu oli paljastanut sissien ryhmittäneen voimansa edullisiin asemiin 
vuoristo-osuuden koko pituudelle (lukuisia ryhmittymiä, miinoitteita, ras-
kaita konekiväärejä, kranaatinheittimiä, tykkejä, panssarintorjunta-aseita, 
ilmatorjunta-aseita, valmisteltuja väijytyspaikkoja...). Jokaisesta kilomet-
ristä oli varauduttava taistelemaan 
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Kartta 13. Operaatio Magistral. 

Sotatoimet alkoivat marraskuun 23. päivänä. Ensi vaiheessa vallattiin rei-
tin varrella (noin 15 km Gardezista kaakkoon) oleva pullonkaula, noin 
3 000 metrin korkeudella oleva Satukandyn sola. Sinne ryhmittyneet sissit 
houkuteltiin aluksi avaamaan tuli ja paljastamaan asemansa pudottamalla 
laskuvarjoilla harhautusmaaleja. Sen jälkeen asemiin kohdistettiin voima-
kas tykistötuli ja ilmapommitus, ja luotiin otolliset edellytykset kohteen 
haltuunotolle. Sen onnistuttua varmistettiin Gardezista solaan johtava 
tieosuus ja yritettiin vielä uudestaan neuvotteluja vastapuolen kanssa. 

Ne eivät nytkään tuottaneet tulosta ja joulukuun puolivälissä sotatoimet 
jatkuivat. Khostin alueelle siirrettiin helikoptereilla yksi neuvostopataljoona 
ja afganistamlainen kommandoprikaati, jotka hyökkäsivät sieltä päätietä 
pitkin Satukandysta saapuvia päävoimia vastaan. Menetelmä oli entuu-
destaan tuttu mm. Panshirin operaatioista. Khostin saarto murrettiin, 
tien varrella olevat hallitsevat maastokohdat miehitettiin ja huoltokul-
jetuksia suojattiin melkein kolmen viikon ajan. Tammikuun 19. päivään 
1988 mennessä kymmenet autokolonnat olivat vieneet kaupunkiin yli 24 
tuhatta tonnia tarvikkeita. Neuvostojoukkojen tappioiksi ilmoitettiin vain 
20 kaatunutta tai muulla tavoin kuollutta ja 68 haavoittunutta. Joukot olivat 
jälleen kerran näyttäneet, että ne pystyivät halutessaan menemään minne 
halusivat. Ja jälleen kerran osoittautui, että se ei riittänyt. Vallattuihin 
asemiin ei voinut jäädä pysyvästi. Joukkojen vetäydyttyä vastarintaliike 
ryhtyi pian täyttämään tyhjiötä. Khost pysyi kuitenkin edelleen Kabulin 
hallinnon alaisuudessa, mihin operaatiolla toki oli keskeinen osuus.256  

256 Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Magistral); Varennikov, glava VI; "Uroki voiny v 
Afganistane 1979-1989 godov" K 20-i godovstsine vyvoda Ogranitsennogo kontingenta 
Sovetskih voisk iz Afganistana; The Bear Went Over the Mountain, s. 60-64; McMichael, s. 62; 
Tiedustelutiedot sissien ryhmityksestä ks. Babkin, Dmitri: Karta. Paktija. Operatsija "Magistral". 
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VANHAT JA UUDET TAKTISET OPIT 

Neuvostojoukoilla ei ollut Afganistaniin saapuessaan selvää käsitystä siitä, 
miten sissitaktiikkaa käyttävää vihollista vastaan tulisi taistella. Tukeudut-
tiin niihin taktisiin oppeihin, jotka olivat entuudestaan tuttuja. Edettiin 
pääasiassa teitä pitkin ja käytettiin hyväksi kalustoa niin kuin taidettiin. 
Sodan alkuvaiheessa moottoroidun jalkaväkidivisioonan esikuntapääl-
likkönä toiminut Boris Gromov on kuvannut niitä ongelmia, joihin ko-
kemattomat joukot ensimmäisissä taisteluissaan joutuivat. Hän käyttää 
esimerkkinä Kunarin operaatiota maaliskuussa 1980. 

Edessä oleviin taisteluihin valmistauduttiin tosimielellä ja perustaen sille, mitä 
meille oli opetettu sotakouluissa ja akatemioissa. Tiedustelu toimi hyvin. Meillä 
alkoi tuohon aikaan jo olla omia agentteja afgaanien keskuudessa, vaikka mistään 
laajasta verkostosta ei vielä voinutkaan puhua. Ilmatiedustelusta oli tavattomasti 
apua: ilmakuvissa näkyivät selvästi kaikki rakennetut esteet niillä teillä, joita mei-
dän oli määrä edetä. Mutta jo muutaman päivän kuluttua, kun operaatio oli jo 
täydessä käynnissä, selvisi, että kaikki se; mitä neuvostosotatiede oli esittänyt ja 
mikä oli kirjoitettu ohjesääntöihin, kuten ohjesäännön osa "sotatoimet vuoristos-
sa", päti vain läntisellä suunnalla ja Euroopan sotanäyttäinöillä:-Afganistanissa 
meidän oli pakko oivaltaa paljon toiminnan aikana ja edetä hitaasti yrityksen ja 
erehdyksen kautta. 

Marssimuodostelmaan kuuluu esimerkiksi sellainen elementti kuin liikkeenedis-
tämisosasto. Se on tavallisesti pioneeriyksikkö, joka panssarimiesten tai mootto-
roidun jalkaväen suojaamana raivaa erikoiskalustolla esteitä teiltä ja tuhoaa pienet 
vihollisryhmät. Päävoimat etenevät tavallisesti pioneerien jäljessä. Koska emme 
tunteneet Afganistanin erityispiirteitä emmekä dushmanien taktiikkaa, asetimme 
kolonnan kärkeen valtavan panssaroimattoman raivausajoneuvon. Kaikki teh-
tiin tieteen sääntöjen mukaisesti, paitsi yksi asia: emme ottaneet huomioon, että 
sissit rakentavat esteitä erityisesti tiekapeikkoihin. Kun saavuimme ensimmäiseen 
sellaiseen, raivausajoneuvo ammuttiin toimintakyvyttömäksi. Jouduimme tilan-
teeseen, jossa oma vaurioitunut ajoneuvomme — valtava mammutti — tukki tien 
ja sen kiertäminen oli mahdotonta. Se täytyi työntää alas rotkoon. 

Emme myöskään tienneet, että mujahideenit voivat yksinkertaisesti räjäyttää 
esimerkiksi viidenkymmenen metrin pätkän vuoren rinteelle louhittua tietä niin, 
että jäljelle jäi pelkkää kalliota. Läpikulkupaikkaa ei ollut. Kolonna luonnollisesti 
pysähtyi. Samaan aikaan dushmanit tulittivat kiivaasti ylhäältä — alkoi paniikki, 
hämmennys, miehiä kaatui. Käytännössä kukaan meistä ei alkuaikoina tiennyt, 
mitä sellaisissa tilanteissa olisi pitänyt tehdä. Myöhemmin, opittuamme karvaan 
kokemuksen kautta, kuljetimme aina mukanamme ontelopanoksia, joilla saa-
toimme louhia kalliota ja avata tien uudelleen. 

Analysoidessamme ensimmäistä operaatiota teimme sen johtopäätöksen, että 
kulkua millä tahansa vuoristotiellä, ne kulkevat yleensä notkelmissa, on ehdotto- 
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masti suojattava ylhäältä — oikealta ja vasemmalta. Komentajat erottivat erityisesti 
valmennettuja joukkueita ja jopa komppanioita, joiden tehtävänä oli edetä vuoren-
harjanteita pitkin eteenpäin. Kolonnaa suojasivat myös helikopterit ja rynnäkkö-
koneet — ne lensivät jatkuvasti yläpuolella. Mutta näin oli vasta myöhemmin. 

Ensimmäisten sotatoimien aikana kutsuimme ilmavoimia paikalle ainoastaan 
radiolla. Kysymys oli pääasiassa helikoptereista, harvemmin hävittäjä-pommittajista. 
Ilmavoimat ovat tehokas väline, mutta niitä täytyy johtaa. Jokaisessa kolonnassa 
oli ilmavoimien tulenjohtajia, mutta he eivät nähneet mitään eivätkä tienneet, mistä 
tulitetaan. Ilmahyökkäykset täytyi sen takia tehdä summittaisesti aluemaaleihin 
tai jättää kaikki lentäjän kontolle — hän iski, jos näki vihollisen. Joskus ilmavoimat 
tulittivat myös omia joukkoja, koska korkealta oli hyvin vaikea selvittää, missä 
olivat dushmanit ja missä meidän sotilaamme. Minun kohdalleni osui kaksi tällaista 
tapausta, niistä tosin selvittiin ilman suuria miestappioita — etupäässä tuhoutui 
vain kalustoa tai iskut menivät ohi. 

Myöhemmin keväällä 1980 Gromov määrättiin johtamaan sotatoimea Ka-
bulin lähialueella, josta uumoiltiin suunniteltavan hyökkäystä kaupunkiin. 

Tuharinov kutsui minut luokseen esikuntaan ja näytti kartalta alueen. Se sijaitsi 
linnuntietä vuorten yli noin seitsemän kilometrin päässä Kabulista, tietä pitkin 
matkaa oli vähän yli 20 kilometriä. 

Minulle annettiin operaatioon kaksi moottoroitua jalkaväkipataljoonaa ja 
tarvittava suojaava osa — tykistöä ja ilmavoimia, jotka voisin kutsua tarpeen 
tullen. Tämä tarkoitti sitä, että lentäjät olivat lentokentällä, ja kun heidän apuaan 
tarvittiin, he tulivat yleensä liian myöhään. — — 

Vihollisesta emme tienneet käytännöllisesti katsoen mitään, sillä tiedustelulla 
oli hyvin vähän annettavaa. Tiedettiin vain, että Hairabadissa oli "joku" ja että 
alue piti välttämättä "puhdistaa". Toisin sanoen, jos sattumalta törmäisimme 
mujahideeneihin, heidät piti tuhota. — — 

Saavuimme erään pienehkön harjanteen tuntumaan, sen takana oli kylä, jonne 
oletimme dushmanien asettuneen. Noin kolme kilometriä ennen [kylään johtavaa] 
solaa pysäytimme kolonnan ja lähetimme eteenpäin tiedustelu- ja suojausosan. 
Minäkin lähdin mukaan radioajoneuvossa pienen suojajoukon kanssa. Tarkoitus 
oli tehdä paikan päällä päätös, miten kylä tulisi vallata. Lähestyessämme solaa 
ajoneuvojamme kohti avattiin äkillisesti tuli. Käytännössä kaikki, joiden kanssa 
myöhemmin juttelin, olivat tunteneet noina minuutteina suurin piirtein samoin. 
Ensimmäinen tulitus demoralisoi ihmisen täysin. Näin siitä huolimatta, että olet 
sisäisesti valmistautunut ja tiedät, että tuli voidaan avata millä tahansa hetkel-
lä. Ensimmäisten laukausten aikana puhkeaa paniikki ihmisen sisällä, hänen 
tietoisuudessaan. 

Ymmärsin hyvin, että minulla oli viestiyhteydet ja yksiköitä oli lähellä. Tykistö 
oli jo ryhmitetty tuliasemiin ja aikaisemmin kutsutut helikopterit olivat lähesty-
mässä. Kuitenkin olin kymmenisen minuuttia kuin jähmettynyt, en antanut mitään 
käskyjä tai komentoja. En tiennyt, mitä tehdä. Kaiken lisäksi luodit iskivät BTR:n 
panssariin ja jokaisen kalahduksen jälkeen ajattelet, että seuraava tulee jo läpi. Alat 
manata suunnittelijoita, jotka eivät ole kyenneet tekemään panssarista paksumpaa 
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ja jotka ovat keksineet pahuksen radioaseman — kun aloin kutsua kauemmas 
jääneitä komppanioiden päälliköitä ja pataljoonien komentajia, kukaan, kuten 
yleensä käy tällaisissa tilanteissa, ei vastannut. 

Yhtäkkiä tulitus lakkasi, enkä heti edes tajunnut miksi. Osoittautui ja myöhem-
min varmistui, että dushmanit olivat alkaneet vetäytyä. Vain pienehkö suojausryhmä 
jatkoi tulitusta. Päävoimat olivat luonnollisesti lähteneet ajat sitten, koska meidät 
oli huomattu jo silloin, kun lähdimme Kabulista. Toinnuin hieman ja kömmin 
ulos miehistönkuljetuspanssarista. Aavistin jotenkin dushmanien lähteneen. Ja 
todellakin, kun kuljimme solan läpi ja laskeuduimme kylään, emme löytäneet 
sieltä ketään. Se oli tyhjä.257  

Sotaan soveltuvan taktiikan kehittäminen ei sujunut käden käänteessä. 
Kuten Gromov totesi, se tapahtui usein virheiden ja erehdysten kautta. 
Tämä koski myös organisaatioratkaisuja. Harjoituksissa oli totuttu pelaa-
maan divisioonilla ja rykmenteillä, mutta nyt ajattelua oli tarkistettava. 
Taktisen tason tärkeimmäksi joukkokokonaisuudeksi osoittautui vahvis-
tettu pataljoona, jonka johtajilta edellytettiin nyt paljon entistä enemmän 
kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.258  

Tiedustelijoiden vaikea tehtävä 
Miten löytää sissisotaa käyvä vihollinen satojentuhansien neliökilometrien 
laajuiselta alueelta ja miljoonien .ihmisten :keskuudesta, kun se ei erotu 
vaatetukseltaan siviiliväestöstä ja kun väestön pääosa tukee sitä, ainakin. 
passiivisella vaikenemisella. Ja kun koko maa on olemukseltaan, kieleltään 
ja kulttuuriltaan outo. Tiedustelulla oli: neuvostosotataidossa keskeinen 
asema, mutta se oli rakennettu toisenlaisiin tarpeisiin. Niinpä tilanneku-
va oli etenkin sodan alkuvaiheessa hyvin puutteellinen. Tiedustelu kattoi 
vain neuvostojoukkojen sijoituspaikkojen lähialueen. Armeijan saapuessa 
Afganistaniin tiedusteluyksiköt muodostivat vain 5 prosenttia kokonais-
vahvuudesta. Sittemmin tiedusteluvoimaa lisättiin nelinkertaiseksi, 20 
prosenttiin, mikä sekin osoittautui usein riittämättömäksi. 

Tiedustelijat tarkkailivat vihollisen toimintaa ja yleistä sotilaallis-po-
liittista kehitystä. Selvitettiin vastarintaosastojen ja -ryhmien rakennetta, 
vahvuutta, huoltojärjestelmää, ryhmitysalueita ja taisteluvalmiutta. Mene-
telminä käytettiin optista havainnointia, tiedonantajia, agentteja, vankien 
sieppausta ja kuulusteluja, elektronista tiedustelua ja valokuvaustiedustelua. 
1980-luvun jälkipuoliskolla valikoimaan liitettiin myös satelliittitiedustelu. 

257 Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Pervye boevye deistvija). 
258 Kulakov, Oleg: Lessons learned from the Soviet Intervention in Afghanistan: Implications for 

Russian Defence Reform. 
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Kenttätyössä. 

Armeijan muun organisaation tavoin myös tiedusteluorganisaatio oli ra-
kenteeltaan pyramidimainen. Huipulla oli Kabuliin sijoitettu armeijan 
esikunnan tiedusteluhallinto, jonka välittömässä alaisuudessa toimi tie-
dustelukeskus ja kaksi tiedustelupistettä. Divisioonan tiedusteluvoimana 
oli tiedustelupataljoona, prikaati- ja rykmenttitasolla tiedustelukomp-
pania. Lokakuussa 1984 myös moottoroituihin jalkaväkipataljooniin ja 
maahanlaskupataljooniin liitettiin erityinen tiedustelujoukkue. Tiedustelu 
kuului oleellisena osana myös kaikkien erikoisjoukkojen tehtäväkenttään. 
Tiedusteluvoiman huomattava kasvu selittyykin ennen muuta juuri erikois-
joukkojen määrän kasvattamisella. 

Armeijan tiedustelun rinnalla tietoja kokosivat KGB:n ja Neuvosto-
liiton sisäministeriön edustajat. Joskus toimintaan osallistui myös neu-
vostolähetystön henkilökuntaa. Tämä ei ollut ongelmaton ratkaisu, sillä 
turvallisuus- ja muut siviiliviranomaiset eivät olleet tiedusteluasioissakaan 
armeijan käskettävissä, vaan raportoivat havainnoistaan Neuvostoliittoon 
omia kanaviaan pitkin. Boris Gromov kritisoi erityisesti KGB:n tiedus-
teluelimiä, jotka elivät hänen mukaansa omissa sfääreissään ja saattoivat 
tulkita tiedustelun tuloksia tarkoitushakuisesti: niin, että ne "vahvistivat 
heidän moskovalaisten johtajiensa johtopäätöksiä". Sotilastiedustelun 
ja KGB:n edustajien välillä oli Gromovin mukaan jännitteitä, eikä asiaa 
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parantanut se, että turvallisuusviraston ei tarvinnut informoida armeijan 
johtoa omista tulkinnoistaan. Jonkinasteinen parannus saatiin aikaan 
vuoden 1985 alussa, kun 40. armeijan esikunnassa ryhdyttiin pitämään 
koordinaatiokokouksia, joihin osallistui sotilastiedustelun, KGB:n, sisä-
ministeriön ja neuvostolähetystön edustajia. Kaikkien saatujen tietojen 
luotettavuutta voitiin nyt analysoida yhden pöydän ääressä. 

Omien ponnisteluiden ohella tarvittiin paikallistuntemusta ja paikallisten 
viranomaisten apua. Sitä tarvittiin esimerkiksi agenttiverkoston luomiseen 
maahan ja Pakistanin pakolaisleireille. Oli välttämätöntä tehdä yhteistyötä 
Afganistanin salaisen poliisin KHAD:in, maan sisäministeriön ja muiden 
voimaorganisaatioiden kanssa — niiden luotettavuusongelmista huolimatta. 
Pulmana oli myös se, että suuri osa maasta oli afgaaniviranomaistenkin 
valvonnan ulkopuolella.259  

Ruohonjuuritasolla, joukkojen sijoituspaikoissa ja vartioasemilla, tie-
dustelun perusmenetelminä olivat visuaalinen havainnointi ja elektroninen 
tiedustelu. Vartioasemilla oli tarkkailupisteitä, joilla oli myös pimeänäkö-
laitteita ja tutkia. Kauempana oleville uhanalaisille suunnille voitiin aset-
taa sensoreita paljastamaan sissien liikkeitä. Tietojen perusteella kulkijat 
voitiinyrittää tuhota pitkänkin matkan päästä esimerkiksi tykistötulella. 
Yhteistyötä paikallisten asukkaiden kanssa pidettiin alusta lähtien erit-
täin tärkeänä. Halukkaita kumppaneita ei liene ollut vaikea löytää, sillä 
yhteistyöstä todennäköisesti palkittiin. Boris Gromovin mukaan melkein 
kaikilla kentällä toimivilla upseereilla oli omia tiedottajia. Nämä pitivät;. 
yhteyttä sisseihinja informoivat toimeksiantajiaan:esimerkiksi mahdolli- 
sista tuhotyöaikeista tai suunnitteilla olevista hyökkäyksistä. Afganistanin 
salaisen poliisin on kerrottu soluttautuneen sissien keskuuteen. Armeijan 
johdon onnistui luoda kontakteja myös osaan heidän kenttäkomentajistaan. 
Tunnetuimpaan heistä, Panshirin laakson Massoudiin, oltiin Gromovin 
mukaan yhteydessä vuodesta 1982 lähtien.26° 

Vankeja ja pidätettyjä kuulustelemalla hankittiin tietoja sissien tuki-
kohdista, sotatarvikevarastoista, huoltokaravaaneista ja j ohtamisraken-
teista. Kuulusteltavia saatettiin myös käyttää oppaina tai värvätä tiedon-
antajiksi. Pääosa tiedustelutiedoista saatiinkin juuri vankikuulusteluissa 

259 Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Pervye boevye deistvija), glava "Tretja komandirovka" 
(Razvedka); The Soviet—Afghan War, s. 223; McMichael, s. 107. Tiedustelujoukoista myös: 
Beskarev, Aleksandr: Afganistan. Komsostav 66 omsbr; Afganistan. Komsostav 70 omsbr; 
Afganistan. Komsostav 56 gv. odsbr; Volkov, A.: 40-ja Armija: istorija sozdanija, sostav, 
izmenenie struktury. 

260 The Soviet-Afghan War, s. 224; Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" (Ahmad Sah Masud), 
glava "Tretja komandirovka" (Razvedka); McMichael, s. 107. 
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ja siitä materiaalista, joka koottiin väijytysten ja raidien yhteydessä ja 
sisseiltä kaapatuista karavaaneista. Vankien alustava kuulustelu tapahtui 
jo taistelujoukoissa, mahdolliset jatkokuulustelut ylemmissä portaissa tai 
afgaaniviranomaisten toimesta. 

Ilmatiedustelu koostui visuaalisesta tiedustelusta ja valokuvaustie-
dustelusta. Kuvausmenetelmät kehittyivät ja tulokset tarkentuivat ajan 
myötä. Lentokoneita ja helikoptereita käytettiin myös radiotiedusteluun, 
sillä joukkojen pysyvien sijoituspaikkojen ja taistelualueen välinen suuri 
etäisyys esti usein vihollisen viestiliikenteen seuraamisen maanpäällisiltä 
tarkkailuasemilta. Periaatteena oli houkutella sissit valehyökkäyksillä käyt-
tämään radioitaan ja paljastamaan näin käyttämänsä taajuudet myöhempää 
seurantaa varten. Oman kokonaisuutensa muodosti joukkojen sotatoimien 
aikana suorittama taistelutiedustelu, jossa käytettiin tarkkailu- ja kuun-
teluasemia, tutka- ja radiotiedustelua, tiedustelupartioita ja eri aselajien 
omiin erityistarpeisiinsa suorittamaa tiedustelua. Näin pyrittiin saamaan 
mahdollisimman ajantasaista tietoa omien päätösten pohjaksi.261 

Venäläistutkimuksessa julkaistu tilasto eri tiedustelulajien osuuksista 
kertoo pelkistetysti oman tiedustelun rajoitetuista mahdollisuuksista ja 
suuresta riippuvuudesta afgaanien tuesta. 

Tiedustelulaji Sotatoimen valmistautumisvaihe Sotatoimen aikana262  

Agenttitiedustelu << 65 % 30 % 
Ilmatiedustelu 20 % 15 
Radiotiedustelu 15 % 10 % 
Maajöukköjen tied. 0 % 45 % 

Agenttitiedustelu, joka oli pääasiassa afganistanilaisen osapuolen vastuul-
la, oli sotatoimien valmisteluvaiheessa selvästi tärkein tiedonhankinta-
menetelmä. Lähdes kaksi kolmasosaa tiedoista saatiin väestöltä ja sissien 
keskuudessa liikkuvilta agenteilta. Tietojen luotettavuus jätti toivomisen 
varaa jo senkin takia, että osa ehti vanhentua ja menettää arvoaan ennen 
kuin ne saatiin käytettäväksi. Ilmatiedustelun tulokset olivat periaatteessa 
objektiivisia, mutta tässä mahdollisuuksia rajoitti vastustajan sodankäyn-
titapa. Se ei yleensä perustunut kiinteisiin asemiin tai suuriin joukkokes-
kittymiin, jotka olisi voinut havaita ilmakuvauksilla. Radiotiedustelu oli 

261  The Soviet-Afghan War, s. 228-232. Valokuvaustiedusteluun aluksi käytetyllä An-30-koneella 
voitiin ottaa kuvia, joiden mittakaava oli 40-80 metriä per senttimetri. Sittemmin käytetyllä 
SU-17M3R-koneella tarkkuus oli 9-17 metriä senttimetrillä. Ilmasta käsin suoritettavaan 
radiotiedusteluun käytettiin erikoisvarustettuja Mi-8-helikoptereita ja An-26RR-lentokoneita. 

262 The Soviet-Afghan War, s. 228. Tässä puhutaan taistelusta (combat), tekstin venäjänkielisessä 
versiossa kuitenkin sotatoimista (boevye deistvija). 
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Tiedustelijoita valepuvuissa. 

sekin toisarvoinen menetelmä. Taistelujoukkojen suorittama tiedustelu 
jäi tilaston mukaan valmisteluvaiheessa aivan merkityksettömäksi;  mikä 
lienee johtunut siitä, että joukot eivät olleet 'kosketuksissa vastustajaan 
eikä niille ehkä ollut annettukaan tiedustelutehtäviä. Sotatoimien aikana 
järjestys ymmärrettävistä syistä muuttui. Joukkojen suorittama tiedustelu 
oli tärkeintä, mutta on kiinnostavaa havaita, että agenttitiedustelu oli tuol-
loinkin ilma- ja radiotiedustelua tärkeämpää. Scott McMichaelin ilmeisen 
oikeaan osuvan arvion mukaan tiedustelujärjestelmää ei kyetty missään 
vaiheessa kehittämään sellaiseksi, että se olisi voinut luoda edellytykset 
vastarintaliikkeen tukahduttamiselle.263 Tilannetta ei parantanut se, että 
neuvosto- ja afgaanijoukot olivat puolestaan hyvin haavoittuvia sissien 
tiedustelulle. Taistelukentällä ongelmat konkretisoituivat usein havaintoon, 
että sissit olivat onnistuneet vetäytymään hyökkäävien joukkojen tieltä ja 
ponnistelut olivat valuneet hiekkaan. 

Aluepuhdistukset 
Saarrostamista ja haravointia (blokirovanie i protsesyvanie) ei neuvosto-
joukkojen ohjesäännöissä käsitelty omana taistelulajina. Sisäministeriön 
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(NKVD) joukot ja puna-armeija olivat käyttäneet periaatetta ennen toista 
maailmansotaa, sodan aikana ja vielä sodan jälkeenkin tukahduttaessaan 
Neuvostoliiton eräissä osissa esiintynyttä kapinointia ja separatistisia liikkei-
tä. Tällaiset erityistoimet olivat kadonneet myöhemmin harjoitusohjelmista, 
mutta nyt niille osoittautui olevan jälleen käyttöä. Menetelmä muistutti 
amerikkalaisten Vietnamissa käyttämää "etsi ja tuhoa" -taktiikkaa, ja se 
todettiin Afganistanissakin käyttökelpoiseksi. Tehtävään käytettiin käytän-
nössä kaikkia aselajeja: moottoroitua jalkaväkeä, maahanlaskujoukkoja, 
tiedusteluyksiköitä, panssariyksiköitä, tykistöä ja pioneerijoukkoja. Siitä 
tuli eräs eniten käytetyistä menetelmistä kapinallisosastojen ja ryhmien 
tuhoamisessa.264  Aluepuhdistukset saattoivat olla itsenäisiä toimia tai liittyä 
osana laajempiin operaatioihin. 

Sotatoimen ensimmäisessä vaiheessa vihollinen pyrittiin saartamaan 
tietylle alueelle niin, että se ei pystynyt poistumaan eikä myöskään voinut 
saada apua ulkopuolelta. Toisessa vaiheessa alue haravoitiin ja tavatut sis-
sit tuhottiin tai vangittiin. Toimittaessa yhdessä afgaanijoukkojen kanssa 
työnjako oli tavallisesti se, että saarrostavana voimana toimivat neuvosto-
joukot. Kohdealueen tarkastamisen suorittivat afgaanit, joko yksinään 
tai yhdessä neuvostojoukkojen kanssa. Saartorenkaan muodostamisessa 
voitiin moottoroidun jalkaväen ohella käyttää myös helikopterikuljetteisia 
joukkoja. Näin esimerkiksi silloin, kun maitse etenevä joukko ei pitkän 
etäisyyden tai vaikeakulkuisen maaston takia olisi ennättänyt tavoitteisiin 
riittävän nopeasti. Haravointiin saatettiin sotaväen ohella käyttää myös 
afgaanimiliisejä;ja kansandemokraattisen puolueen aktivisteja, joilla oli hyvä 
paikallistuntemus. Moottoroitu jalkaväki eteni tässä vaiheessa tavallisesti 
jalan ja ajoneuvot tukivat tarvittaessa tulellaan. Käytetyn voimaryhmän 
koko riippui tehtävän laajuudesta. Suurimmat puhdistukset olivat niin 
laajoja, että niitä voitiin hyvin perustein kutsua jo operaatioiksi. 

Joukon koon ohella myös menetelmät vaihtelivat. Vuorilla, jokitasangoilla 
ja suurissa kanjoneissa voitiin miehittää aluksi kauempana oleva ulkoinen 
saarrostuskehä, jolta sitten lähdettiin kiristämään silmukkaa. Joukon saa-
vuttua varsinaisiin saarrostusasemiin lähti liikkeelle haravointiin tarkoitettu 
voimaryhmä. Haravointia suorittavat yksiköt saattoivat myös edetä kahdesta 
suunnasta toisiaan vastaan. Vuoristolaaksoa puhdistettaessa voitiin menetellä 
niinkin, että lähdettiin liikkeelle alueen keskeltä ja pyrittiin puristamaan sissit 
vuorenrinteitä vasten, jossa heidät olisi helpompi tuhota. Sotatoimen onnis-
tuminen riippui ratkaisevasti saartavan osan toimista. Oli tärkeää miehittää 
asemat huomaamatta ja pitää ne. Parasta aikaa oli yö tai muu ajankohta, 
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Vihreällä vyöhykkeellä. 

jolloin tähystäminen oli vaikeaa. Kokemukset osoittivat, että vuoristossa 
tai sellaisilla alueilla joilla sissien tiedustelu oli jatkuvaa, onnistunutta alue-
puhdistusta oli vaikea suorittaa. Neuvostojoukkojen varuskuntia tarkkailtiin, 
ja sissijohtajat saivat nopeasti tiedon joukkojen liikkeellelähdöstä ja niiden 
etenemissuunnasta. Tiedot tarkentuivat joukkojen lähestyessä kohdettaan. 
Monien sotatoimien kerrottiin epäonnistuneen tämän takia. Maanviljelys-
alueilla, "vihreillä vyöhykkeillä", suoritettavat puhdistukset olivat nekin haas-
tavia. Sissit varustivat näille alueille puolustusasemia käyttäen hyväkseen 
taloja, hylättyjä linnoituksia ja paksuja kiviaitoja. Kasvillisuuden ja raken-
teiden ohella alueilla risteili kastelukanavien verkostoja, jotka vaikeuttivat 
ja hidastivat joukkojen liikettä.~65 

Onnistunut saarrostus ei vielä ratkaissut lopputulosta, sillä sissit eivät 
jääneet passiivisina odottamaan tulevaa tuhoa. Saattoi käydä vaikkapa seu-
raavaan tapaan. Esimerkki on marraskuulta 1981 läntisestä Afganistanista. 

Afgaanirykmentin komentajan saaman tiedon mukaan vuorilta oli saapunut Nis-
hinin kylään 30-miehinen osasto aseistettuna automaattiaseilla, singoilla, räjäh-
teillä ja panssarimiinoilla. Komentaja välitti sotilasneuvonantajansa avulla tiedon 
neuvostojoukoille. Samana päivänä klo 18.00 aikaan kapteeni Ju. V. Rjazanov sai 
toimintakäskyn. Hänen komentamansa moottoroitu jalkaväkipataljoona, jota 
oli vahvistettu tykistöpatterilla ja panssarikomppanialla, suorittaisi 30 kilometrin 
marssin ja saartaisi Nishinin kylän seuraavaan aamuun mennessä. Perille tultuaan 

265 The Soviet-Afghan War, s. 108-111, 113, 116, 119, 121. 
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pataljoonan oli määrä tukea afgaanien "Watanparast"-pataljoonaa sen haravoidessa 
kylän ja tuhotessa kapinalliset. Tukena olisi myös neljä Mi-24-taisteluhelikopteria 

Klo 03.00 aikaan yöllä yliluutnantti A. A. Kapitonovin komentama 3. mootto-
roitu jalkaväkikomppania nousi afgaaneilta lainattuihin [siviili]kuorma-autoihin, 
siirtyi kylän alueelle ja saartoi sen pohjoisesta ja lännestä. Tarkoituksena oli estää 
vihollisen murtautuminen vuorten suuntaan ja Heratin kaupunkiin 

Vihollinen havaitsi pataljoonan päävoimien liikkeen. Se jakautui kahdeksi ryh-
mäksi ja yritti lähteä kylästä pohjoiseen ja länteen. Saartavat osat avasivat tulen ja 
pakottivat vihollisen palaamaan takaisin kylään. 

Klo 05.00 2. moottoroitu jalkaväkikomppania yhdessä panssarijoukkueen kanssa 
muodosti saarrostuksen etelään ja itään. Samaan aikaan 1. moottoroitu jalkaväki-
komppania yhdessä kahden panssarijoukkueen kanssa miehitti kokoontumisalueen 
noin kaksi kilometriä kylän lounaispuolella, jonne ne jäivät valmiina vahvistamaan 
saartavia yksiköitä. Vihollinen huomasi nämä toimet. 

Neuvostoyksiköt pitivät saarrostusasemansa ja odottivat afgaanipataljoonaa, joka 
haravoisi kylän. Kapinalliset tulittivat saarrostajia joka puolelta kylää ja ryhmittyivät 
samaan aikaan uudelleen, käytännössä kenenkään häiritsemättä. Toiminta osoitti, 
että kylässä oli kapinallisia noin kymmenen kertaa enemmän kuin alun perin arveltiin. 

Klo 06.00 vihollinen alkoi toimia. Sen tarkoituksena oli sitoa pohjoispuolella 
olevat saarrostavat ryhmät tulella ja tehdä päähyökkäys länteen. Tavoitteena oli 
murtautua nopeasti saarrostusasemien läpi ja sen jälkeen nopeasti hajaantua ja 
piiloutua naapurikyliin täydellisen tuhon välttämiseksi. Vastaukseksi kapteeni Ju. V. 
Rjazanov vahvisti 3. moottoroitua jalkaväkikomppaniaa kahdella panssarijoukkueella 
ja pyysi tykistötulta. Kapinalliset keskeyttivät hyökkäyksensä. He torjuivat neuvos-
toliittolaisten vangiksiantautumisvaatimukset. Neuvostosotilaat sallivat muiden kuin 
taistelijoiden poistua taistelualueelta tarkastettuaan nämä huolellisesti. 

Klo 09.00 aikaan "Watanparast"-pataljoona siirtyi kokoontumisalueelleen noin 
kaksi kilonmetriä kylän pohjoispuolella. Tunnin kuluttua pataljoona aloitti haravoinnin 
seitsemän panssarivaunun tukemana. Kapinallisten tarkka tuli kuitenkin pakotti 
afgaanit maastoutumaan. He kärsivät tappioita ja vetäytyivät kokoontumisalueelleen. 
Klo 11.00 aikaan afgaanipataljoona teki uuden etenemisyrityksen ja lyötiin jälleen 
takaisin. Ampumatarvikekulutus oli valtavaa. Ilman ampumatarviketäydennystä 
hyökkäyksen uusiminen ei olisi ollut mielekästä. Täydennys saapui lopulta iltahä-
märissä afgaanien majoituspaikasta. Miehistölle tuotiin nyt myös lämmin ateria, 
sillä se oli tuonut mukanaan vain yhden päivän kuivamuonan. 

"Watanparast"-pataljoona kieltäytyi hyökkäämästä yöllä. Niinpä rykmentin 
komentaja käski moottoroidun jalkaväkipataljoonan hyökkäämään. Seuraavana 
päivänä, aamunkoitteessa, 1. moottoroitu jalkaväkikomppania ja panssarikomp-
pania hyökkäsivät 40 minuutin tykistövalmistelun jälkeen. Klo 07.00 mennessä ne 
olivat ottaneet kylän haltuunsa. Siellä ei tavattu vihollisia, 15-miehistä jälkijoukkoa 
lukuun ottamatta. Vangit kertoivat sissien käyttäneen pimeyttä hyväkseen, solut-
tautuneen afgaanipataljoonan ryhmityksen läpi yöllä ja paenneen vuorille. Heidän 
tappionsa olivat 34 miestä kaatuneina ja noin 50 haavoittuneina. Neuvosto- ja 
afgaanijoukoilla oli 13 kaatunutta ja 18 haavoittunutta, myös kaksi panssarivaunua 
ja yksi BTR menetettiin.266  

266  The Soviet-Afghan War, s. 111-113 sekä tekstin venäjänkielinen versio. 
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Kartta 14. Aluepuhdistus Nishinin alueella 1981.~67 

Puhdistukset olivat joskus mittasuhteiltaan varsin laajoja ja niihin käytettiin 
useita pataljoona, afgaanien taholla jopa divisioonan vahvuisia voimia. 
Näin toimittiin esimerkiksi vuoden 1984 alussa Kunduzin kaupungin 
kaakkoispuolella Koillis-Afganistanissa. 

Sissit perustivat tukikohdan ja harjoituskeskuksen Ishkameshiin, missä heillä oli 
tiedusteluraporttien mukaan yli 1 000 miestä, noin 70 sinkoa, 25 raskasta kone-
kivääriä ja noin 50 tykkiä ja kranaatinheitintä. Ishkameshissa oli lisäksi ase-, 
ampumatarvike- ja muita varastoja. Siihen tukeutuen sissit tekivät aktiivisesti 
iskuja Kunduziin laskeutuvia lentokoneita vastaan ja hyökkäilivät tieosuudella 
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Kunduz — Pul-i Khumri kulkevien kuljetuskolonnien kimppuun. Maakunnassa 
olevia varuskuntia ja joukkoja oli tämän takia vaikea huoltaa. 

Tehtävää varten koottiin voimaryhmä, joka koostui kahdesta neuvostoliittolai-
sesta moottoroidusta jalkaväkipataljoonasta, erillisestä tiedustelupataljoonasta, 
erillisestä helikopterilaivueesta ja kahdesta tykistöpatteristosta. Yksi afgaanidi-
visioona tukisi neuvostojoukkoja. Hankalan maaston ja vihollisen erinomaisen 
tiedustelun takia saartavia joukkoja ei voinut tuoda paikalle salassa. 

Operaation johtaja everstiluutnantti V. M. Akimov päätti tämän takia käyttää 
saarrostusasemien muodostamiseen ilmarynnäkköjoukkoja ja tuhota vihollisen 
sen jälkeen maajoukkojen rintamasuunnassa tekemällä hyökkäyksellä. 

Tammikuun 20. päivänä 1984 klo 07.00, sen jälkeen kun Fulolin, Marzekin 
ja Kokabulakin alueille oli tehty ilmaiskuja, tiedustelupataljoona suoritti sinne 
helikopterimaahanlaskun. Samaan aikaan 2. moottoroitu jalkaväkipataljoona 
teki helikopterimaahanlaskun neljä kilometriä Ishkameshista länteen. Maahan-
laskut tehtiin Mi-6-kuljetushelikoptereilla joukkojenkuljetushelikopterien [Mi-8] 
sijasta. Sissit olivat tottuneet Mi-6:n käyttöön rahdinkuljetuksessa eivätkä kiinnit-
täneet niiden lentoihin huomiota. Everstiluutnantti V. Krokhinin komentama 2. 
moottoroitu jalkaväkipataljoona laskeutui, tuhosi vihollisen Kuchin tukikohdan 
läheisyydessä ja liittyi klo 08.30 mennessä lähestyvään panssariryhmään, joka 
oli saapunut 6. moottoroidun jalkaväkikomppanian päällikön, yliluutnantti R.S. 
Zarifovin johdolla. Pataljoona nousi ajoneuvoihinsa ja suoritti raidin linjalla Api-
kutan—Badguzar tarkoituksenaan tuhota aseet ja ampumatarvikekätköt. Vihollinen 
viivytti, veti osan voimistaan vuorille ja toisen osan Ishkameshin kaupunkiin — 
sissien pääkoulutuskeskukseen. 

Majuri A. V. Vlasovin komentama 1. moottoroitu jalkaväkipataljoona käytti 
hyväkseen tiedustelupataljoonan menestystä ja eteni Kokabulakin ja Marzekin 
kyliin 08.30 mennessä. Seuraavien kahden ja puolen tunnin aikana se tuhosi niissä 
olevan vihöllisen. Ishkameshissa olevat sissit oli nyt saarrettu kahdelta puolelta. 
Kymmenen minuutin tykistövalmistelun jälkeen molemmat moottoroidut jalkaväki-
pataljoonat aloittivat hyökkäyksen helikopterien tukemana, ja klo 15.00 mennessä 
ne tuhosivat kaupungissa olevan vihollisen. Osa sisseistä murtautui saartorenkaas-
ta ja pakeni Darayi-Pashayn suuntaan. 1. moottoroitu jalkaväkipataljoona ajoi 
heitä takaa samalla kun 2. moottoroitu jalkaväkipataljoona käskettiin Fulolin 
eteläpuolelle, jossa sen tuli liittyä tiedustelupataljoonaan. Sen jälkeen niiden tuli 
yhdistetyin voimin eristää ja tuhota Fulolissa oleva vihollinen. 

Klo 16.00 mennessä vihollinen oli keskittänyt päävoimansa Fulolin ja Darayi-
Pashayn kyliin. Neuvostoliittolaiset yksiköt pyrkivät säilyttämään aloitteen ja yrit-
tivät vallata kylät liikkeestä, jalkautumatta taisteluajoneuvoista. Se ei onnistunut. 
Saarrostusyritys pysähtyi sissien kovaan tulitukseen. Seuraavien 24 tunnin aikana 
moottoroitu jalkaväkipataljoona ja tiedustelupataljoona taistelivat kylien valtaa-
miseksi ja saivat ne haltuunsa vasta sen jälkeen, kun sissit käyttivät pimeyttä ja 
sumua hyväkseen ja livahtivat kaakkoon vuorille. Sissien tappiot olivat noin 150 
kaatunutta ja vankia. Sotasaaliiksi saatiin paljon aseita ja ampumatarvikkeita. 
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Kartta 15. Aluepuhdistus Kunduzin maakunnassa 1984. 

Sotatoimea myöhemmin Frunzen akatemiassa analysoitaessa sen plussa-
puolina pidettiin mm. salaamista, vihollisen harhauttamista todellisesta 
toiminta-alueesta, laajaa manöverointia, rintamasta suunnattujen isku-
jen ja sivustaiskujen yhdistämistä, saarrostusta, vertikaalista saarrostusta 
sekä yleisjoukkojen, ilmavoimien ja tykistön tehokasta yhteistoimintaa. 
Puutteina pidettiin voimien riittämättömyyttä suhteessa toiminta-alueen 
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laajuuteen (20 x 10 km). Vihollista ei tästä syystä kyetty tuhoamaan koko-
naisuudessaan. Myös tiedusteluosien käyttämistä taisteluosina pidettiin 
virheenä. Olisi tullut niin ikään kiinnittää enemmän huomiota toiminnan 
skaalan laajentamiseen vihollisen eristämiseksi ja tuhoamiseksi.268 Täy-
dellistä saarrostusta ei saatu aikaan, ja sissien pääosa pystyi vetäytymään 
suojaan hyökkääjän tieltä. 

Vihreillä vyöhykkeillä ja yleensä vuoriston ulkopuolella oli helpompi 
toimia. Menestystä saavutettiin esimerkiksi Helmandin maakunnassa ke-
väällä 1984. Puhdistustoimi liittyi tässä tapauksessa laajempaan alueelliseen 
operaatioon. 

Tähän mennessä neuvostojoukoille oli kertynyt paljon kokemuksia haravoinnista 
erillisillä alueilla ja asutuilla alueilla. Moottoroitu jalkaväki eteni tavallisesti jalan, 
ilman panssarivaunujen, tykistön, BMP:ien (tai BTR:ien) tukea. Myös sisseille oli 
kertynyt kokemusta vastatoimista, ja he olivat kehittäneet taktiikkaansa niiden 
mukaisesti. Sissit pyrkivät säännönmukaisesti houkuttelemaan meidät ennalta 
valitsemilleen alueille ja avaamaan sitten tulen lähietäisyydeltä, enintään 50-100 
metrin päästä. He ryhtyivät taisteluun ainoastaan lähietäisyydeltä, jolloin emme 
voineet käyttää tykistöä tai ilmavoimia tukenamme. Sissit tunsivat alueen ja sen 
maaston hyvin ja kykenivät manöveroimaan siellä neuvostojoukkoja taitavammin. 

Sotatoimen suunnittelu alkoi hyvissä ajoin etukäteen ja oli hyvin perusteellista. 
Maahanlaskupataljoonan komentaja everstiluutnantti Romanov päätti edetä vih-
reälle vyöhykkeelle niin, että panssarivaunut ja panssaroidut miehistönkuljetusajo-
neuvot etenisivät jalkautuneiden sotilaiden edellä. Ne antaisivat suojaa sotilaille 
näiden kulkiessa [sissien] tulialueiden lävitse. Tämä oli rohkea ja omaperäinen idea, 
sillä yleensä sissit miinoittivat sellaiset alueet, joilla panssarit saattoivat liikkua. 
Maastossa oli lisäksi runsaasti kastelukanavia ja mahdollisia ylläkköpaikkoja. 
Pataljoonan komentajan suunnitelman mukaan taistelumuodostelmaan kuu-
luisi kaksi panssariryhmää, jotka etenisivät kolonnamuodossa; panssarivaunut 
kärjessä ja panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot niiden jäljessä. Kolonnat 
etenisivät läpi koko vihreän vyöhykkeen. Niiden kummallakin puolella etenisi 
yksi maahanlaskukomppania. 

Toiminta aloitettiin toukokuun 11. päivän aamulla klo 08.00, ja toukokuun 13 
päivän päättyessä olimme puhdistaneet alueen kokonaisuudessaan sisseistä. Kaap-
pasimme paljon aseita ja ampumatarvikkeita. Yhtä komppanioista tulitettiin yli 
kymmenen kertaa ja panssarivaunujamme kohti ammuttiin yli 40 sinkolaukausta. 
Tästä huolimatta pataljoonalla ei ollut lainkaan tappioita.269  

Läntisessä Afganistanissa aluepuhdistuksia jouduttiin suorittamaan myös 
Heratin kaupungissa, jota ei ollut suojattu samalla tavoin kuin Kabulia. Ym-
päristössä oli vihreitä alueita, jotka tarjosivat sisseille suojaa ja tukeutumis- 

268 The Bear Went Over the Mountain, s. 19-23. 
269 The Bear Went Over the Mountain, s. 24-25. 
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paikan iskuja varten. Puhdistukset olivat alueen laajuuden takia työläitä. 
Joukkoja tarvittiin paljon ja aikaa saattoi kulua kaksi tai kolme viikkoa, tai 
jopa kuukausi. Menetelmä oli sama kuin muuallakin: neuvostojoukot muo-
dostivat saarrostuksen esikaupunkeihin, ja afgaanijoukot haravoivat alueen. 
Koska kaupungin täydellinen saartaminen yhdellä kertaa ei ollut mahdollista, 
tarkastettava alue jouduttiin jakamaan pienempiin osiin, jotka puhdistettiin 
yksitellen. Tämä ei liene ollut eduksi lopputulosta ajatellen. Alueen laajuus 
ei myöskään ollut ainut ongelma. Alueelle sijoitettua neuvostodivisioonaa 
vuosina 1980-1982 komentaneen Boris Gromovin mukaan: 

Meidän kanssamme Heratissa toimi tavallisesti Afganistanin armeijan 17. jalkavä-
kidivisioona. Paljon myöhemmin jouduimme itse näkemään, miten tämä divisioona 
täytti tehtäväänsä. Oli mielenkiintoista seurata sen lähtöä pois kaupungista. Tehtävänä 
saattoi olla esimerkiksi kulkea tiettyä katua päästä päähän. Oli siis tarkastettava 
talot, kellarit, ullakot, toisin sanoen kaikki mitä sillä alueella oli. Afgaanit ottivat 
usein mukaansa myös paikallishallinnon edustajia ja naisia. Kun tällainen tarkastus 
oli päättymässä ja sotilaat tulivat ulos kadun toisesta päästä, he raahasivat muka-
naan kaikkea, mitä vain pystyi ottamaan ja kantamaan pois: sänkyjä, kaikenlaisia 
nyyttejä ja arkkuja. Itse asiassa, heidän taholtaan, se oli laillistettua sotarosvousta. 

Ensimmäisen tarkastuksen päätyttyä, kun meille valkeni, mihin tämä voi johtaa, 
kieltäydyimme käyttämästä hallituksen joukkoja tämänkaltaisiin operaatioihin. 
"Puhdistukset" jatkuivat edelleen, mutta hieman eri tavalla. Aloimme käyttää 
operaatioihin Afganistanin salaisen poliisin väkeä, santarmeja ja myös puoluejoh-
tajia. Päästimme heidät omien tiesulkujemme läpi suoraan kaupunkiin luottaen 
siihen, että he pitäisivät silmällä toinen toisiaan, eivätkä sen takia yrittäisi varastaa 
mitään ja viedä varastettuja tavaroita saartoketjumme läpi. Aluksi järjestelmä 
toimi, mutta sitten kaikki alkoi taas sujua vanhaan malliin. Tajutessaan, että heitä 
ei voi rangaista eikä valvoa, he unohtivat hyvin pian kuka oli puolueen edustaja 
ja kuka tsekisti, ja jatkoivat varastelua entiseen tapaan. 

Kun ymmärsimme, että tällaista "vallankumouksellista" pakkoluovutusta ei 
pystytty pysäyttämään, ja kun neuvostojoukoilla ei ollut oikeutta toimia kau-
pungissa itsenäisesti, päätimme lopettaa "puhdistukset" ja toteuttaa operaatiot 
toisella tavalla. 5. moottoroidun jalkaväkidivisioonan johto sopi afgaanien kanssa 
tehtävästä siten, että afgaanit evakuoisivat saarretusta kaupunginosasta kaikki 
asukkaat, naisia ja lapsia lukuun ottamatta. Sitten miesväestö keskitettäisiin au-
kealle ja helposti valvottavalle paikalle. Heratissa tähän tarkoitukseen käytettiin 
esimerkiksi stadionia. — — 

Stadionilla oli noin viidenkymmenen metrin välein kolme panssaroitua mie-
histönkuljetusajoneuvoa. Kaikki miehet kulkivat jonossa yksi kerrallaan hitaasti 
niiden ohi. Jokaisessa ajoneuvossa, niin ettei kukaan nähnyt heitä, istuivat ns. 
tunnistajat. He tunsivat hyvin maanmiehensä ja tietystä maksusta osoittivat ne, 
jotka tavalla tai toisella olivat olleet yhteydessä dushmaneihin. Vieressä olevat 
Afganistanin turvallisuuselinten upseerit merkitsivät ylös avustajiensa lausunnot. 

Usein miehistönkuljetusajoneuvoissa istuvat "tunnistajat" eivät paljastaneet 
ainoastaan niitä, jotka olivat tehneet yhteistyötä opposition kanssa, vaan myös 
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omia henkilökohtaisia vihollisiaan. He yrittivät näin maksaa kalavelkoja sellaisille 
naapureilleen, jotka olivat jollakin tavalla aiheuttaneet heille harmia. Yritykset 
panetella syyttömiä olivat kuitenkin jo etukäteen tuhoon tuomittuja, sillä yhteys 
dushmaneihin oli osoitettava kolme kertaa. 

Niiden kanssa, jotka eivät läpäisseet tarkastusta, Afganistanin salainen poliisi 
jatkoi työtä itsenäisesti. Divisioonan johto ei seurannut heidän myöhempiä kohta-
loitaan. Mutta, tavallisesti, lyhyehkön ajan kuluttua, kun Heratissa toimeenpantiin 
seuraava "puhdistus", törmäsimme uudelleen niihin, jotka oli "suodatettu" kolme 
tai neljä kuukautta aikaisemmin En tiedä miten Afganistanin salainen poliisi toimi. 
Ilmeisesti mitään tutkintaa tai oikeudenkäyntiä ei järjestetty, vaan afgaanitsekistit 
päästivät operaation tuloksena pidätetyt vapaiksi. Nämä palasivat koteihinsa ja 
kaikki alkoi taas alusta.270  

Vuosina 1980-1981 Afganistanissa vieraillut kenraali Mahmut Garejev teki 
samantapaisia haavaintoja maan pohjoisosissa. Aseita ja vastarintataisteli-
joita etsivän afgaanidivisioonan taktiikkana oli saartaa kylät ja haravoida 
sen jälkeen kaikki talot ja muut rakennukset. Neuvostosotilaat muodostivat 
ulomman saartorenkaan, suojasivat afgaaneja mahdollisilta ulkopäin tulevilta 
iskuilta ja estivät saarroksiin joutuneita murtautumasta ulos. Afgaanisotilaat 
anastivat etsintöjen yhteydessä paikallisen asukkaiden omaisuutta, eivätkä 
heidän johtajansa pyrkineet mitenkään estämään sitä. Ryöstelyllä ja "ban-
ditismilla" oli maassa pitkät perinteet, ja sotatila ruokki niitä entisestään. 
Myös neuvostojoukkojen on kerrottu syyllistyneen ryöstelyyn.271 

Menestyksekäs aluepuhdistus edellytti kokemusten mukaan perusteellisia 
valmisteluja, saartavan ja haravointia suorittavan osan toimien koordinointia 
sekä tulitukiosien (panssariryhmä, tykistö, ilmavoimat) taitavaa käyttöä. 
Aloitteellisuudella oli suuri merkitys. Johtajien kyky tehdä itsenäisiä rat-
kaisuja korostui, sillä kaikkea ei voinut suunnitella etukäteen.272 Kokonai-
suutena arvioituna aluepuhdistuksia ei voi pitää menestyksekkäinä, sillä 
joukkojen poistuttua sissit pystyivät yleensä palaamaan takaisin. Heidän 
tappionsa eivät myöskään liene kohonneet erityisen suuriksi. Asuttujen 
alueiden puhdistukset sen sijaan aiheuttivat väistämättä tuhoa ja synnyt-
tivät pelkoa ja kauhua siviiliväestön parissa. Ne sotivat näin pikemminkin 
Kabulin hallinnon poliittisia päämääriä vastaan. 

On ilmeistä, että sotatoimiin osallistuvissa joukoissa — joiden pääteh-
tävänä oli vihollisen tuhoaminen — näitä päämääriä saatettiin pitää perin 
toissijaisina asioina. 

270 Gromov, glava "Pervaja komandirovka" ("Tgistki" Gerata). 

271  Garejev, s. 26-27; Kakar, s. 221, 223, 238. 
272 The Bear Went Over the Mountain, s. 1. 
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Raidit 

Raidilla (reid, reidovye deistvija) tarkoitettiin määritelmän mukaan nopeasti 
liikkuvien joukkojen vihollisen selustassa suorittamaa sotatoimea. Yllätyk-
sellisyys oli raidin tunnusomainen piirre. Se suoritettaisiin yleensä etukäteen 
määritettyä reittiä pitkin. Tarkoituksena oli tuhota vihollisen elävää voimaa, 
taisteluvälineitä ja tärkeitä kohteita, häiritä vihollisen johtamistoimintaa, 
kulkuyhteyksiä ja muita selustan toimintoja. Raidin luonteeseen kuului, että 
joukko ei jäisi kohteeseen, vaan palaisi takaisin suoritettuaan tehtävänsä. 
Soveltuvina joukkoina pidettiin maahanlaskujoukkoja, panssarijoukkoja, 
mekanisoituja joukkoja tai sissijoukkoja. Taktiikalla oli venäläisessä sota-
taidossa pitkät perinteet. Erityisenä sotatoimen muotona se oli tunnettu 
ainakin jo 1800-luvulla.273 

Afganistanin oloissa, kun koko maa-alueen pysyvä haltuunotto ei ollut 
realistinen ajatus, raidi oli paljon käytetty menetelmä. Se soveltui hyvin 
silloin kun haluttiin tuhota tietyllä alueella todettu sissijoukko, puhdis-
taa tietty kohde sisseistä tai etsiä näiden ase-, ampumatarvike- tai muita 
varastoja. 40. armeijan hajaryhmitys ei ollut tässä esteenä, sillä raideja 
voitiin tehdä suhteellisen pienelläkin joukolla ilman voimien uudelleenryh-
mittämistä. Raidit myös jättivät sisseille paljon vähemmän aikaa reagoida 
kuin laajemmat hyökkäysoperaatiot, jotka edellyttivät pitkiä etukäteisval-
misteluja ja voimien siirtoja. Pääosan sodan ensimmäisestä vuodesta ne 
olivat hyökkäyksellisen sodankäynnin tärkein muoto.274  

Raideihin käytettiin useimmiten moottoroitua jalkaväkeä. Osasto koos-
tui tavallisesti yhdestä tai kahdesta BTR- tai BMP-kalustolla liikkuvasta 
pataljoonasta, joita oli vahvennettu tiedustelu-, pioneeri- ja tykistöosilla. 
Tukemiseen voitiin käyttää myös taistelu- ja kuljetushelikoptereita sekä 
taistelulentokoneita. Raidi kesti yleensä 3-7 päivää. Osasto eteni tänä ai-
kana jopa kymmenien tai jopa sadan kilometrin päähän. Matkan varrella 
etsittiin ja tuhottiin sissiosastoja. Puuttuvaa paikallistuntemusta korvattiin 
liittämällä osastoihin agfaaniarmeijan yksiköitä ja joskus myös Afganistanin 
sisäministeriön voimien tai salaisen poliisin edustajia. Sodan alkuvaihees-
sa, kun tilannekuva oli hyvin puutteellinen, tehtävänannot saattoivat olla 
epämääräisiä ja sisältää esimerkiksi vain määräyksen edetä tiettyä tietä ja 
tuhota sen lähimaastossa tavatut sissit ja näiden varastot. Tuloksekkaampi 
toiminta edellytti tiedusteluaineistoa, jota saatiin pääasiassa Afganistanin 
tiedusteluelimiltä. Kävi ilmi, että tiedoissa yleensä liioiteltiin vihollisen 

273 Sovetskaja voennaja entsiklopedia, tom 7 (1979), s. 94-95. 
274 Majorov, Aleksandr: Pravda ob Afganskoi voine, s. 133-134. 

184 



vahvuutta. Tiedot saattoivat myös olla täysin virheellisiä ja johtaa siihen, 
että tykistötuli ja ilmaiskut kohdistettiin siviiliväestöön.~75 Iskuja tehtiin 
toisaalta aivan tarkoituksellisesti esimerkiksi sellaisiin kyliin, joista oli am-
muskeltu neuvostojoukkoja tai joita pidettiin sissien tukeutumispaikkoina. 
Kylän asukkaat saattoivat tällöin joutua erottelematta rankaisutoimien 
kohteeksi.276 

Vuoristo oli raidienkin kannalta erityisen hankalaa maastoa. Siellä oli 
vaikea liikkua nopeasti ja saavuttaa yllätysetua. Hyvän maastontuntemuksen 
omaava vastustaja oli yleensä etulyöntiasemassa harvoja tieuria eteneviin 
moottoroituihin yksiköihin verrattuna. Joukkojen kokemattomuus ilmeni 
hyvin esimerkiksi pohjoisessa Fariabin maakunnassa toukokuussa 1980 
suoritetussa raidissa, joka suoritettiin ilman valmisteluja. Se jähmettyi jo 
alkuvaiheessa ja saatiin vietyä loppuun vasta lisävoimien tuella. Yllätyk-
sellisyydestä ja nopeudesta ei voinut puhua. 

Vuoriston juurelle jalan saapunut tiedustelukomppania havaitsi kuorma-auton 
jättämiä ajouria, jotka johtivat erääseen kanjoniin. Yritys edetä kanjoniin BMP:llä 
ei onnistunut, sillä se ajoi kanjonin suulla miinaan. Komppania yritti sen jälkeen 
mennä jalan. Oli edetty noin 200-300 metriä, kun yksi tiedusteluryhmistä löy-
si suuren huoltokätkön tien vasemmalta puolelta. Lähistöllä ei näkynyt ketään. 
Komppania jatkoi syvemmälle, missä kanjoni teki jyrkän mutkan oikealle. Kun 
oli saavuttu mutkaan, tiedustelijoita vastaan avattiin tuli raskaalla konekiväärillä. 
Kolme tiedustelijaa haavoittui ja suojautui suuren kivenlohkareen taakse. Haa-
voittuneiden evakuointiyritykset epäonnistuivat, sillä konekiväärituli esti paikan 
lähestymisen. Vasta pimeän tultua tiedustelijat pääsivät tovereidensa luo. Silloin 
kaikki olivat jo kuolleet. Kaatuneet otettiin mukaan ja tiedustelukomppania poistui 
kanjonista sulkien sen suun. 

Seuraavaan aamuun mennessä kanjonin ulkopuolelle oli keskitetty tiedustelupatal-
joonan ja yhden moottoroidun jalkaväkipataljoonan päävoimat. Tämä joukko yritti 
nyt vallata kanjonin etenemällä sinne tietä pitkin. Yksiköt pääsivät vain kanjonin 
mutkaan saakka. Etenemisen pysäytti konekivääri, joka ampui kivistä muodoste-
tusta suojapaikasta. Todettakoon, että hyökkäystä yritettiin ilman tykistön tukea. 
Minkäänlaista manööveriä ei yritetty. Etenemistä ei myöskään suojattu tulella. 

Komentaja pyysi SU-25-rynnäkkökoneen tulitukea, ja kone tuhosi koneki-
vääriaseman tarkalla pommi-iskulla. Tiedustelupataljoona lähti nyt komentaja 
kärjessä jatkamaan hyökkäystä. Onnistuttiin etenemään mutkakohdan läpi ja 
500 metriä kanjoniin. Siellä dushmanit avasivat yllättäen tulen automaattiaseilla. 
Pataljoonan komentaja haavoittui ja kaksi tiedustelijaa kaatui. Vihollisen tuli 
pakotti tiedustelijat maastoutumaan. 

275 The Soviet-Afghan War, s. 93-94 sekä tekstin venäjänkielinen versio; Gromov, glava "Pervaja 
komandirovka" (Pervye boevye deistvija). 

276 Voennye prestuplenija sovetskih voisk v Afganistane (Vladimir Osipenko, Nikolai Prokudin). 
Siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisuuksista laajemmin esim. Kakar, s. 213-246. 
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Moottoroitua jalkaväkeä Badakhshanin maakunnassa 

Tuntia myöhemmin paikalle saapui 40. armeijan komentaja. Analysoituaan tilan-
netta hän päätti vallata kanjonin kymmenen minuutin tykistövalmistelun jälkeen. 
Räjähdyspilviä pöllähteli vuorenrinteillä. Kumea kaiku kierteli kanjonissa. Sitten 
tuli hiljaista. Pataljoona jatkoi hyökkäystä ja pääsi eteenpäin 75-100 metriä, kun 
se sai taas vastaansa käsiaseiden tulta. Kaksi tiedustelijaa haavoittui. Dushmani-
en tuliasemia ei ollut lamautettu, sillä tykistö oli ampunut alueammuntaa, mikä 
osoittautui vuoristossa tehottomaksi. 

Tiedustelupataljoona ei pystynyt valtaamaan kanjonia ja se suunnattiin toisaalle. 
Tehtävä annettiin moottoroidulle jalkaväkipataljoonalle, ja se valtasikin kanjonin 
kahden seuraavan päivän aikana taisteluhelikopterien ja lentokoneiden tukemana. 
Viholliselta jäi taistelukentälle kahdeksan kaatunutta.27  

Alkuvaiheen kokemukset osoittivat, että teillä tai vuorilaaksoissa pysyt-
televä osasto ei juuri saavuttanut menestystä. Sisseillä oli erinomainen 
tiedustelu- ja tiedotusverkosto. Osoittautui, että he saattoivat olla selvillä 
paitsi joukkojen liikkeistä, jopa niiden toimintasuunnitelmista. Tietoja 
voitiin hyödyntää piiloutumalla hyvissä ajoin vuorille, viheralueille tai ky-
liin. Voitiin myös valita sopivia tuliylläkköpaikkoja reitin varrelta. Karvaat 
kokemukset opettivat raidiosastoille varovaisuutta. Oli vältettävä suora-
viivaista liikkumista tietystä pisteestä toiseen. Salaamiseen oli ylipäänsä 
kiinnitettävä enemmän huomiota. Raidiin voitiin liittää myös saarrostava 
osasto ja yrittää näin estää vihollisen vetäytyminen alueelta.278 

277  The Soviet-Afghan War, s. 95-96 sekä tekstin venäjänkielinen versio. 
278 The Soviet-Afghan War, s. 101-103. 
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Taitamattomasti toteutettuina raidit aiheuttivat jatkossankin vaaratilanteita 
ja tappioita. Tunnetuin esimerkki on huhtikuulta 1984, jolloin Panshirin 
laakson hyökkäysoperaatioon liittynyt tunkeutuminen erääseen sivustaso-
laan aiheutti yhdelle moottoroidulle jalkaväkipataljoonalle noin 60 miehen 
tappiot kaatuneina ja 45 miestä haavoittui. Pataljoonan oli enenemisen 
nopeuttamiseksi käsketty edetä solan pohjaa ilman sivustasuojausta ja 
kulkureitin varrella olevan hallitsevan maaston varmistamista. Runsaan 
200 miehen vahvuinen joukko käveli tämän seurauksena suoraan sissien 
väijytykseen ja kolmelta suunnalta avatun tulen maalitauluksi.~79 

Sissien sotatarvikevarastot olivat usein sellaisessa vuoristomaastossa, 
jota maitse etenevän joukon oli vaikea tavoittaa, etenkin kun varastot oli 
suojattu taitavasti. Lähestymisurilla ja hallitsevissa maastokohdissa oli 
tähystys- ja puolustusasemia. Tulitukena oli kranaatinheittimiä, raskai-
ta konekivääreitä ja olkapääohjuksia ilmatorjuntaa varten. Miinoittei-
ta käytettiin paljon. Varastoja suojasi tavallisesti useamman kymmenen 
miehen vahvuinen osasto. Raidi voitiin tällaisessa tapauksessa suorittaa 
ilmarynnäkkönä. Siihen käytettiin yleensä 20-40 miehen joukkoa, joka 
kuljetettiin kohteelle helikoptereilla. Mikäli vihollisen puolustus todettiin 
lujaksi, raidiosastoa voitiin vahvistaa taisteluhelikoptereilla. Helikopte-
rit lensivät hyvin matalalla päästäkseen kohteen lähelle salassa. Joukko 
laskeutui, sopivan laskeutumispaikan puuttuessa hypättiin maanpinnan 
tuntumassa leijuvista koptereista. Kohde pyrittiin valtaamaan ja tuhoa-
maan eri suunnista tehdyllä nopealla rynnäköllä. Helikopterit antoivat 
tarvittaessa ilmatulitukea. Tehtävän tultua suoritetuksi raidiosasto siirtyi 
kokoontumisalueelle, josta helikopterit noutivat sen Ilmarynnäkköraideja 
voitiin tehdä myös liikkuvia vihollisryhmiä ja pieniä osastoja vastaan. 
Periaate oli edellä kuvatun kaltainen. Tunkeuduttiin matalalla lentävil-
lä helikoptereilla vihollisen alueelle, laskeuduttiin, tuhottiin vihollinen ja 
palattiin takaisin.280 

Tiedustelutietojen epätarkkuuksia voitiin paikata erityisillä tiedustelu-
raideilla, joissa tiedustelu, tuhoaminen ja mahdollinen vankien sieppaus 
toteutettiin samalla kertaa. Salaamissyistä toimittiin pääsääntöisesti öisin 
tai heti aamunkoitteessa. Myös eri varuskuntien päivystystehtävässä ole-
vat pataljoonat tai rykmentit suorittivat raidin kaltaisia sotatoimia omilla 
vastuualueillaan. Tällaisia etukäteen määritettyihin kohteisiin suunnattuja 
iskuja tehtiin vuosittain noin 240-300.281 

279 Ljahovski, Aleksandr: Tragedija 1-go bataljona 682-go motostrelkovogo polka v Pandzsere. 
280 The Soviet-Afghan War, s. 206-208. 

281 The Soviet-Afghan War, s. 105, 226-228. 
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Ilmarynnäköt 

Edeltäneessä luvussa on jo käynyt ilmi, että ilmaliikkuvuutta hyödynnet-
tiin yleisesti hyökkäysoperaatioiden taktisissa ilmarynnäköissä (desantno —
sturmovye deistvija). Yleisten sotaoppien mukaan ilmarynnäkköjä tehtäisiin 
vihollisen selustaan sen jälkeen kun sen puolustus oli murrettu ja edellytykset 
operaation menestykselle oli varmistettu. Afganistanissa järjestys saattoi 
olla päinvastainen. Rynnäköt tehtiin yllätysmomentin säilyttämiseksi usein 
jo ennen kuin maavoimien pääosa oli lähtenyt liikkeelle, tai siinä vaiheessa 
kun joukot alkoivat siirtyä varuskunnistaan taistelualueelle. Ilmarynnäkön 
tarkoituksena oli muodostaa vihollisen selustaan — vuoristosoliin ja hal-
litseviin maastokohtiin — tulppa estämään vihollisen vetäytyminen maitse 
etenevien päävoimien tieltä. Ilmarynnäkköjoukko muodosti alasimen, jota 
vasten yleisjoukkojen nyrkki murskaisi vastustajan. 

Yksittäisen rynnäkköjoukon koko vaihteli joukkueesta pataljoonaan, 
tehtävästä riippuen. Sitä vahvennettiin tavallisesti kranaatinheittimillä, kra-
naattikonekivääreillä, liekinheittimillä ja pioneereilla. Joukko kuljetettiin 
kohteeseen kuljetushelikoptereilla ja sitä tuettiin taisteluhelikoptereilla, 
hävittäjä-pommittajilla tai rynnäkkökoneilla. Suuret korkeudet ja ilmasto 
asettivat toiminnalle omat rajoitteensa. Vuoristossa suoritettavaan ilma-
rynnäkköön tarvittiin usein melkein kaksinkertainen määrä helikoptereita 
normaalioloihin verrattuna. Esimerkiksi Mi-8 saattoi kuljettaa merenpinnan 
tasolla 24 täysissä varusteissa olevaa sotilasta, mutta vuoristossa vain 12 
ja joskus tätäkin vähemmän. 

Taistelujaotus käsitti tavallisesti useita ryhmiä. Ensimmäinen ryhmä 
koostui taisteluhelikoptereista, hävittäjä-pommittajista ja rynnäkkö-
koneista. Sen tehtävänä oli lamauttaa vihollisen ilmapuolustus ja suorit-
taa tulivalmistelu laskeutumisalueelle. Mi-8-kuljetushelikopterit seurasivat 
perässä ja laskivat maahan ryhmän, jonka tehtävänä oli ottaa laskeutumis-
alue haltuun. Tämän ryhmän mukana oli myös ilmatulenjohtajia, jotka 
ohjasivat tarvittavia taisteluhelikoptereiden iskuja. Kun laskeutumisalue 
oli varmistettu, ilmarynnäkköjoukon pääosa tuotiin kohteeseen kolonna-
muodossa lentävillä Mi-8 tai Mi-6 -helikoptereilla. Mikäli kalusto ei riittänyt 
koko joukon kuljettamiseen samalla kertaa, se tuotiin useampina erinä. 
Suojaa antoivat taisteluhelikopterit, jotka olivat koko ajan radioyhteydessä 
ilmarynnäkköjoukkoon ja maassa oleviin ilmatulenjohtajiin. Viimeisenä 
ryhmityksessä oli tulitukitehtäviin tarkoitettu taisteluhelikopteriosasto. 
Ilmarynnäkköjoukon johto-osa saapui tämän osaston mukana. Sillä oli 
käytettävänään yksi tai kaksi erikoisvarustettua helikopteria (Mi-9 VZPU) 
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ja yksi tai kaksi An-26-lentokonetta.282 
Ilmarynnäkköjoukko laskettiin tavallisesti useammalle laskeutumisalu-

eelle. Jos alueella ei ollut sopivaa laskeutumispaikkaa, helikopterit jäivät 
leijumaan 1-2 metrin korkeudelle maanpinnasta ja kuljetettavat hyppä-
sivät alas. Eri paikkoihin lasketut osat siirtyivät nopeasti ennalta määri-
tetylle kokoontumisalueelle, jossa komentaja muodosti niistä yhtenäisen 
rynnäkköosaston. 

Iskun ajankohdan ja taistelusuunnitelman salaamiseen kiinnitettiin pal-
jon huomiota. Suunnitelman laatimiseen osallistui vain suppea joukko. Eri 
lähteistä saadun tiedusteluaineiston ohella saatettiin joskus lähettää vielä 
erityinen tiedusteluryhmä, jonka tehtävänä oli hankkia lisätietoja kohtees-
ta. Vihollista pyrittiin harhauttamaan mm. levittämällä disinformaatiota. 
Helikopterimuodostelma saattoi myös lentää aluksi väärään suuntaan ja 
muuttaa sitten lentoreittiä nopeasti kohti todellista laskeutumisaluetta. 
Joukot voitiin myös laskea muualle kuin varsinaiselle kohdealueelle, jolloin 
ne siirtyivät loppumatkan jalan. Tämä oli vakiomenetelmä esimerkiksi 
silloin, kun ilmarynnäkköjoukkoa käytettiin saarrostustehtäviin. Näin 
voitiin harhauttaa sissejä pitämään tiettyä vetäytymisreittiä turvallisena, 
vaikka se oli tosiasiassa ansa. 

Vetäytyminen taistelualueelta tehtävän suorittamisen jälkeen ei sekään 
ollut välttämättä yksinkertaista. Varomattomuus saattoi kostautua sissien 
yllättävänä vastaiskuna siinä vaiheessa kun joukko oli paluumarssilla tai 
sitä lastattiin helikoptereihin. Vetäytyminen tapahtui tästä syystä asteittain, 
yleensä taisteluhelikopterien ja jälkijoukon suojaamana. Tässä vaihees-
sa pyrittiin erityisesti tuhoamaan sissien ilmatorjunta-aseet, jotka olivat 
erityisen vaarallisia silloin kun helikopterit olivat nousemassa ilmaan.283  

Väijytykset 
Väijytystaktiikassa voitiin rakentaa ohjesäännöistä ja koulutuskäsikirjoista 
tutulle perustalle. Määritelmän mukaan kysymyksessä oli toiminta, jossa 
joukko siirrettiin salassa vihollisen selustaan tekemään yllättäviä iskuja. 
Päämääränä oli vihollisen tuhoaminen, vankien, asiakirjojen, aseiden ja 
muun materiaalin kaappaaminen. Afganistanin vuoristomaasto suosi väi-
jytystaktiikkaa, ja sissien ohella myös neuvostojoukot käyttivät sitä laajassa 

282 VZPU = vozdusnyi punkt upravlenija (ilmakomentopaikka). An-26-lentokoneet olivat 
ilmeisesti tyyppiä An-26RT, joiden avulla voitiin rakentaa radioviestiyhteydet joukkojen ja 
niiden kauempana toimivien esikuntien välille myös vuoristomaastossa ja suurilla etäisyyksillä. 
Konetyypistä ks. Ugolok Neba. Bolsaja aviatsionnaja etsiklopedija. An-26RT. 

283 Ilmarynnäköistä yleensä: The Soviet-Afghan War, s. 201-203, 208 sekä tekstin venäjänkielinen 
versio. 
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mitassa; sekä etillisissä iskuissa että laajempiin sotatoimiin liittyen. Toiminta 
oli jopa virallisen määritelmän mukaista laajempaa. Väijytyksiä käytettiin 
yhtenä keinona kuluttaa vihollista ja heikentää sen toimintaedellytyksiä. 
Sen avulla voitiin myös lisätä sissien kokemaa psyykkistä painetta. Suurten 
neuvosto- ja afgaanijoukkojen liikkeitä oli helppo tarkkailla ja ennakoida, 
mutta väijytysten osalta tilanne oli toinen. Yllättävien iskujen uhka oli 
olemassa aina ja kaikkialla. 

Väijytykset perustuivat tiedustelutietoihin. Lähtökohtana saattoivat 
olla etukäteen laaditut kuukausisuunnitelmat ja niiden perusteella valitut 
kohteet ja ajankohdat. Käytäntö osoitti kuitenkin, että parempiin tuloksiin 
päästiin silloin, kun suunnitelmat tehtiin mahdollisimman tuoreiden tietojen 
perusteella. Näin voitiin reagoida nopeasti sissien liikkeisiin. Väijytystehtävää 
suorittava joukko koostui tavallisesti moottoroidusta jalkaväkijoukkueesta, 
tiedustelujoukkueesta, maahanlaskujoukkueesta tai -komppaniasta, jota 
oli vahvennettu kranaattikonekivääreillä ja yksittäisillä pioneereilla tai 
pioneeriryhmällä. Eräissä tapauksissa väijytykseen voitiin käyttää jopa 
kokonaista pataljoonaa. Se perusti tällöin yleensä useita väijytyspaikkoja, 
jotka muodostivat yhtenäisen väijytysjärjestelmän. 

Yksittäiseen väijytyspaikkaan sijoitettiin tavallisesti useampia ryhmiä. 
Tuliryhmään kuuluivat kranaattikonekiväärit, kranaatinheittimet, koneki-
väärit ja tarkka-ampujat. Kaappausryhmän tehtävänä oli ottaa vankeja, 
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asiakirjoja ja aseita. Suojausryhmä turvasi väijytyspaikan sivustat ja selustan 
sekä joukon vetäytymisen. Useaan pisteeseen hajautettu tähystysryhmä 
tarkkaili vihollisen liikkeitä ja välitti tietoja pääjoukolle. Tarpeen mukaan 
voitiin muodostaa myös muita ryhmiä, esimerkiksi pioneereista koostuva 
miinoittajaryhmä. Mikäli joukolla oli BMP-rynnäkköpanssarivaunuja tai 
panssaroituja BTR-miehistönkuljetusajoneuvoja, vaunuista muodostettiin 
panssariryhmä. Ryhmä koottiin sopivaan salattuun paikkaan, josta se 
pystyi siirtymään nopeasti väijytyspaikalle tukemaan taistelua. Panssari-
ryhmää voitiin käyttää tukena myös väijytysjoukon vetäytyessä alueelta. 
Tarvittavasta ilmatuesta vastasivat lähimmässä lentotukikohdassa hälytys-
valmiudessa olevat taisteluhelikopterit. Myös muita reservejä varauduttiin 
lähettämään tilanteen niin vaatiessa.284 

Kuvio 1. Eräs väijytyksen suoritustapa.285 

284 Sovetskaja voennaja entsiklopedija, tom 3 (1977), s. 412; The Soviet-Afghan War, s. 125-130. 
285 The Soviet-Afghan War, s. 127. 
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Maahanlaskun jälkeen jatketaan jalkaisin eteenpäin. 

286 The Soviet-Afghan War, s. 129-130. 

Väijytyspaikalle saavuttiin säännönmukaisesti öiseen aikaan; taisteluajo-
neuvoilla, kuorma-autoilla, helikoptereilla tai jalan. Koska joukon lähtöä 
majoituspaikasta toiminta-alueelle ei voinut salata, turvauduttiin harhau-
tukseen. Väijytysosasto saattoi jalkautua ajoneuvoista vaivihkaa, minkä 
jälkeen ajoneuvot jatkoivat matkaansa niille määrättyyn odotuspaikkaan. 
Siirrossa voitiin käyttää myös "kaksosia". Väijytysosasto kulki tällöin pans-
saroitujen ajoneuvojen kansilla ja "kaksoset" sisällä vaunuissa. Osasto 
jalkautettiin tähystykseltä suojatussa paikassa, ja vaunujen sisällä olleet 
siirtyivät sen paikalle vaunujen kansille. Eräs tapa oli kuljettaa joukko 
aluksi väärään kohteeseen, mistä siirryttiin jalan väijytyspaikalle. Voitiin 
myös simuloida ajoneuvorikkoa, jota "korjatessa" väijyttäjät poistuivat 
salassa asemiin Helikoptereita käytettäessä laskeutumispaikka valittiin 
jopa yli kymmenen kilometrin päästä kohteesta, ja lennon aikana tehtiin 
valelaskuja, joilla pyrittiin salaamaan se mihin kuljetettavat tosiasiassa jä-
tettiin. Maahanlasku suoritettiin tavallisesti illalla, hieman ennen hämärän 
tuloa, jolloin väijytyspaikalle voitiin jatkaa pimeän turvin.286  

Onnistunut väijytys saattoi johtaa kohteen nopeaan ja täydelliseen tu-
hoamiseen. Näin kävi esimerkiksi Helmandin maakunnassa joulukuussa 
1984. Väijytysjoukkona oli tässä tapauksessa joukkueen vahvuinen osasto. 
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Maahanlaskupataljoonamme tehtävänä oli valvoa noin 300 kilometrin päässä 
Kandaharin lounaispuolella olevaa rajaosuutta. Afganistanin KHAD:ilta saa-
tujen tiedustelutietojen perusteella pataljoonan komentaja päätti tehdä vihollista 
vastaan väijytysiskuja. 

Olimme palaamassa helikoptereilla majoitusalueellemme rajalla suoritettujen 
väijytystehtävien jälkeen. Lentäessämme Helmand-joen yläpuolella havaitsin tien, 
joka kulki joen rannan vihreän vyöhykkeen reunalla. Laskeuduimme 5-10 metrin 
korkeudelle ja pian huomasin tuoreet kuorma-auton jäljet. Palattuamme majoi-
tusalueelle lepäämään sain tiedon, että kuorma-autoilla liikkuva noin 50-miehen 
vahvuinen sissijoukko oli saapunut vastuualueellemme. Menin pataljoonan komen-
tajan luo ja esitin, että suorittaisin väijytyksen vast'ikään keksityn tien varressa. 

Pataljoonankomentaja käski minun toimeenpanna alueella väijytys joulukuun 
3. ja 10. päivien välisenä aikana. Väijytysjoukkoni käsitti 25 miestä, joista kaksi 
oli upseereita. Joukko jakautui kolmeen osaan, joissa kussakin oli ryhmänjohtaja 
ja kaksi kolmen miehen ryhmää. 

Valitsin väijytyspaikan lentäessämme alueelle. Helikopterit tekivät kaksi valelas-
kua, toisen noin 10-20 kilometrin päässä varsinaisesta laskeutumispaikastamme 
ja toisen 5-6 kilometrin päässä siitä. Laskeuduimme ennen pimeän tuloa. 

Meillä oli muonaa ja vettä kymmeneksi päiväksi. Otimme mukaan kahden 
päivän annokset ja piilotimme loput. Jokaisella miehellä oli kannettavana 35-40 
kiloa varusteita. Yön tultua siirryimme väijytyspaikkaan. Kun tulimme tielle va-
litsin itse tuliasemat, käskin tulialueet ja sen kuinka asemat piti suojata ja salata. 
Jokainen sotilas kaivoi maattavan tuliaseman. Syntynyt irtomaa siirrettiin alueella 
olevaan notkoon. Kaksi pioneeria rakensi miinakentän käyttäen ansalankaa ja 
kaukolaukaistavia MON-100-miinoja. Öiseen aikaan kaksi kolmasosaa joukosta 
oli.taisteluasemissa ja yksi kolmasosa lepäsi. Päivisin oli kolme tähystäjää ja muut 
lepäsivät. Päivisin poistimme miinoista sytyttimet, jotta villieläimet eivät laukaisisi 
niitä ja paljastaisi meitä. 

Väijytyspaikkamme oli tasaista erämaata. Olin valinnut paikan, koska se oli 
vihreää vyöhykettä korkeammalla ja mahdollisti havainnoinnin joka suuntaan. 
Päivällä saatoimme nähdä 3-5 kilometrin päähän, yöllä saatoimme erottaa 20-25 
kilometrin päässä olevan kuorma-auton valot. Kuorma-auton äänen saatoimme 
kuulla 3-5 kilometrin päästä. 

Seuraavana päivänä paimen ajoi suuren lammaslauman vihreän vyöhykkeen 
ja miinakenttämme välisen alueen kautta. Myöhemmin samaa reittiä kulki pai-
mentolainen kolmen kamelin kanssa. Kumpikaan ei havainnut meitä. Järjestin 
miehilleni ruokailun kahdesti päivässä notkossa olevassa "päiväleirissä". He saivat 
aterian aamulla palattuaan väijytyspaikalta ja illalla ennen kuin palasivat takaisin 
asemiinsa. Jokainen sai litran vettä vuorokaudessa. Kahden ensimmäisen yön 
aikana ei tapahtunut mitään. Seuraavana aamuna lähetin joukkueenjohtajan ja 
useita sotilaita muonakätköllemme hakemaan täydennystä. 

5. ja 6. joulukuuta oli hiekkamyrsky, mutta 6. päivän iltana se viimein tyyntyi. 
6. ja 7. päivien välisenä yönä kuulimme äkkiä kuorma-autojen ääniä. Annoin 
taistelukäskyn. Miehet panivat aseensa ja RPG-18-singot käyttökuntoon. Kun 
oli kulunut 30 minuuttia, kolme raskasta ZIL-130-kuorma-autoa ja kaksi kevyttä 
kuorma-autoa lähestyi sammutetuin valoin. Kun kaikki autot olivat tuhoamis- 
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alueella laukaisin kaksi miinaa, mikä oli tulenavausmerkki. Joukkueenjohtaja ja 
minä johdimme tulta ja käytimme valaisusoihtuja sekä valojuovaluoteja tulen 
kohdentamiseksi Kaikkiin kuorma-autoihin osuttiin singoilla ja käsiaseiden tulella 
ensimmäisen minuutin aikana. Yksi kuorma-auto, joka oli yrittänyt kääntyä ympäri 
ja paeta väijytyspaikalta, tuhoutui miinaan. Vihollinen oli palavien, räjähtelevien 
ampumatarvikkeiden saartamana. Kun se yritti päästä pois, me niitimme sen 
maahan. Vihollinen menetti 44 miestä kaatuneina ja kolme autolastillista aseita, 
ampumatarvikkeita ja muita varusteita. Minun osastoni selvisi ilman tappioita 287  

Kokonaisuutena arvioituna väijytykset eivät olleet menestyksekkäitä. Kes-
kimäärin yhdeksässä tapauksessa kymmenestä epäonnistuttiin, sillä hyvän 
tiedusteluverkoston omaavaa vastustajaa oli vaikea yllättää. Joukon pal-
jastumiseen vaikutti osaltaan myös esimerkiksi se ylijohdon määräys, että 
väijytysosastoon tuli aina kuulua vähintään 25 miestä. Myös määräysten 
edellyttämä radioliikenne — ilmoitukset liikkeelle lähdöstä, saapumisesta 
väijytyspaikalle jne. — saattoi paljastaa hankkeen, ja sissit tiesivät pysytellä 
muualla. Erehdyksiäkin tapahtui, ja väijytysiskujen kohteiksi saattoi jou-
tua sellaisiakin karavaaneja, joiden lastina ei ollut mitään sodankäyntiin 
liittyvää.288 

Tykistö tulitukena 
Käsitys tykistön keskeisestä roolista vihollisen vastarinnan murtamisessa 
ja tuhoamisessa sai vahvistusta myös Afganistanissa. Tykistöä käytettiin 
käytännöllisesti katsoen kaikissa sotatoimissa. Tykistöllä suojattiin myös 
varuskuntia, vartiotukikohtia, sotilaallisia ja siviililaitoksia, marssikolon-
nia ja huoltokuljetuksia. Käyttöperiaatteet olivat paljolti entuudestaan 
tuttuja. Maan erityisolosuhteet ja poikkeuksellinen vihollinen edellyttivät 
silti uusiakin ratkaisuja. 

Tulivoiman ytimenä olivat moottoroitujen jalkaväkidivisioonien tykis-
törykmentit ja raketinheitinpatteristot sekä moottoroitujen rykmenttien 
tykistöpatteristot. Myös maahanlaskudivisioonan kuului tykistörykmentti. 
Erillisissä moottoroiduissa jalkaväkiprikaateissa, ilmarynnäkköprikaatissa 
ja erillisessä maahanlaskurykmentissä oli patteriston vahvuinen tykistöosa. 
Organisaatioihin kuului lisäksi runsaasti kranaatinheittimiä, panssarintor-
juntatykkejä ja ilmatorjuntatykkejä. Pelkästään yhden moottoroidun divi-
sioonan määrävahvuuteen kuului noin 100 kenttätykkiä, 18 raketinheitintä 
ja noin 70 kranaatinheitintä. Yhtymän tulivoimaa kuvaa, että se kykeni 

287 The Bear Went Over the Mountain, s. 167-169. 
288 The Bear Went Over the Mountain, s. 173-174; Voennye prestuplenija sovetskih voisk v 

Afganistane (Aleksei Tsikisev, Sergei Dubko). 
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teoriassa ampumaan minuutissa yli 80 tonnia erilaisia sirpalekranaatteja.289 
Ongelmana oli, että Afganistanissa oli vain kolme tällaista divisioonaa. 

Tykistön kokonaismäärä ei vastannut niitä vaatimuksia, joita maan koko 
ja tehtävien kirjo edellyttivät. Hyökkäyksellisiä sotatoimia haittasi se, että 
osa tykistöstä oli jatkuvasti sidottuna erilaisiin suojaustehtäviin, joista 
sitä ei voinut irrottaa. Hyökkäystä tukevien tykistöryhmien kokoamisessa 
syntyi tällöin ongelmia. Saattoi syntyä tilanteita, joissa tykistöryhmää ei 
kyetty muodostamaan lainkaan, ja rykmentit saivat tyytyä vain omaan 
kalustoonsa.290 

Tulen tehoa ei voinut oleellisesti kasvattaa ylemmän johtoportaan 
tykistöllä, tässä tapauksessa armeijatykistöllä, sillä se käsitti pääosan 
sota-ajasta vain yhden tykistörykmentin. Armeijaan oli alun perin kuu-
lunut erillinen tykistöprikaati, mutta se oli kotiutettu jo syksyllä 1980. 
Tuolloin suoritettujen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä oli kotiutettu myös 
divisioonien tykistörakettiyksiköt. Syynä lienee ollut se ilmeinen tosiasia, 
että niistä ei ollut juuri hyötyä sissisotaa käyvää vihollista vastaan. Di-
visioonien ilmatorjuntatykistörykmentit palautettiin nekin kotimaahan 
vuonna 1986.291 

Divisioona- ja rykmenttitykistö koostui haupitseista, jotka osoittau-
tuivat kaikkein käyttökelpoisimmaksi tykkimalliksi Vartiotukikohtiin ja 
muihin kiinteisiin asemiin sijoitettiin yleisesti vedettäviä 122 mm:n ympäri-
ampuvia haupitseja. Panssarihaupitsit (122 mm:n "Gvozdika", 152 mm:n 
"Akatsija") soveltuivat hyvin liikkuviin sotatoimiin. Panssaroinnin mie-
histölle antama,„suoja oli selvä etu toimittaessa vastarintaliikkeen hallussa 
olevilla alueilla. Suuri korotuskulma lisäsi haupitsien käyttökelpoisuutta 
vuoristotaisteluissa, esimerkiksi vuoristosolissa liikuttaessa. Afganistanissa 
testattiin myös kaikkein uusimpia tykistöaseita. Sellaisia olivat 152 mm:n 
"Giatsint"-kanuunat ja 220 mm:n "Uragan"-raketinheittimet, joiden kan-
tama oli yli 30 kilometriä — "Uraganilla" jopa 50 kilometriä. Myös uutta 
järeää 240 mm:n "Tulpan"-telakranaatinheitintä kokeiltiin. Laajaan am-
musvalikoimaan kuului mm. sirotemiinoja sisältäviä kuorma-ammuksia 
ja laserohjattavia ammuksia. Viimeksi mainitut osoittautuivat tehokkaaksi 
tuhottaessa hyvin varustettuja puolustusasemia, linnakkeita ja kiviesteitä. 

289  Beskarev, Aleksandr: Afganistan. Peretsen v/ts Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija); 
Afganistan. Komsostav 66 omsbr; Afganistan. Komsostav 70 omsbr; Afganistan. Komsostav 
56 gv. odsbr; Afganistan. 345. gv. opdp; Kiianlinna, m. t., liite 1.4. 

290  The Soviet-Afghan War, s. 171-172. 
291 Beskarev, Aleksandr: Afganistan. Peretsen v/ts Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija); 

Zironov, Mihail: Sostav 40-i armii za period prebyvanija na territorii Afganistana i ego 
izmenenija za 1980-1983 gg., 1984-1986 gg. 
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152 mm:n "Akatsija" panssarihaupitseja voitiin käyttää moniin eri tehtäviin. 

Hyväksi havaitun perinteisen kranaatinheitinkaluston rinnalle saatiin 82 
mm:n "Vasiljok"-automaattikranaatinheittimiä. Ainakin maahanlasku-
joukot ja erilliset moottoroidut prikaatit saivat käytettäväkseen uusia 120 
mm•n "Nona"-haupitsi-kranaatinheittimiä, jotka olivat panssaroituja ja 
telavetoisia ja pysyivät ampumaan suorasuuntaustulta myös suurilla korotus-
kulmilla. Ne osoittautuivat, panssarihaupitsien ohella, tehokkaiksi myös 
raidiluontoisissa sotatoimissa. 

Panssarintorjuntatykkejä käytettiin tavallisesti suojaustehtävissä — vas-
tustajallahan ei ollut panssarivoimia. Panssarintorjuntaohjukset puolestaan 
soveltuivat sissien varustettujen asemien tuhoamiseen etenkin siellä, missä 
tykistöä ei voinut käyttää.292  Kevyille ilmatorjuntatykeille löytyi käyttöä 
ajoneuvosaattueiden suojaamisessa ja esimerkiksi erillisten tukikohtien 
vahvennuksina. 

292 The Soviet-Afghan War, s. 167-169, 175-176. 
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Yleisten neuvosto-oppien mukaan tykistön taktinen tiheys hyökkäyksen 
tulivalmistelussa oli noin 100 putkea rintamakilometrillä. Afganistanissa 
ei liene käytetty tällaisia tiheyksiä, mutta voimakkaita tykistökeskittymiä 
kyllä nähtiin. Esimerkiksi Panshirin laakson operaatiossa keväällä 1982 oli 
käytettävissä 155 tykkiä ja kranaatinheitintä. Panshirissa keväällä 1984 
suoritettua vielä suurempaa operaatiota tuettiin 39 tykki-, kranaatinheitin-
ja raketinheitinpatterilla — yli 200 tykistöaseella. Raketinheitinpattereiden 
suuri osuus (13) kertoo niiden käyttökelpoisuudesta.294  Raketinheittimillä 
voitiin massoittaa tulta tehokkaasti ja ulottaa tulipeite tarvittaessa laajalle 
alueelle. Raketinheittimiä voitiin käyttää myös sirotemiinoitteiden levit-
tämiseen sivulaaksoihin ja sissien muille mahdollisille vetäytymisreiteille. 

Ohjesääntöjen mukaan epäsuoraa tulta käytettiin hyökkäystaistelus-
sa tulivalmisteluun, murron tukemiseen ja saattoon taisteltaessa viholli-
sen puolustuksen syvyydessä. Tykistövalmistelun pituus vaihteli yleensä 
puolesta tunnista tuntiin. Tarvittaessa sitä saattoi edeltää erillinen tuho-
amisvaihe, jolloin hävitettiin vihollisen linnoitteita. Tykistövalmistelu piti 
ulottaa vihollisen taktisen puolustuksen koko syvyyteen ja sen operatiivi-
sen puolustusvyöhykkeen läheisyyteen Valmistelu ammuttaisiin erillisinä 

293 Tehnika I vooruzenie 40-i OA (na 1.08.1987 g ) Tehnika i vooruzenie, n:o 1, 2007. 
294 Kiianlinna, s. 41; Ljahovski: Ahmad Sah; Merimski: V pogone za "Lvom Pand2"sera". 
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Tehnika i vooruzenie -lehdessä vuonna 2007 julkaistun tilaston mukaan 
joukoilla oli elokuun alussa 1987 tykistöaseita seuraavasti:293 

122 mm:n D-30-haupitseja 
122 mm:n 2S1-panssarihaupitseja ("Gvozdika") 
152 mm:n 2S5-telakanuunoita ("Giatsint-S") 
152 mm:n 2S3-panssarihaupitseja ("Akatsija") 
152 mm:n 2A36-kanuunoita ("Giatsint-B") 

310 
96 
54 
50 
8 

120 mm:n 2S9 panssaroituja kranaatinheitin-haupitseja ("Nona -S") 69 
240 mm:n 2S4-telakranaatinheittimiä ("Tulpan") 4 
120 mm:n kranaatinheittimiä 54 
82 mm:n kranaatinheittimiä 2V9, 2B14, BM-37 823 
122 mm:n raketinheitinjärjestelmiä ("Grad") 94 
122 mm:n raketinheitinjärjestelmiä ("Grad 1") 7 
240 mm:n raketinheitinjärjestelmiä ("Uragan") 17 
100 mm:n MT-12-panssarintorjuntatykkejä ("Rapira") 42 
"Konkurs", "Maljutka", "Metis" 
panssarintorjuntaohjusten laukaisulaitteita 290 
"Strela-1", "Strela-10" ilmatorjuntaohjusten laukaisulaitteita 46 
ZSU-23-4 "Silka"-ilmatorjuntapanssarivaunuja 10? 
ZU-23-2-ilmatorjuntatykkejä 190 



tuliryöppyinä, joista ensimmäinen ja viimeinen kohdistettaisiin vihollisen 
tykistöasemiin ja etulinjaan.~95 

Murtoa voitaisiin tukea tulivyöryllä, tulen peräkkäisellä keskittämisellä, 
keskitetyllä tulella tai tulella erillisiin maaleihin. Tulivyöryä ammuttaisiin 
hyökkäävän joukon eteen asteittain syvyyteen eteneville tasoille. Tulen pe-
räkkäistä keskittämistä käytettäisiin silloin kun tulivyöryn käyttö ei olisi 
mahdollista tai vihollisen puolustus koostui selvistä tukikohdista. Maalit 
olivat tällöin yleensä samoja kuin tulivalmistelussa: vihollisen tukikohtia ja sen 
tykistön tuliasemia. Etuna oli vähäisempi ampumatarvikekulutus tulivyöryyn 
verrattuna. Keskitettyä tulta ja tulta erillisiin maaleihin ammuttaisiin silloin, 
kun hyökättäisiin suoraan liikkeestä nopeasti puolustukseen ryhmittynyttä 
vihollista vastaan. Tällaisia tilanteita syntyisi etenkin murrettaessa vihollisen 
puolustuksen syvyydessä olevia väliasemia, kohtaamistaisteluissa, yöllä ja 
erityisolosuhteissa. 

Saatto alkaisi murron tukemisen jälkeen, siinä vaiheessa kun oli mur-
tauduttu vihollisen puolustusryhmitykseen. Se jatkuisi koko hyökkäyksen 
ajan. Tulen käyttö olisi tässä vaiheessa joustavaa: tykistöä käytettäisiin 
sekä hajautetusti että keskitetysti, tulenkäyttötavat olisivat tilanteen mu-
kaan hyökkäyksellisiä tai puolustuksellisia. Tällöinkin olisi pyrittävä tulen 
massoittamiseen ja keskittämiseen.296 

Näitä periaatteita käytettiin myös Afganistanissa. Suuren mittakaa-
van hyökkäysoperaatioissa ja aluepuhdistusoperaatiossa (kun vastassa 
oli voimakas vihollinen), tulituki oli totuttuun tapaan kolmivaiheinen. 
Se koostui tulivalmistelusta, murron tukemisesta ja etenevien joukkojen 
saatosta. Tulen käyttö noudatti pääosin normaalia kaavaa. 

Tulivalmistelun tarkoituksena oli tuottaa viholliselle mahdollisimman 
suuret tappiot ja luhistaa sen moraalia ja toimintakykyä. Perusmenetelmänä 
oli noin 20-35 minuutin valmistelu, joka koostui 1-3 iskusta ja ulottui 4-5 
kilometrin syvyyteen vihollisen etulinjasta. Ensimmäinen isku ammuttiin 
vihollisen etummaisiin asemiin, toinen isku vihollisen toiseen ja kolmanteen 
puolustuslinjaan ja — vuoristotaistelussa — vuorten keski- ja alarinteillä 
oleviin tuliasemiin Kolmas isku ammuttiin tavallisesti samoihin maaleihin 
kuin ensimmäinen. Sen aikana voitiin tulittaa myös vihollisen sivustoilla, 
hallitsevissa maastonkohdissa, olevia asemia. Maaston ja tilanteen salliessa 
tykistö ampui valmistelun aikana myös suora-ammuntatulta. Kolmanteen 
iskuun saatettiin joskus liittää vielä savutus, jossa vastustajan etulinjan 

295 Kasurinen, Kari: Epäsuoran tulen käyttö Varsovan liiton divisioonien sotatoimissa, 
s. 37, 41-42. 

296 Kasurinen, s. 46-54. 
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II 	hilll, 

Armeijatykistöä: 152 mm:n "Giatsint"-telakanuuna. 

tasalle ammuttiin savuverho suojaamaan omien joukkojen hyökkäystä. 
Vuoriston oikukkaat tuulet ja ilmavirtaukset estivät kuitenkin tämän me-
netelmän yleistymisen. 

Tulenkäyttöön sisältyi ajatus vastustajasta, joka oli staattisessa asema-
puolustuksessa ja noudatti samoja ryhmitysperiaatteita kuin potentiaalinen 
vastustaja sellaisessa sodassa, johon joukot ja johtajat oli alun perin kou-
lutettu. Sissit eivät toimineet näin. He pääsivät perille kaavamaisesta tulen-
käyttötavasta ja osasivat suojautua iskuilta. Perusmenetelmästä saatettiin 
tämän takia joskus poiketa esimerkiksi ampumalla toinen isku samoihin 
kohteisiin kuin ensimmäinenkin. Näin pyrittiin yllättämään puolustajat, 
joiden arvioitiin uskovan toisen iskun kohdistuvan taemmas ja jotka olivat 
sen takia jo saattaneet siirtyä suojapaikoistaan taisteluasemiin Pienistä 
korjauksista huolimatta tulivalmisteluille oli ominaista rakenteellinen 
jäykkyys. Tykistötuli edellytti maalinmääritystä tai etukäteen laadittuja 
täydellisiä tulisuunnitelmia. Laajoissa operaatioissa tulen tehoa heikensi 
myös suunnittelijoiden kykenemättömyys reagoida nopeasti muuttuvaan 
vihollistilannekuvaan. Ääriesimerkkinä voi pitää Panshirin laakson kevään 
1984 operaatiota, johon liittynyt tulivalmistelu ammuttiin ainakin osittain 
tyhjään maastoon 
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Murtoa tuettiin tavallisesti keskitetyllä tulella ja tulen peräkkäisellä keskit-
tämisellä. Tulenkäytön muotoja täytyi yhdistellä totutusta poikkeavalla 
tavalla, ja tässä nähtiin myös uusia sovelluksia. Pyrittäessä estämään vihol-
lisen vetäytyminen saarretusta solasta voitiin käyttää paikallaan pysyvää 
tulivallia. Sulun tehostamiseksi tällaisia valleja voitiin muodostaa esimer-
kiksi kolmelle tasalle, muutaman sadan metrin välein, ja ampua kullekin 
niistä tietyin väliajoin. Peräkkäisiin tulenkeskityksiin voitiin yhdistää myös 
suora-ammuntatulta vihollisen pesäkkeiden tuhoamiseksi. Viheralueilla ja 
kylissä taisteltaessa turvauduttiin joskus perinteiseen tulivalliin. Tietyn tasan 
tulittaminen aloitettiin yhteislaukauksella, minkä jälkeen tykit ampuivat 
omaan tahtiin kunnes saivat käskyn lopettaa ja siirtää tuli seuraavalle 
tasalle. Vallin etenemistasa osoitettiin omille joukoille savuammuksilla. 
Jos vihollisen vastarinta yhä jatkui, kärjen mukana liikkuva tulenjohtaja 
avusti tulen keskittämisessä ongelmakohtiin. Mikäli hyökkäävän joukon 
reitin varrella oli kapeita laaksoja tai solia, tykistö saattoi ampua suojaavaa 
tulivallia etenemisuran molemmin puolin. Jos tykistöä oli riittävästi, voitiin 
muodostaa pysyvä tulieste ehkäisemään sissien mahdollisia sivustaiskuja. 

Hyökkäyksen edetessä, saattovaiheessa, tykistö ampui yleensä etukäteen 
määritettyjä tai täydentävän tiedustelun perusteella määritettyjä maaleja. 
Vuoristotaisteluiden luonteeseen kuului, että hyökkäävät joukot eivät eden-
neet yhtenäisenä rintamana vaan operaatio pirstoutui erillisiksi taisteluiksi. 
Näin tapahtui esimerkiksi silloin kun pitkää jokilaaksoa etenevät voimat 
joutuivat puhdistamaan myös sivulaaksoja ja tuhoamaan aiemmin tunte-
mattomia vihollistukikohtia. Tykistöä ei voinut tällöin käyttää keskitetysti. 
Kaukana selustassa olevista tuliasemista olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta 
toteuttaa niitä lukuisia tulitukipyyntöjä, joita etenevistä moottoroidun 
jalkaväen yksiköistä saattoi samanaikaisesti tulla. Tulenkäytöltä edellytet-
tiin nopeutta ja tarkkuutta. Parhaaseen tulokseen päästiin hajauttamalla 
tykistöä. Pattereita ja jaoksia liitettiin hyökkääviin pataljooniin ja niiden 
alayksiköihin. Jo yhtä komppaniaa saattoi olla tarkoituksenmukaista 
vahvistaa kokonaisella tykkipatterilla, kranaatinheitinpatterilla tai jopa 
molemmilla. Edellytyksenä oli tietysti se, että ne kykenivät toimimaan 
riittävän lähellä yksikköä. Vuoristossa jalan liikkuva joukko kykeni itse 
kuljettamaan mukanaan vain kevyitä kranaatinheittimiä.297  

Vuoristotaistelu edellytti tykistön ja ilmavoimien tuen huolellista koordi-
nointia. Tämä oli tarpeen jo sen takia, että rynnäköivät koneet ja helikopterit 
eivät joutuisi tykistön epäsuoran tulen vaikutuspiiriin. Voitiin menetellä 

297 The Soviet-Afghan War, s. 172-175. Kokemuksiin perustuvista käyttöperiaatteista myös 
Taktika 1988, s. 271. 
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esimerkiksi niin, että tykistö ampui tietyllä alueella parittomien tuntien 
aikana ja ilmavoimat iskivät parillisina tunteina. Tykistön suora-ammuntaa 
oli mahdollista jatkaa myös ilmaiskujen aikana altistamatta ilmavoimia 
omalle tulelle. Väärinkäsitysten ja omien tappioiden välttämiseksi myös 
joukkojen mukana liikkuvien tykistön ja ilmavoimien tulenjohtajien toi-
mintaa rajoitettiin. Tulta oli lupa pyytää vain omalla sektorilla oleviin 
kohteisiin, ei naapurijoukon alueelle.298 

Epäsuoran tulen järjestelyt eivät Afganistanissa olleet ylipäänsä helppo 
tehtävä. Erityisen paljon vaikeuksia ilmeni juuri vuoristoalueilla. Suurim-
massa osassa maata ei ollut tehty kunnollista geodeettista kartoitusta, mikä 
vaikeutti ammuntojen topografista valmistelua. Tuliasemien koordinaatit 
jouduttiin määrittelemään pääasiassa muiden karttojen ja erilaisten na-
vigointilaitteiden avulla. Kokemukset osoittivat virheiden määrän olevan 
tällaisella menetelmällä vuoristossa noin kymmenkertaisen tasaiseen maas-
toon verrattuna. Samat ongelmat koskivat maalinmääritystä. Teknisestä 
kalustosta ei välttämättä ollut paljoa hyötyä. Usein koordinaatit määritettiin 
silmämääräisesti ja suurimittakaavaisten karttojen, ilmakuvakarttojen ja 
1:40 000 ilmavalokuvien avulla. Vuoriston lukuisat katvealueet ja muut 
maastolliset erityispiirteet aiheuttivat vielä lisää pulmia. 

Ammuntojen meteorologiseen valmisteluun liittyi siihenkin omat haas-
teensa. Ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja kalustosta oli usein puutetta. 
Sään jatkuvat ja nopeat muutokset edellyttivät lukemien tarkastusta kaksi 
kertaa totuttua useammin, vähintään puolen tunnin välein. Noin puolet 
tykkikalustosta-oli yleensä ryhmitetty erillisiksi pattereiksi tai jopa vain 
jaoksiksi, jotka saattoivat olla huomattavan matkan päässä toisistaan. 
Sääaseman olisi tullut sijaita samanlaisissa korkeus- ja tuuliolosuhteissa 
kuin tuliasemat, mutta tätä vaatimusta ei voinut vuoristossa toteuttaa. 
Seurauksena oli, että ammuttaessa keskikantamalla ja sitä suurimmilla 
etäisyyksillä meteorologisten virheiden arvioitiin aiheuttaneen jopa kol-
manneksen — tai vieläkin enemmän — kaikista ammunnan virheistä.299  

Tykistötiedustelua hankaloitti se, että äänenmittausjärjestelmät ja 
tutkat eivät etenkään vuoristossa kyenneet paikantamaan luotettavasti 
sissien pienikaliiperisia tykkejä, kranaatinheittimiä ja raketinheittimiä. 
Sissit kun osasivat käyttää tuliasemia valitessaan taitavasti hyväkseen 
maaston tarjoamia suojia, kuten takarinneasemia ja vuorenhalkeamia. 
Parhaaksi keinoksi osoittautui optinen havainnointi. Vuoristomaasto 
tarjosi tältä osin etuja, siellä oli runsaasti hyviä tähystyspaikkoja ja mah- 

298  Gromov, glava "Vtoraja komandirovka" (Upravlenie ognem); The Soviet-Afghan War, s. 186. 

299  The Soviet-Afghan War, s. 182-185. 
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Raketinheittimiä Kunarin laaksossa. 

dollisuus tähystää hyvinkin kauas. Laaksoissa, vihreillä vyöhykkeillä ja 
muilla tasankoalueilla myös ääni- ja tutkatiedustelua pidettiin käyttö-
kelpoisina menetelminä.300 

Koska sodassa ei ollut rintamalinjoja ja vihollinen saattoi iskeä missä 
tahansa, tykistön oli kyettävä tukemaan sotatoimeen osallistuvia joukkoja jo 
ennen niiden saapumista varsinaiselle taistelualueelle. Tukea tarvittiin siitä 
lähtien kun joukot lähtivät liikkeelle maj oitusalueiltaan, sillä marssikolonnat 
olivat sissien suosimia iskukohteita. Tehtävästä vastasivat majoitusalutta 
suojaava tykistöpatteri tai patteristo ja marssikolonnan mukana liikkuva 
tykistö. Suojaava yksikkö tuki kolonnaa niin kauan kuin sen kantama riitti. 
Kolonnan mukana liikkuvat tulenjohtajat saattoivat pyytää yksiköstä tulta 
ja johtaa sitä. Tässä käytettiin apuna reitin varrelle etukäteen määritettyjä 
maalipisteitä. Kun tulenjohtaja totesi uuden viholliskohteen, hän valitsi 
maalikartaltaan kohdetta lähinnä olevan maalin ja pyysi ampumaan sitä. 
Tuli voitiin sen jälkeen ohjata iskemien perusteella oikeaan paikkaan. Mi-
käli suojaavan yksikön tulen kantama tai teho ei riittänyt, ajettiin asemiin 
marssikolonnassa olevaa tykistöä, joka pyrki tuhoamaan kohteen, yleensä 
suora-ammunnalla. 

Soo The Soviet-Afghan War, s. 169-170, 182. 
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Sodankäynnin erityispiirteisiin kuului, että neuvostojoukot eivät yleensä 
ottaneet valtaamaansa maastoa pysyvästi haltuun vaan poistuivat siel-
tä sotatoimen tultua suoritetuksi. Tykistöä tarvittiin tällöin tukemaan ja 
suojaamaan viholliskontaktista irrottautuvia ja vetäytyviä voimia Vuo-
ristomaasto oli erityisen riskialtista. Sissit pyrkivät vetäytymisliikkeen 
alkaessa miehittämään uudelleen hallitsevat kukkulat ja vuorenrinteet 
ja tulittamaan vetäytyjiä, jotka saattoivat tässä vaiheessa olla helppoja 
maaleja. Tämä pyrittiin estämään ampumalla tykistöllä ja heittimillä jo 
ennen vetäytymisen alkamista takarinteitä ja muuta sissien vastatoimien 
mahdollista avainmastoa. Vetäytymisliikkeen aikana suojaava tuliverho 
siirtyi asteittain joukkojen perässä. Näin jatkettiin kunnes oli päästy tur-
vallisen välimatkan päähän. 

Marssiosastojen ohella tykistöä käytettiin myös huoltokolonnien suo-
jaamiseen. Tässä käytettiin tavallisesti kahta vaihtoehtoista tapaa. Tykistö 
voitiin ensinnäkin hajauttaa kolonnan kulkureitille asemiin yhdessä pans-
sarivaunujen ja panssaroitujen ajoneuvojen kanssa. Paikat valittiin tällöin 
niin, että tulen kantama ulottui naapuriasemiin saakka. Järjestelmä suojasi 
saattuetta koko sen matkan ajan. Toisessa menetelmässä suojaava tykistö 
marssi kolonnan mukana kolmena erillisenä ryhmänä, joista ensimmäinen 
oli kolonnan kärjessä, toinen pääjoukon mukana ja kolmas jälkipäässä. 
Tulenjohtajia oli sijoitettu kolonnan ajoneuvoihin 10-15 ajoneuvon välein. 
Kun kolonna lähti liikkeelle, sitä tuettiin aluksi lähtöpaikassa olevalla tykis-
töllä. Kolonnan edettyä sen tehokkaan kantaman rajalle ajettiin pääjoukon 

_.;mukana liikkuva tykistöryhmä etukäteen määritettyihin tuliasemiin reitin 
varrelle. Tämä ryhmä vastasi nyt tulituesta, ja kolmas ryhmä siirtyi samassa 
yhteydessä eteenpäin kolonnan keskelle. Kun kolonnan jälkipää saavutti 
asemissa olevan tykistön ja kärki lähestyi sen tehokkaan kantaman rajaa, 
ajettiin asemiin kolmas ryhmä, ja toinen ryhmä liittyi kolonnaan. Tämän 
periaatteen mukaisesti jatkettiin tavoitteeseen saakka ja varmistettiin jat-
kuva tulituki.301 

Panssariaseen mahdollisuudet 
Afganistaniin siirretyt yhtymät ja joukko-osastot olivat alun perin myös 
panssarijoukkojen osalta vakiokokoonpanoissa. Kaikkiin kolmeen moot-
toroituun jalkaväkidivisioonaan kuului oma panssarirykmentti, jonka 
määrävahvuus oli noin 100 vaunua. Jokaisessa moottoroidussa jalkavä-
kirykmentissä oli lisäksi oma noin 30 vaunua käsittävä panssaripataljoona. 
Divisioonan vaunuvahvuus oli siten kaikkiaan noin 190 vaunua. Vuon- 

301 The Soviet-Afghan War, s. 175, 179, 181-182. 
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Panssarivaunuja oli alun perin aivan liikaa. 

na 1980 perustettuihin kahteen moottoroituun jalkaväkiprikaatiin kuului 
panssaripataljoona. Maahanlaskujoukoilla oli normaalisti vain kevyitä 
rynnäkkötykkejä, mutta Kabuliin sijoitettuun maahanlaskudivisioonaan 
kuului ainakin sodan myöhemmässä vaiheessa pataljoonan verran pans-
sarivaunuja. Erillisellä maahanlaskurykmentillä oli tukenaan panssari-
komppania. Mikäli kaikki joukot olisivat olleet määrävahvuisia (näin ei 
tosiasiassa ollut), vaunujen kokonaismäärä olisi vuonna 1980 noussut noin 
800:aan. Kevyempiä panssaroituja taistelu- ja kuljetusajoneuvoja (BMP, 
BTR, BMD) oli monin verroin enemmän. Pelkästään yhden moottoroi-
dun divisioonan määrävahvuuteen kuului noin 600 erilaista panssaroitua 
ajoneuvoa.302  

Panssarivaunu oli ennen kaikkea liikesotaan ja helppokulkuiselle sota-
näyttämölle kehitetty ase. Afganistanissa tultiin huomaamaan, että vau-
nuja oli todelliseen tarpeeseen nähden aivan liikaa. Niinpä divisioonien 
panssarirykmentit vedettiin asteittain pois maasta vuosina 1980, 1984 ja 
1986. Armeijan vaunuvahvuus supistui tuntuvasti, mutta paljon jäi yhä 
jäljelle. Vielä elokuun alussa 1987 maassa on ilmoitettu olleen 625 pans-
sarivaunua, 1 531 BMP-rynnäkköpanssarivaunua ja 4 650 erilaista 
panssaroitua kuljetus- tai tiedusteluajoneuvoa. 

302 Kiianlinna, liite 1.4.; Zaets, Andrei: Bronetankovaja tehnika v Afganistan (1979-1989); 
Beskarev, Aleksandr: Afganistan. Peretsen v/ts Ogranitsennogo Kontingenta (40 ja armija), 
Afganistan. Komsostav 66 omsbr, Afganistan. Komsostav 70 omsbr, Afganistan. 345. gv. opdp; 
The Soviet-Afghan War, s. 190. 
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Panssarivaunukalusto koostui aluksi T-55-vaunuista, joita ryhdyttiin sit-
temmin korvaamaan uudemmilla T-62-malleilla. Myös pienestä määrästä 
T-72-vaunuja on kirjallisuustietoja. Kaikkein moderneinta kalustoa Af-
ganistaniin ei tiettävästi toimitettu, sillä vanhemmatkin mallit soveltuivat 
tämän sodan tarpeisiin.3°3 

Afganistanissa ei nähty suurten panssarimuodostelmien toimintaa. 
Vaunuja käytettiin hyökkäystaistelussa pääasiassa tulivalmisteluun, jalka-
väen välittömään tukemiseen tai tärkeiden maastokohtien pitämiseen — siis 
liikkuvana tykistönä. Panssareita voitiin liittää myös rynnäkköryhmiin, 
joiden tehtävänä oli tuhota linnoituksiin tai muihin varustettuihin asemiin 
tukeutuvia vihollisia. Panssarivaunut tulittivat vihollisasemia kauempaa 
ja suojasivat jalkaväkeä, joka kulki kohteelle edettäessä jalan vaunujen 
jäljessä. Taistelun aikana vaunut saattoivat tarvittaessa tuhota rakennelmia 
ja evakuoida haavoittuneita sekä vaurioitunutta kalustoa.304  

Suuriin sotatoimiin saatettiin kyllä keskittää paljon panssarivoimaa. 
Esimerkiksi Panshirin laakson operaatioon touko-kesäkuussa 1982 kerro-
taan osallistuneen 320 panssarivaunua, BMP-rynnäkköpanssarivaunua ja 
BTR-ajoneuvoa. Tutkimuskirjallisuudessa ei kuitenkaan korosteta vaunujen 
roolia tässä tai missään muussakaan keskeisessä operaatiossa. Panssari-
vaunujen suuri heikkous oli se, että niiden pääasetta ei voinut korottaa 
kovin paljoa. Vuoristolaaksossa oleva vaunu ei kyennyt tykillään tulitta-
maan ylös vuorten rinteille. Vaunun kannen suhteellisen ohut panssarointi 
taas teki niistä haavoittuvia rinteiltä ja kukkuloilta ammutulle sinkotulelle. 
Rynnäkköpanssarivaunut, varsinkin myöhemmin käyttöön otettu BMP-2, 
olivat paljon käyttökelpoisempia. BMP-2:n 30 mm:n konetykillä voitiin 
ampua jopa 74 asteen korotuskulmalla, kun panssarivaunun vastaava luku 
oli vain vajaat 20 astetta.305 

Tasaisessa maastossa panssarivaunun ominaisuuksista oli Afganistanis-
sakin selvää etua. Panssareita käytettiin mm raideissa ja aluepuhdistuksissa, 
joissa vaunuosaston tehtävänä saattoi olla esimerkiksi tietyn alueen nopea 
saarrostaminen. Vaunut ryhmitettiin tällöin tuliasemiin 200-300 metrin 

303  Tehnika i vooruzenie 40-i OA (na 1.08.1987 g.). Tehnika i vooruzenie, n:o 1, 2007; The Soviet-
Afghan War, s. 190; Isby, David: Weapons and Tactics of the Soviet Army, s. 120. 

304  The Soviet-Afghan War, s. 192-193. Vuoden 1989 yhtymäohjesäännössä (divisioona, prikaati, 
rykmentti) panssareiden käytöstä on vuoristossa suoritettavaa hyökkäystä käsittelevässä 
kohdassa vain lyhyitä mainintoja. Niitä tuli käyttää tulivalmistelussa vihollisen asemien 
tulittamiseen ja hyökkäyksen aikana jalkaväen välittömään tukemiseen. Boevoi ustav 
suhoputnyh voisk. Bast I, divizija, brigada, polk, s. 339-341. 

305 Ljahovski: Ahmad ah; Vaunujen ominaisuuksista Isby, s. 124, 130, 139, 178. BMP-1:n 
pääasetta (73 mm tykkiä) saattoi korottaa vain 33 astetta. 
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välein, ja ne estivät yhdessä moottoroidun jalkaväen kanssa vihollisen 
vetäytymisen alueelta. Vaunuja voitiin käyttää myös alueen haravointiin, 
tällöinkin toimittiin yhdessä moottoroidun jalkaväen kanssa. Vaunut suo-
jasivat jalkaväkeä ja tukivat sitä tulellaan.306  BTR- ja BMP-kaluston käyttö 
erillisenä panssariryhmänä — tähän on jo viitattu aiemmassa luvussa — oli 
Afganistanissa kehitettyä aivan uutta taktiikkaa.307 

Hyökkäystehtävien ohella panssariyksiköillä oli erilaisia suojaustehtä-
viä. Vaunuja sijoitettiin tärkeisiin kohteisiin (Kabul, lentokentät, joukkojen 
sijoituspaikat jne.) ja tiestön varrella olevien vartiotukikohtien vahven-
nukseksi. Niiden suojausta voitiin parantaa kaivamalla vaunut osittain 
maahan tai ympäröimällä ne kivistä tai hiekkasäkeistä muodostetulla val-
lilla. Liikkuvuus oli tällöin toissijainen ominaisuus. Panssareita käytettiin 
usein myös marssiosastojen tai ajoneuvosaattueiden suojana. Niitä voitiin 
sijoittaa pääjoukon edellä kulkevaksi nyrkiksi tai liikkeenedistämisosas-
ton osaksi ja varustaa ne miina-auroilla tai -jyrillä. Pääjoukon mukana 
etenevät vaunut oli tapana jakaa tasaisin välin koko saattueen pituudelle. 
Vaunuilla voitiin myös hinata liikuntakyvyttömiä ajoneuvoja tai työntää 
ne syrjään tukkimasta muuta liikennettä.308  

Tappioitakin tuli. Sodan aikana menetettiin tuhoutuneina 147 panssari-
vaunua, mikä vastasi noin kolmea neljäsosaa yhden määrävahvuisen divisioo-
nan kalustosta. Vaurioituneiden ja korjauksen jälkeen käyttöön palautuneiden 
luku lienee ollut moninkertainen. Yhdeksälle vuodelle jaettuna tuhoutuneiden 
lukua ei voi pitää erityisen suurena. Kevyitä rynnäkkövaunuja ja miehistön-
kuljetuspanssareita menetettiin yhdeksänkertainen määrä (1 314).309 

Sissien panssarintorjunta-aseistus koostui singoista, rekyylittömistä 
tykeistä, panssarimiinoista, muista räjähteistä, raskaista konekivääreistä 
ja ilmatorjuntatykeistä. Myös kiinalaisvalmisteisista panssarintorjunta-
ohjuksista on tietoja. Venäläistietojen mukaan sissit käyttivät erityisiä 
panssarintorjuntaryhmiä, joihin kuuluvista 50-80 prosentilla oli aseenaan 
sinko. Torjuntatuli pyrittiin avaamaan mahdollisimman lyhyeltä etäisyydel-
tä. Kun sissit totesivat tavallisen panssarimiinan vaurioittavan ainoastaan 
vaunun kulkuosia, he alkoivat liittää yhteen useampia miinoja tai muita 
räjähteitä, esimerkiksi lentopommeja tai tykinammuksia. Myös kauko-
laukaistavia pommeja käytettiin. 

306 The Soviet-Afghan War, s. 191-192. Myös esim. The Bear Went Over the Mountain, s. 53-54. 
3°7 Kulakov, Oleg: Lessons learned from the Soviet Intervention in Afghanistan: Implications for 

Russian Defence Reform. 

308  The Soviet-Afghan War, s. 194. 

309  Grif sekretnosti snjat, s. 406. 
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Voimakkaan räjähteen jälkeä. 

Panssarivaunujen suurimmaksi epäkohdaksi osoittautui puutteellinen suoja 
miinoja ja onteloammuksia vastaan. Sinkojen ammukset läpäisivät helposti 
vaunujen kylkipanssarin ja peräosan, ja ne saattoivat läpäistä myös T-55 

:ja T-62 -vaunujen keulapanssarin. Vuodelta 1980 olevan tilaston mukaan 
singot aiheuttivat 11 kuukauden aikana 16 prosenttia vaunutappioista. 
Erilaiset panssarimiinat ja räjähteet olivat silti tuolloin suurempi uhka: 
miinatappiot olivat 59 prosenttia kaikista tappioista. Miinaan ajaneista 
:vaunuista 17 prosenttia vaurioitui korjauskelvottomiksi. Taistelunkestä-
vyyttä parannettiin lisäpanssaroinnilla ja suojilla, joiden tarkoituksena oli 
vähentää sinkojen ja miinojen tuhovaikutusta. Eräs sodan opetuksia oli, että 
marssin aikana ainoastaan ajajan tuli olla vaunun sisällä, muun miehistön 
oli viisaampaa pysytellä kannella. Näin voitiin vähentää miinaan ajoissa 
syntyviä henkilötappioita. Vuonna 1987 otettiin ainakin kokeiluluontoisesti 
käyttöön aktiivinen suojausjärjestelmä "Drozd", joka pystyi tuhoamaan 
vaunua kohti ammuttuja sinkolaukauksia jo niiden lähestymisvaiheessa.310 
Kokonaan ei vaunutuhoja pystytty uusillakaan menetelmillä ehkäisemään. 
Vielä vuonna 1988 menetettiin tiettävästi 22 vaunua. Sissit vastasivat pa-
rempaan miinasuojaukseen entistä voimakkaammilla räjähteillä. 

Myös jalkaväen ja maahanlaskujoukkojen taisteluajoneuvoissa todettiin 
puutteita. Panssarointi ei suojannut raskaiden konekiväärien panssarin- 

310 "Drozd"-järjestelmä paikantaa tutkallaan lähestyvät panssarintorjuntaohjukset tai 
sinkoammuksetja laukaisee niitä vastaan räjähtävän projektiilin, jonka sirpaleryöpyn on määrä 
tuhota kohde. 

207 

riku.tulkki
Rectangle

riku.tulkki
Typewritten Text
			          Kuva poistettu



läpäisyluodeilta, singoista ja muista tehokkaammista aseista puhumatta-
kaan. Vaunut kestivät huonosti miinaan ajoja. Erityisen heikoksi osoit-
tautuivat maahanlaskujoukkojen BMD-vaunut, jotka voimakas räjähde 
saattoi hajottaa kokonaan. BTR-kalusto ei tarjonnut välttämättä suojaa 
edes 7,62 mm:n panssarinläpäisyluodeilta. Pyöräajoneuvojen ongelmana oli 
myös se, että renkaat puhki ammuttuina ne olivat helppoja maaleja singoille 
ja raskaille konekivääreille. Rakenteellisten ratkaisujen takia suojausta ei 
voinut ratkaisevasti parantaa panssarointia lisäämällä. ZSU-23-4-ilma-
torjuntapanssarivaunut olivat nekin hyvin haavoittuvia, sillä panssarointi 
oli tarkoitettu suojaamaan vain käsiaseiden tulelta ja sirpaleilta.311 

Pioneeritoiminta 
40. armeijan pioneerivoima koostui divisioonien pioneeripataljoonista ja 
rykmenttien pioneerikomppanioista. Myös erillisiin moottoroituihin prikaa-
teihin ja ilmarynnäkköprikaatiin kuului pioneerikomppania. Pataljoona-
tasolla ei ollut orgaanisia pioneerivahvennuksia, vaan tarvittava tuki alis-
tettiin rykmentti- tai prikaatiportaasta. Suoraan armeijan alaisuudessa 
toimi lisäksi yksi pioneerirykmentti. Läntisissä arvioissa määrää on pidetty 
riittämättömänä — siinäkin tapauksessa, että otetaan huomion muilta ase-
lajeilta ja Afganistanin armeijalta saatu apu. 

Afganistanin kehittymättömän infrastruktuurin takia pioneerijoukoille 
olisi riittänyt työtä vaikka maassa ei olisi käyty lainkaan taisteluita. Harva 
tiestö oli pääsääntöisesti heikkokuntoista, eikä sitä ollut rakennettu raskasta 
sotakalustoa varten. Vuoristoteillä liikennettä haittasivat maanvyöryt, sor-
tumat ja talvella lumimassat. Oli korjattava siltoja ja rakennettava uusia. 
Apua tarvittiin alusta lähtien; joukkojen siirto joulukuussa 1979 Termezistä 
Afganistanin puolelle ei olisi onnistunut ilman siltapioneerien panosta. Oli 
myös rakennettava joukoille erilaisia linnoituslaitteita ja suojapaikkoja. Tähän 
toi oman haasteensa yleinen materiaalipula. Afganistanilla oli useimmiten 
tarjottavanaan vain kiviä ja maata. Työmäärää lisäsi se, että liikenneyhteyksien 
häiritseminen oli keskeinen osa vastarintaliikkeen strategiaa. Sissit tuhosivat 
siltoja, miinoittivat maanteitä ja katkoivat niitä räjäytyksillä ja muilla esteillä 312 

Sodan kestäessä miinasodasta tuli sissitaktiikan eräs päämuoto. Käytet-
tävissä oli neuvostovalmisteisia, amerikkalaisia, englantilaisia, italialaisia, 

311  Zaets, Andrei: Bronetankovaja tehnika v Afganistan (1979-1989). Moottoroidulle jalkaväelle 
ryhdyttiin vuodesta 1982 lähtien valmistamaan erityisesti Afganistanin oloihin suunniteltua 
BMP-2D-mallia, johon oli lisätty panssarointia torniin, kylkiin ja vaunun pohjaan. 

312 The Soviet-Afghan War, s. 242-243. Beskarev, Aleksandr: Afganistan. Peretsen v/ts 
Ogranitsennogo Kontingenta (40-ja armija); Afganistan. Komsostav 66 omsbr; Afganistan. 
Komsostav 70 omsbr; Afganistan. Komsostav 56 gv. odsbr. 
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OZM-72-hyppymiinaa asennetaan. 

belgialaisia, pakistanilaisia ja kiinalaisia henkilömiinoja ja panssarimiinoja. 
Niiden ohella käytettiin yhä paljon erilaisia kotitekoisia räjähteitä. Sissit 
osoittivat suurta kekseliäisyyttä ja pyrkivät ennakoimaan vastustajansa 
toimintaa. Tavallisia ansoituskohteita olivat mm asutuskeskusten sisääntu-
loväylät, tieosuuksien kapeikkokohdat, jyrkät mäet, tierummut, kanjonien 
ja maanteiden risteyskohdat, jokien kahluupaikat, helikoptereiden mah-
dolliset laskeutumisalueet, joukkojen käyttämät lepo- ja leiriytymispaikat 
ja sellaiset neuvosto- tai afgaanijoukkojen taisteluasemat, jotka pidettiin 
vain ajoittain miehitettyinä. 

Miinojen havaitsemista ja purkamista vaikeutettiin eri tavoin. Taitavan 
naamioinnin ohella miina voitiin asentaa niin, että se räjähti vasta use-
amman ajoneuvon ajettua yli tai liikenteen kulutettua tien pintakerrosta. 
Raivaustyön hidastamiseksi käytettiin valemiinoja, esimerkiksi maahan 
kaivettuja metallinpaloja. Miinakoirien varalta miinat voitiin kietoa muoviin 
ja valella petroolilla, dieselpolttoaineella tai moottoriöljyllä. Iskettäessä 
ajoneuvosaattuetta vastaan sen kulkutie voitiin miinoittaa vain vähää 
ennen saattueen saapumista tai vasta siinä vaiheessa, kun sen kärjessä 
olevat tiedustelu- ja miinanraivausosastot olivat ohittaneet väijytyspai-
kan. Tällaisten yllätysten välttämiseksi osastojen etäisyys pääjoukkoon 
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suositeltiin pidettävän sellaisena, että niiden välillä oli jatkuva näköyhteys. 
Liikenneväylien ja muiden kohteiden miinoittamisen ohella sissit suojasivat 
miinoilla omia puolustusasemiaan, huoltotukikohtiaan ja huoltokaravaa-
nien sekä joukkojen kulkureittejä. 

Pioneerien toiminta perustui oleelliselta osalta pioneeritiedusteluun; 
maasto- ja tietiedustelun ohella myös ilmavalokuvauksiin. Niiden avul-
la voitiin tarkkailla mm teiden ja siltojen kuntoa. Tietoja saatiin myös 
vangeilta, karkureilta ja paikallisilta asukkailta. Marssiosastojen ja ajo-
neuvokolonnien edellä kulkevilla liikkeenedistämisosastoilla oli käytet-
tävänään miina-auroilla tai jyrillä varustettuja panssarivaunuja, erilaisia 
raivausajoneuvoja ja miinakoiria. Osastoihin saattoi kuulua myös erityisiä 
tie- ja siltaryhmiä tarvittavine erikoiskalustoineen. Mikäli tuhottua siltaa 
ei kyetty rakentamaan nopeasti uudelleen, se voitiin korvata siirrettävällä 
siltakalustolla. Vakiintuneen käytännön mukaan kaikilla moottoroiduilla 
jalkaväkirykmenteillä oli vastuualueellaan käytettävissä liikkeenedistämis-
osasto. Näin voitiin nopeuttaa tiekorjauksia ja lyhentää katkosten aiheut-
tamia viivästyksiä. Miinanraivaajien kasvaneesta työtaakasta kertoo se, 
että kun vuonna 1980 raivattiin 1 032 munaa ja räjähdettä, vuonna 1986 
luku nousi pelkästään kymmenen kuukauden aikana melkein 36 000:een.3'3 

Omiin miinoituksiin — niitä suorittivat pioneerien ohella myös erikoisjou-
kot — käytettiin erilaisia henkilömiinoja ja ansamiinoja. Miinoitteita tehtiin 
poinille, vuorensoliin, kanjoneihin, kuivuneisiin joenuomiin ja muihin sellai-
siin paikkoihin, joita sissien tiedettiin tai arveltiin käyttävän. Teillä ja silloilla 
käytettiin ajoneuvo- ja panssarimiinoja. Avoimeen maastoon voitiin raken-
taa miinakenttiä. Väijytysiskuissa käytettiin kaukolaukaistavia tähysmiinoja. 
Miinat asennettiin yleensä käsin, mutta niitä levitettiin myös lentokoneilla, 
helikoptereilla ja tykistöaseiden avulla. Miina- ja ansakenttiä rakennettiin myös 
omien varuskuntien, lentokenttien, tukikohtien ja muiden tärkeiden kohteiden 
suojaksi. Miinoja käytettiin ylipäänsä paljon. Armeijaa vetäytymisvaiheessa 
komentaneen Boris Gromovin mukaan Afganistanin asevoimille luovutet-
tiin vuonna 1989 kaikkiaan 613 miinakenttää niitä koskevine karttoineen. 
Tähän lukuun tuskin sisältyivät ilmateitse levitetyt miinoitteet, joiden tarkka 
sijoituspaikka lienee jäänyt miinoittajiltakin usein hämärän peittoon.3'4  

Afganistanissa oli puutetta sellaisestakin perusasiasta kuin juomavedes-
tä, ja vesihuollon turvaaminen oli sekin pioneerien tehtävä. Vesihuollon ja 
nimenomaan puhtaan veden tärkeys kävi konkreettisesti ilmi viimeistään 

313 The Soviet-Afghan War, s. 243-249. 
3'4 The Soviet-Afghan War, s. 251-253. Gromov, m. t., glava "Tretja komandirovka" (Nakanune 

porazenija). 
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silloin, kun joukkoihin levisi laajoja kulkutautiepidemioita. Vain harvoissa 
varuskunnissa voitiin käyttää olemassa olevia kaivoja, joiden vesi kloorat-
tiin. Lisää vettä saatiin pioneerien sodan aikana poraamista 180 uudesta 
kaivosta: yhteensä 60 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Vesihuolto keski-
tettiin majoitusalueille, joista vesi toimitettiin kentällä toimivien yksiköiden 
vesipisteisiin. Normaalin vesihuollon katketessa voitiin turvautua veden-
puhdistustabletteihin, hiilisuodattimiin ja veden etsimiseen maaperästä 
tarkoitukseen suunnitellulla erikoiskalustolla.315  

Käytettiinkö kemiallisia aseita? 
Yhdysvaltain ulkoministeri Alexander Haig esitti Berliinin sanomalehti-
miesyhdistykselle syyskuussa 1981 pitämässään puheessa dramaattisen 
syytöksen. Oli saatu tietoja, joiden mukaan Neuvostoliitto käytti Afganis-
tanissa tappavia kemiallisia taisteluaineita. Haig puhui mykotoksiineista, 
homemyrkyistä, jotka vaikuttivat hermostoon ja sisäelimiin. Varaulkomi-
nisteri Walter J. Stoessel Jr. kertoi maaliskuussa 1982 senaatille, että kesään 
1981 mennessä oli tullut tietoon 3 042 kemiallisten aseiden mahdollisesti 
aiheuttamaa kuolemantapausta.316  

Ulkoministeriössä laadittiin vuonna 1982 kaksi erityisraporttia, joissa 
annettiin selvin sanoin ymmärtää Neuvostoliiton käyttävän Afganista-
nissa kemikaaleja ja myrkkyjä. Presidentti Ronald Reagan nosti teeman 
julkisuuteen maaliskuun 1982 "Afganistan-päivän" julistuksessa ja siihen 
liittyvässä puheessa. Teema sisältyi myös Reaganin puheeseen Englannin 
parlamentin alahuoneessa saman vuoden kesäkuussa. Asiaa selvittäneen 
YK:n tutkijaryhmän joulukuussa 1982 antama loppuraportti oli vähemmän 
dramaattinen: "ärsyttävien aineiden" käytöstä oli aihetodisteita, mutta 
ryhmä ei tehnyt niiden perusteella enempiä johtopäätöksiä. Yhdysvaltain 
vuoden 1983 "Afganistan-päivän" julistuksessa puhuttiin silti edelleen 
"myrkytetyistä ja kaasutetuista".317  Keskustiedustelupalvelu CIA:n mar-
raskuulle 1984 päivätyn, tuolloin erittäin salaiseksi luokitellun katsauksen 
mukaan kemiallisia aseita oli toimitettu Afganistanin hallituksen joukoil-
le jo puoli vuotta ennen interventiota. Neuvostojoukot olivat käyttäneet 
kemiallisia aseita ja myrkkyjä kaikkialla maassa sissejä ja afgaanikyliä 

3'5 The Soviet-Afghan War, s. 253-254, 290, 295-296. 
316  Tucker, Jonathan B.: The "Yellow Rain" Controversy: Lessons for Arms Control Compliance, 

s. 25; Bowman, Steve R. : Yellow Rain and Related Issues: Implications for the United States, 
s. 13. 

317 Tucker, s. 31; Bowman, s. 4; Ronald Reagan: Evil Empire Speech, June 8, 1982; Ronald Reagan: 
Proclamation 4908 — Afghanistan Day. March 10, 1982. Proclamation 5034 — Afghanistan Day. 
March 21, 1983. 
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vastaan vuoden 1982 lopulle saakka. Kemikaaleja oli käytetty sumuttei-
na, pommeissa, raketeissa ja tykistökranaateissa. Mahdollisina aineina 
mainittiin mm. fosgeeni, difosgeeni, sinappikaasu, levisiitti ja myrkylliset 
savut. Tiedustelupalvelu arvioi, että päätös kemiallisten aseiden käytöstä 
oli tehty "korkeimmilla tasoilla Moskovassa". Vuoden 1982 jälkeen kerto-
mukset kemikaalien käytöstä olivat kuitenkin supistuneet vain harvoihin.318  

Yhdysvaltain viranomaisten julkaisemia tietoja on käytetty myös 
eräissä sodan aikana tai pian sen jälkeen ilmestyneissä usein siteeratuis-
sa amerikkalaisissa teoksissa. Anthony H. Cordesmanin ja Abraham R. 
Wagnerin vuonna 1990 ilmestynyt The Lessons of Modern War III kuvaa 
varsin seikkaperäisesti kemiallisten aseiden käyttöä. Afganistanin ilmavoi-
mien kerrotaan pudottaneen kemiallisia pommeja jo marraskuussa 1979. 
Neuvostoliiton arveltiin käyttäneen kemiallisia ja mahdollisesti myös bio-
logisia aseita, ainakin rajoitetusti. Kohteina olivat olleet sellaiset kylät tai 
alueet, joilla uskottiin olevan sissejä. Kevääseen ja kesään 1980 mennessä 
kemiallisia hyökkäyksiä oli tehty kaikilla vastarinta-alueilla. Vuodesta 1979 
vuoteen 1981 USA:n hallituksen kerrotaan saaneen raportteja 47 erillisestä 
kemiallisesta hyökkäyksestä. Aineiden käyttö oli vähentynyt vuoden 1982 
jälkeen ja loppunut vuoden 1986 jälkeen. 

Cordesman ja Wagner arvelivat käytön vähenemisen ja loppumisen 
johtuneen siitä, että kemiallisilla aseilla ei ollut sisseihin tehoa ja tappiot 
kohdentuivat ensi sijassa siviileihin. Myös kansainvälisen julkisuuden arvel-
tiin vaikuttaneen. Kolmantena syynä esitettiin Neuvostoliiton siirtymistä 
massapommituksiin, jotka yhdessä erilaisten polttotaisteluaineiden ja uu-
dentyyppisten pommien kanssa olivat tehokkaampi tuhoamistapa ilman 
yhtä negatiivista julkisuutta. Kirjoittajat totesivat todisteiden kemiallisista 
aseista olevan ylipäänsä ristiriitaisia ja perustuvan pääasiassa Yhdysvaltain 
hallituksen raportteihin, joita ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.319 

Scott R. McMichaelin vuonna 1991 ilmestynyt Stumbling Bear. Soviet 
Military Performance in Afghanistan sisältää sekin erillisen luvun kemi-
allisesta sodankäynnistä. McMichael arvelee aseita käytetyn ensi sijassa 
kokeilutarkoituksessa. Hänkin viittaa ulkoministeriön raportteihin, mutta 
suhtautuu asiaan Cordesmania ja Wagneria suoraviivaisemmin eikä kyseen-
alaista raporttien luotettavuutta. Tekstiin sisältyy myös luettelo alueista, 
joilla erilaisia aineita olisi käytetty. McMichaelin mukaan käyttö olisi vä-
hentynyt 1983, mutta lisääntynyt uudelleen vuosina 1984 ja 1986. Hän-
kin toistaa tappioluvun: vuoteen 1982 mennessä kemialliset aseet olivat 

318  The Soviet Offensive Chemical Warfare Threat to NATO. 

319  Cordesman — Wagner, s. 214-218. 
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Yhdysvaltain ulkoministeriön arvion mukaan aiheuttaneet 3 000 hengen 
kuoleman, useimmat uhreista olivat siviilejä.32° 

Neuvostoliitto torjui sodan aikana syytökset. Myös myöhemmän ve-
näläistutkimuksen mukaan totuus olisi ollut toisenlainen. Joukot kyllä 
käyttivät kemiallisia taisteluvälineitä, mutta kysymyksessä eivät olleet kiel-
letyt aineet, ainoastaan liekinheittimet ja savut. Liekinheittimiä käytettiin 
esimerkiksi tuhottaessa sellaisia sissien tuliasemia, jotka sijaitsivat raken-
nuksissa ja luolissa. Niitä käytettiin myös maanalaisiin kastelukanaviin 
piiloutuneita sissejä vastaan. Savuilla puolestaan vaikeutettiin vihollisen 
tähystystiedustelua ja estettiin sitä ampumasta tähystettyä tulta.32' 

Tulkinnat ovat siis kaukana toisistaan. 
Vihollisen syyttämisellä kiellettyjen taistelutapojen tai taisteluvälineiden 

käytöstä on pitkät perinteet. Se on ollut yksi keino korostaa vihollisen 
raakuutta ja moraalittomuutta. On huomattava, että asiaa pitivät tässä 
tapauksessa esillä nimenomaan amerikkalaiset, joita ei sodan tosiasiallisena 
osapuolena voi pitää puolueettomina tarkkailijoina. Poissuljettua ei ole 
sekään, että "luvallisia" kemiallisia aseita, esimerkiksi savuja tai ilmavoimien 
käyttämiä aerosolipommeja saatettiin sissien tai siviiliväestön parissa 
pitää jonain muuna. Asia näytti kuivuvan lopullisesti kokoon syksyllä 
1991, kun CIA:n tuleva johtaja Robert M. Gates totesi, että tiedustelu-
palvelun syytökset kemiallisten aseiden käytöstä Afganistanissa olivat 
olleet perusteettomia. Robet F. Baumann päätyi vuonna 1993 ilmestyneessä 
tutkimuksessaan Russian—Soviet Unconvential Wars in the Caucasus, 
Central Asia, and Afghanistan kuitenkin siihen, että kemiallisia aseita 
olisi kenties voitu käyttää terrorin välineenä, sivustojen suojauksessa tai 
sissejä saarrostettaessa. Baumannin asennoituminen on silti selvästi muita 
edellä mainittuja kirjoittajia kriittisempää ja hyvin varauksellista. KGB-
loikkari Vasili Mitrokhinin The KGB in Afghanistan (2002) sisältää lyhyen 
maininnan myrkyllisiä kemikaaleja sisältävien kaasupommien käytöstä. 
Määristä, kohteista, ajankohdista tai tiedon lähteestä ei kerrota.322 Kuka 
on loppujen lopuksi oikeassa, on edelleen vailla vastausta. Lienee silti 
kohtuullista arvioida, että kielletyt kemialliset aseet — mikäli niitä todella 
käytettiin — olivat sodankäynnissä vain marginaalisessa roolissa. 

32° McMichael, s. 108-111. 
32' The Soviet-Afghan War, s. 255-261. 

322 Tucker, s. 37; Baumann, s. 160; Mitrokhin, s. 116. Venäläiset ovat vastavuoroisesti syyttäneet 
sissejä kiellettyjen kemikaalien käytöstä. On kerrottu mm. myrkyllisistä savuista, myrkyllistä 
ainetta sisältävistä käsikranaateista, kemiallisista kranaateista ja strykniinitableteista. The 
Soviet-Afghan War, s. 261. 
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RAJASOTA - KARAVAANISOTA 

Kabulin hallinnon ja neuvostojoukkojen kannalta erityisen pulmallista 
oli se, että vastarintaliikkeen keskeinen voiman lähde oli maan rajojen 
ulkopuolella, ennen kaikkea Pakistanissa. Koska sodan laajentaminen 
naapurimaiden alueelle ei tullut kysymykseen, vaihtoehdoksi jäi vain raja-
vartioinnin tehostaminen ja yritys eristää sissit tällä tavoin tukijoistaan. 
Vuodelta 1981 olevan neuvostoarvion mukaan Pakistanin vastaisen ra-
jan sulkemiseen olisi tarvittu 20-25 uutta rajapataljoonaa siellä jo olevien 
afgaaniyksikköjen lisäksi. Iranin rajalle olisi tarvittu ainakin 10 pataljoonaa. 
Kaikkiaan maahan olisi siis pitänyt tuoda 30-35 pataljoonaa, mikä tarkoitti 
12 000 —15 000 miestä. Moskovassa tällaista ajatusta pidettiin epärealistisena 
syistä, joihin on aiemmassa luvussa jo viitattu. Niinpä jokaisella afgaanien 
rajapataljoonalla, kaikki olivat pahoin vajaavahvuisia, oli vuoden 1981 
lopulla vastuullaan 100-130 kilometrin rajaosuus. Yhdysvaltain keskus-
tiedustelupalvelun mukaan rajan valvonta rajoittui vuonna 1980 ja vuoden 
1981 alkukuukausina tosiasiassa vain Wakhanin käytävään, Badakhshanin 
ja Kunarin maakuntien tiestöön, Khyber-solan tarkastuspisteisiin ja Spin 
Buldak — Chaman alueeseen (tien Kandahar—Quetta suunta). Muualla 
valvonta oli heikkoa tai olematonta.323 

Vuoteen 1983 mennessä tilanne ei ollut oleellisesti muuttunut. Joukot 
kykenivät edelleenkin valvomaan vain erillisiä suuntia tai kaistoja. Touko-
kuussa 1984 Pakistanin vastaisesta rajasta kerrotaan valvotun vain noin 500 
kilometrin osuutta, noin neljäsosaa rajan koko pituudesta. Iranin suunnalla 
valvonnassa oli noin 400 kilometriä, sielläkin vain noin puolet rajalinjasta. 
Neuvostoliiton rajajoukkojen edustajana Afganistanissa toimineen ken-
raali A. I. Romanenkon arvion mukaan vain puolta rajojen yli johtavista 
60 tärkeimmästä kulkureitistä valvottiin. Joukkojen riittämättömyyden 
ohella toimintaa vaikeutti se, että jotkut rajaprikaatit oli sijoitettu kauas 
rajoista. Niitä käytettiin lisäksi muihinkin tarkoituksiin, esimerkiksi maa-
kuntien ja piirikuntien keskusten suojaamiseen. Neuvostoarvion mukaan 
vain 25-30 prosenttia rajajoukoista oli syksyllä 1984 rajojen välittömässä 
läheisyydessä.324  

323 Prospects for Closing the Afghan—Pakistani Border (U); Nesumov, s. 153, 200. 
324 Nesumov, s. 246, 278, 281-282, 298-299. 
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Sissien huoltokaravaanit pystyivät liikkumaan myös tiestön ulkopuolella. 

Oma pulmansa oli palvelukseen otettujen asevelvollisten alhainen laa-
tu, mikä yhdessä tehtävän raskauden ja karujen elinolojen kanssa nosti 
karkureiden määrän tavattoman suureksi. Rajajoukot eivät tässä suhtees-
sa eronneet Afganistanin varsinaisesta armeijasta. Esimerkiksi vuonna 
1984 joukkoihin otettiin noin 5 500 asevelvollista, tänä aikana karkasi yli 
2 000.Kokonaistilannetta heikensi sissien lisääntynyt aktiivisuus, minkä 
seurauksena alkuperäiset laskelmat valvonnan tarpeesta eivät pitäneet enää 
paikkaansa. Keväällä 1985, kun rajajoukkojen kokonaisvahvuus oli saatu 
vaivoin kohoamaan noin 20 000 mieheen, tehokkaan valvonnan katsottiin 
edellyttävän joukkojen määrän kolminkertaistamista. Rajoilla käytiin yhä 
intensiivisemmäksi muuttuvaa sotaa, mikä rajoitti rajavartijoiden toiminta-
mahdollisuuksia. Yksittäiset rajavartioasemat pystyivät valvomaan vain 2-3 
kilometrin levyistä kaistaa. Vastarintaliikkeen voimasta oli saatu näyttöä 
jo syyskuussa 1981, kun sissit saartoivat ja tuhosivat Kandaharin maa-
kunnassa kokonaisen rajapataljoonan. Sen jäännökset antautuivat sisseille, 
jotka saivat saaliikseen myös pataljoonan kaluston. Vuonna 1982 joutui 
saarroksiin Paktian maakuntaan sijoitettu rajapataljoona. Huhtikuussa 
1983 Iranista tullut kapinallisjoukko hyökkäsi Nimruzin maakunnassa 
olevalle raja-asemalle ja tuhosi tai otti vangiksi sen 40-miehisen henkilös-
tön. Ja nämä olivat vain yksittäisiä esimerkkejä.325 

Valvontaa yritettiin tehostaa heimojoukkojen ja miliisiosastojen avulla. 
Keväällä 1983 rajamaakunnissa oli Kabulin arvioiden mukaan joitakin 
kymmeniä aseistettuja heimo-osastoja ja rajamiliisejä, yhteensä noin 7 000 
miestä. Mainittavaa menestystä ei saavutettu. Presidentti Karmal luonnehti 

325 Nesumov, s. 175-176, 215, 251-252, 299, 315-316. 
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vuoden 1985 alussa rajojen valvontaa "huhtikuun vallankumouksen elämän 
tai kuoleman kysymykseksi". Hän esitti, että pääosa suuriin kaupunkeihin 
sijoitetuista afgaaniarmeijan voimista voitaisiin siirtää niille rajaseuduille, 
joissa sissien aktiivisuus oli suurinta. Armeijan neuvostoliittolainen pää-
sotilasneuvonantaja ei kannattanut tätä, sillä hänen mielestään joukkoja 
tarvittiin vakauttavana voimana silloisilla sijoituspaikoillaan.326  

Parempana pidettiin jo vuonna 1981 kaavailtua mallia, jossa valvonta 
koostuisi useaan portaaseen ryhmitetyistä voimista Vuoden 1981 suun-
nitelmaan oli kuulunut kolme peräkkäistä linjaa. Ensimmäisestä vastai-
sivat afganistanilaiset rajajoukot. Noin 10 '10 kilometrin päässä rajasta 
olevalle toiselle linjalle sijoitettaisiin Afganistanin armeijan osia. Kolmas 
linja, noin 30-80 kilometrin päässä rajasta, jätettäisiin neuvostojoukkojen 
vastuulle. Mallia yritettiin toteuttaa vajavaisella menetyksellä. Valvontaa 
voitiin tosiasiassa parantaa vain tietyillä rajanosilla, sillä suunnitelmiin ja 
käskyihin ei liittynyt riittäviä joukkojen uudelleen ryhmittämisiä. Monet 
tehtävään tarkoitetuista joukko-osastoista olivat kaukana rajasta, ja niiden 
osanotto oli käytännössä enemmänkin symbolista.327  Liikenne rajan yli 
jatkui vähintäänkin entisessä laajuudessa. Afganistanissa puolustusministe-
riön operatiivisessa ryhmässä palvelleen kenraalieversti Viktor Merimskin 
mukaan rajojen sulkemiseen olisi tarvittu vähintään 100 000 —150 000 
miestä. Se olisi edellyttänyt maassa olevien neuvostojoukkojen määrän 
kaksinkertaistamista tai jopa kolminkertaistamista.328  

Jo vuonna 1980 suunniteltiin sissien käyttämien kulkuväylien tuhoamista 
ja miinoittamista, rajaseudun ilmatiedustelua ja helikopteri-iskuja kara-
vaaneja vastaan. Ilmaiskuja tiedetään tehdyn jo keväällä 1980, mutta niiden 
samoin kuin rajaseudulla sittemmin suoritettujen laajojen miinoitusten 
vaikutukset osoittautuivat lyhytaikaisiksi. Reitit raivattiin nopeasti uudelleen 
auki. Ongelmana oli myös se, että osa reiteistä kulki sellaisten heimojen 
alueilla, jotka suhtautuivat suopeasti Kabulin hallintoon tai olivat omaksu-
neet neutraalin asenteen. Maakunnan kuvernöörin pyynnöstä esimerkiksi 
Paktian maakunnassa ei sodan alkuvaiheessa tehty iskuja. Ilmatiedustelua 
ei sitäkään saatu järjestettyä tyydyttävällä tavalla. Yksi erikoislaitteilla 
varustettu neuvostoliittolainen lentolaivue (An-24 ja An-26 -koneita) ryhtyi 
keväällä 1980 valvomaan Kandaharin ja Heratin välistä rajaosuutta. Muut 
vastaavat ehdotukset törmäsivät resurssien puutteeseen.329  

326 Nesumov, s. 246-247, 307. 

327 Nesumov, s. 157-158,300-302,308; Varennikov, glava III. 

3" Merimski, glava 9 ("Vmesto epiloga"). 
329 Nesumov, s. 109, 124-125; Majorov, s. 121-122. 
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Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu arvioi elokuussa 1981 laatimassaan 
katsauksessa Prospects for Closing the Afghan-Pakistani Border rajan sulke-
mista äärimmäisen vaikeaksi tehtäväksi. Tärkeimpinä syinä tähän pidettiin 
rajan pituutta, hankalaa maastoa ja Pakistanista Afganistaniin johtavien 
kulkureittien runsaslukuisuutta. CIA:n mukaan pelkästään Khyber-solan 
pohjoispuolisella alueella oli 120 solaa, joita pitkin pääsi Nangarharin, 
Kunarin ja Badakhshanin maakuntiin. Khyber-solan eteläpuolella oli ai-
nakin 270 solaa. Vuoristossa oli vaikea löytää sellaisia tarkkailupaikkoja, 
joista reittejä olisi voinut valvoa tehokkaasti. Yhden tukkeutuessa sis-
sit saattoivat valita toisen ja kulkea öisin. Eteläinen Balukistan taas oli 
suurelta osalta autiomaata, jossa saattoi periaatteessa kulkea missä vain. 
Kaiken kaikkiaan rajalla ei CIA:n arvion mukaan kyettäisi tehokkaaseen 
partiointiin. Sen pitävä sulkeminen edellytti pitkän tähtäimen operaatiota. 
Koko rajalinjalle pitäisi ensinnäkin luoda vyöhyke, jolla ei olisi lainkaan 
väestöä. Tälle tyhjennetylle vyöhykkeelle olisi sijoitettava pysyvästi riittävä 
määrä joukkoja valvontatehtävään. Tämä ei onnistuisi ilman vahvuuksien 
massiivista kasvattamista. Olisi myös parannettava tieverkostoa, raken-
nettava lukuisia uusia teitä ja luotava kaikki ne muut edellytykset, joita 
valvontajoukkojen toimintakyvyn turvaaminen vaati. Mikäli näin ei me-
neteltäisi, rajaa ei CIA:n mukaan kyettäisi sulkemaan eikä sissien kulkua 
sen yli lopettamaan.330  

Tapahtumien kulku tuli vahvistamaan arvion oikeellisuuden. Edes 
tärkeimpiä kuutta reittiä ei näytä pystytyn tehokkaasti valvomaan.331 

Kun rajalinjan eristäminen osoittautui mahdottomaksi tehtäväksi, päädyttiin 
ratkaisuun, jossa kiinteään rajavartiointiin yhdistettiin liikkuva valvonta. Näin 
voitaisiin tavoittaa paremmin myös sellaisia sissien karavaaneja, jotka olivat jo 
päässeet Afganistanin puolelle. Tehtävästä vastasivat osaltaan kaikki joukot. 
Ne tarkkailivat vastuualueitaan ja tekivät iskuja niiden puitteissa. Liikkuvan 
valvonnan varsinaisina nyrkkeinä olevat erikoisjoukkojen osastot pystyivät 
jatkuvaan ilmapartiointiin noin 120 kilometrin säteellä tukikohdistaan.332 

Vuoden 1984 alussa laadittiin koodinimellä "Zavesa" (verho) tunnettu 
suunnitelma, joka päämääränä oli sulkea soluttautumisreitit Pakistanis- 

330  Prospects for Closing the Afghan—Pakistani Border (U). 

331 Vrt. luku Vastarintaliikkeen raha- ja asevirrat. 
332 Volkov, A: Spetsnaz na trope voiny. On esitetty, että erikoisjoukot olisivat pystyneet vuodesta 

1985 lähtien valvomaan 60 prosenttia Pakistanin ja Iranin vastaisesta rajasta. Giustozzi, 2000, 
s. 101. Lukua on ehkä pidettävä enemmänkin teoreettisena arviona. 
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ta noin 1 000 kilometrin mittaisella alueella. Tehtävään varattiin erikois-
joukkojen ohella moottoroitua jalkaväkeä ja paljon tiedusteluyksiköitä. 
Toiminta aloitettiin huhtikuussa. Suunnitelman laatijat olivat arvioineet 
joukkojen pystyvän suorittamaan toiminta-alueella päivittäin jopa 180 
väijytysiskua. Tosiasiassa määrät jäivät paljon alhaisemmiksi, noin 30 	40 
iskuun vuorokaudessa.333 

Erikoisjoukkojen määrän kasvattaminen vielä vuonna 1985 kertoo 
niitä pidetyn erityisen sopivina karavaanien etsimiseen ja tuhoamiseen. 
Erikoisjoukoilla oli käytettävissään kuljetus- ja taisteluhelikoptereita, jot-
ka mahdollistivat ilmapartioinnin, ilmatiedustelun ja iskut ilman aikaa 
vievää valmisteluvaihetta. Ilmaliikkuvuuden ansiosta oli helppoa siirtää 
väijytysosastoja nopeasti kaukanakin oleviin kohteisiin. Joukkojen pans-
sarikalusto (BMP, BTR) ja muut ajoneuvot mahdollistivat maitse suori-
tetut raidit. Etsintöjä suoritettiin joskus myös afgaaneiksi naamioituina ja 
siviiliautoilla. Apuna voitiin käyttää KHAD:in edustajia tai paikallisesta 
väestöstä värvättyjä agentteja.334  

Sissit pääsivät pian selville toimintatavoista ja kehittivät vastaavasti 
suojaustaktiikkaa. Kuljetuksissa pyrittiin välttämään kaavamaisuutta. 
Karavaanit kulkivat yleensä öisin, päivisin liikuttiin ainoastaan huonon 
lentosään vallitessa. Etuna oli, että kuljetukset suoritettiin yleensä aktiivis-
ten sissiosastojen toiminta-alueilla tai niiden tuntumassa. Sissit saattoivat 
näin suojata kuljetuksia ja toimia tiedustelijoina ja varoittajina. Myös 
paikallisesta väestöstä oli apua tarkkailussa ja tietojen välittäjänä. Kara-
vaanin edellä voitiin lähettää esimerkiksi paimeniksi tekeytyneitä tiedus-
telijoita. Solat ja muut matkan varrella olevat mahdolliset väijytyspaikat 
voitiin varmistaa asettamalla niihin etukäteen vartijoita. Karavaani voitiin 
myös siirtää vaarallisena pidetyn osuuden lävitse pienempinä osina. Sodan 
myöhemmässä vaiheessa kuljetusjärjestelmää muutettiin niin, että suuret 
karavaanit — niissä saattoi olla 250-300 kantoeläintä — eivät ylipäänsä 
jatkaneet matkaa syvälle Afganistaniin. Lastit purettiin lähempänä rajaa 
oleviin huoltotukikohtiin, joista kuljetukset jatkuivat pieninä 15-30 eläi-
men karavaaneina eri sissiosastojen ja ryhmien tukikohtiin. Olosuhteiden 
salliessa kuljetukset voitiin sulauttaa muun liikenteen sekaan. Kehitettiin 
myös taktiikkaa yllätystilanteiden varalta. Jos voimia oli tarpeeksi, voitiin 

333 Giustozzi 2000, s. 100; Ljahovski 1995, glava IV. Ljahovskin mukaan "Zavesa"-voimaryhmään 
olisi kuulunut 11 moottoroitua jalkaväkipataljoonaa, 3 tiedustelupataljoonaa, 8 
erikoisjoukkojen pataljoonaa, yksi erikoisjoukkojen komppania, 11 tiedustelukomppaniaa ja 
60 tiedustelujoukkuetta. Erikoisjoukkojen osalta luku on hieman virheellinen, ainakin jos sillä 
tarkoitetaan vuotta 1984, sillä maassa oli tuolloin vasta neljä erikoisjoukkojen pataljoonaa. 

334 Volkov, A.: Spetsnaz na trope voiny; Tsiksev, Aleksei: Spetsnaz v Afganistane. 
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Neuvostorajavartioita Koillis-Afganistanin suunnalla. 

yrittää koukata väijytysosaston selustaan tai sivustaan ja yrittää tuhota se. 
Tämä pakotti kasvattamaan väijytysjoukon kokoa. Joukkueiden asemasta 
iskuihin ryhdyttiin käyttämään komppanian vahvuisia voimia, mikä lisäsi 
ennenaikaisen ilmitulon riskiä.335  

Erämaa ja arot olivat erityisen vaikeaa väijytysmaastoa, sillä karavaani-
en°kulkureittejä,oli vaikea ennakoida. Tehtävään käytettiin tällöin yleensä 
pientä, joukkueen vahvuista osastoa, joka väijyi määrätyssä paikassa usei-
den vuorokausien ajan. Autiomaahan voitiin perustaa myös tukikohtia, 
joissa levättiin valoisana aikana ja joista pienet ryhmät lähtivät hämärän 
tultua eri suuntiin tarkkailemaan maastoa. Ryhmät saattoivat edetä jopa 
50 kilometrin päähän tukikohdasta ja pystyivät siten pitämään silmällä 
varsin laajaa aluetta. Päiväsaikaan liikkumista pyrittiin välttämään, sillä 
paimentolaisilla havaittiin olevan tapana varottaa sissejä savuilla nähdes-
sään ohikulkevia sotilasyksiköitä. Toiminnan salaaminen näyttää olleen 
vaikeaa, sillä "heidän tuliensa savu ympäröi käytännöllisesti katsoen kaik-
kia väijytyspaikkoja". Se, että karavaanit uskaltautuivat myös aavikolle, 
missä paljastumisen vaara oli suuri, viittaa siihen, että valvonta oli koko-
naisuudessaan hataraa ja riski karavaanin kaappaamisesta oli suhteellisen 
vähäinen.336  

335 The Soviet-Afghan War, s. 131-133. 
336 The Soviet-Afghan War, s. 134-135. 
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Helikopteripartioinnilla oli usein paremmat mahdollisuudet yllättäviin is-
kuihin. Siihen käytettiin kuljetushelikoptereilla liikkuvaa ryhmää, jolla oli 
tukenaan taisteluhelikoptereita. Kun havaittiin karavaani, yritettiin aluksi 
määritellä sen koko ja luonne ilmasta käsin. Jos helikoptereita vastaan 
avattiin tuli tai ilmeni muuta aggressiiviseksi tulkittavaa käytöstä, kara-
vaani pyrittiin tuhoamaan ilman enempiä selvittelyjä. Mikäli karavaani 
käyttäytyi rauhallisesti, kuljetushelikopterit laskeutuivat sen eteen ja taakse, 
ja tarkastusryhmä tutki mitä kuormista löytyi. Taisteluhelikopterit pysyt-
telivät koko ajan ilmassa ja olivat valmiina tukemaan ryhmää tulellaan.337 

Erikoisjoukkojen osuus karavaanisodassa korostui sodan loppuvai-
heessa, kun 40. armeijan muiden osien käyttöä aktiivisiin taistelutehtä-
viin olennaisesti vähennettiin. Pelkästään vuonna 1987 niiden kerrotaan 
kaapanneen ja tuhonneen 332 karavaania Koko sodan osalta luku nousi 
melkein tuhanteen. Karavaanien kokonaismäärään suhteutettuna menes-
tys jäi kylläkin kovin vajavaiseksi. Erään vuotta 1985 koskevan arvion 
mukaan tuolloin kyettiin pysäyttämään vain 12-15 prosenttia kaikista. 
Afganistanin hallituksen mukaan vuonna 1987 olisi pystytty valvomaan 
kolmea neljäsosaa karavaanireiteistä. Sissien edelleen jatkuneesta aktiivi-
suudesta voi silti päätellä, että ratkaisevaa muutosta ei ollut tosiasiassa 
tapahtunut. Sissit pystyivät myös kompensoimaan tuhoja yksinkertaisesti 
kuljetuksia lisäämällä.338 

337  The Soviet-Afghan War, s. 218-219. 
338 Volkov: Spetsnaz na trope voiny; Giustozzi 2000, s. 101; The Bear Went Over the Mountain, 

s. 173; Ljahovski 1995, glava VI. Tämän tiedon mukaan vuonna 1987 oli käytössä 99 
karavaanireittiä, joista 74:ää kyettiin valvomaan. 
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MIHIN ILMAVOIMAT PYSTYIVÄT? 

Edellä on jo todettu, että 40. armeijaan kuului poikkeuksellisen vahva 
ilmavoimaosa. Helikopteriyksiköiden lisäksi siihen kuului hävittäjiä, 
hävittäjä-pommittajia, rynnäkkökoneita, tiedustelukoneita ja kuljetus-
koneita. Ajoittain maassa toimi myös Neuvostoliiton puolelle tukeutuvia 
rintamailmavoimien ja kaukoilmavoimien osia. Kuljetusilmavoimat olivat 
näyttäneet kykynsä joulukuun 1979 interventiossa, ja niiden kalustoa näh-
tiin Afganistanissa myöhemminkin Ilmavoimien avulla voitiin tuoda lisää 
aloitteellisuutta ja yllätyksellisyyttä sodankäyntiin. Toisin kuin maajoukot 
ne kykenivät tekemään nopeita iskuja kaikkialla maassa. Tätä etua myös 
hyödynnettiin laajassa mitassa. 

Armeijailmavoimien työjuhta oli Mi-8-kuljetushelikopteri. Sitä käy-
tettiin ensi sijassa henkilö- ja tavarakuljetuksiin, mutta konekiväärillä, 
rakettikaseteilla ja pommeilla aseistettuna se pystyi myös tukemaan tais-
telua tuhoamalla maamaaleja. Raskaat Mi-6-helikopterit, joita oli mää-
rällisesti vähemmän, kykenivät kuljettamaan jopa 12 000 kilon kuorman 
.tai 40 sotilasta kaikkine varusteineen. Eniten mainetta niitti kuitenkin 
Mi-24-taisteluhelikopteri. Vuoden 1980 alussa Afganistanissa oli tietävästi 
vain 6 "krokotiiliä",339 mutta määrää ryhdyttiin pian kasvattamaan. Jo 
helmikuun lopulla tuli kaksi laivuetta lisää. Nelipiippuisen raskaan koneki-
väärin (tai konetykin) ja rakettikasettien lisäksi Mi-24 pystyi kuljettamaan 
jopa tuhannen kilon pommikuorman. Monikäyttöinen helikopteri soveltui 
maavoimien lähitulitukiaseeksi ja ylipäänsä maamaalien tuhoamiseen. Sitä 
käytettiin myös miinoittamiseen, tiedusteluun, tykistön tulen johtamiseen 
ja muihin erityistehtäviin. Kesästä 1980 lähtien 15-17 prosenttia lennoista 
liittyi autokolonnien saattamiseen ja suojaamiseen.340  

Helikoptereiden tärkein tulitukitehtävä oli maataistelun välitön tuke-
minen. Se tapahtui tavallisesti peräkkäisinä iskuina ennalta määritettyi-
hin tai taistelun aikana ilmaantuneisiin maaleihin. Joukkoihin sijoitetut 
ilmatulenjohtajat ohjasivat iskuja ja osoittivat maaleja esimerkiksi merki-
nantoraketeilla tai valojuovaluodeilla. Ensimmäisten tappioiden jälkeen 

339 Mi-24-helikopterista sotilaskielessä käytetty nimitys. 

340 Markovski 2000. Helikoptereista yleensä m .t., s. 68-100. Taisteluhelikoptereiden määrästä 
vuoden 1980 alussa s. 86. Kolonnasuojauksesta s. 93; The Soviet-Afghan War, s. 210. 
Aseistuksesta ja muista ominaisuuksista myös www. fas.org  ja Wikipedia-internetsivustojen 
tiedot. 
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Mi-24-taisteluhelikopteri lähdössä. 

toimittiin vähintään pareina, jotka tukivat tarvittaessa toinen toisiaan. 
Tärkeimmäksi taktiseksi yksiköksi tuli neljän helikopterin lentue tai kah-
deksan helikopterin "vosmerka". Hyvin aseistautunutta vihollista vastaan 
voitiin iskeä toisesta maailmansodasta tutulla rynnäkkökoneiden taktiikal-
la. Muodostettiin kehä, jolta helikopterit hyökkäisivät vuorotellen toisten 
suojatessa ja tukiessa. Eräs tapa oli iskeä maaliin jonomuodossa. Voitiin 
myös lentää "romaskaa", jossa ryhmän helikopterit hajaantuivat maalia 
lähestyttäessä ja iskivät sen jälkeen vuorotellen eri suunnista. Hyökkäyk-
sissä pyrittiin yllätykseen ja jatkuvaan tulivaikutukseen.341 

Aluepuhdistuksia suorittavat maajoukot tarvitsivat helikopterien tukea 
etenkin silloin, kun toimittiin vihreillä vyöhykkeillä, jotka olivat hankalaa 
taistelumaastoa kasvillisuuden, kastelukanavien verkostojen ja rakennusten 
takia. Taisteluhelikopterit saapuivat alueelle 1 500 — 2 000 metrin korke-
udessa. Normaalisti käytettiin helikopteriparia tai -ryhmää, jonka iskuja 
maassa oleva ilmatulenjohtaja ohjasi. Kohteeseen iskettiin 20-30 asteen 
kulmassa. Turvallisuussyistä pysyteltiin tällöinkin vähintään 1 000 —1200 
metrin korkeudella. Vähimmäissuojaetäisyydet omiin joukkoihin olivat 
raketteja ammuttaessa 1 000 metriä, helikopterikanuunalla ammuttaessa 
500 metriä ja konekiväärillä 300 metriä.342 

Maahanlaskuissa Mi-24:t toimivat iskevänä kärkenä ja raivasivat tietä 
Mi-8 tai Mi-6 -helikoptereille. Ryhmään saattoi kuulua jopa 60 kuljetus- 

34' The Soviet-Afghan War, s. 214; Markovski 2000, s. 87-88. 

342 The Soviet-Afghan War, s. 215. 
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helikopteria, joita saattoi yksi tai kaksi Mi-24-paria. Maahanlaskuvaiheessa 
taisteluhelikopterit suojasivat kiertelemällä 1200 —1 800 metrin korkeudella 
ja tarkkailemalla vihollisen mahdollisesti vielä toimintakykyisiä tuliasemia.343  

Helikopterit suorittivat itsenäisesti "vapaata metsästystä", jolla pyrit-
tiin erityisesti estämään sissien joukkojen siirtoja ja materiaalikuljetuksia 
pimeänä vuorokaudenaikana. Tällöin toimittiin pareittain tai ryhminä, 
lennettiin vapaasti määritettävällä korkeudella ja tuhottiin maaleja sel-
laisilla alueilla, joille oli julistettu yöksi liikkumiskielto. Helikopterit so-
veltuivat myös ilmakuvauksiin ja erilaisiin evakuointitehtäviin. Ne olivat 
käyttökelpoisia silloinkin kun piti valaista yöllä tietty kohde. Esimerkiksi 
vuonna 1983, Afganistanin asevoimien yksiköiden operoidessa Kandaharin 
kaupungissa, yksi Mi-8-laivue valaisi kaupungin laskuvarjopudotteisilla 
soihduilla tauotta koko yön ajaksi.344  

Helikopterin lentäminen Afganistanin olosuhteissa oli vaativaa. Suurin 
osa lentokentistä ja helikopteritukikohdista oli 1 000 —1 800 metrin kor-
keudella merenpinnasta. Toimintaa haittasivat pöly, voimakkaat tuulet, 
hiekkamyrskyt, oikukkaat ilmavirrat ja kesällä jopa yli 50 asteen helle. Kor-
kealla vuoristossa helikoptereiden nostokyky ja liikehtimiskyky heikkenivät. 
Suoritettaessa maahanlaskuja yli 2 500 metrin korkeudelle helikoptereita 
oli kevennettävä poistamalla osa aseistuksesta ja suojapanssaroinnista, 
supistamalla kuljetettavan joukon kokoa ja polttoaineen määrää. Heli-
koptereiden määrä ei myöskään mahdollistanut suurten maahanlaskujen 
suorittamista yhdellä kertaa. Esimerkiksi elokuussa 1987, kun Salangin 
tunnelin lähistölle siirrettiin 1 700 miehen vahvuista joukkoa, oli käytet-
tävissä vain 14 helikopteria, joista jokainen joutui tekemään 12lentoa.345  

Ilmavihollisen puuttuessa myös hävittäjiä ja hävittäjä-pommittajia ryhdyttiin 
käyttämään maajoukkojen tukemiseen ja tiedustelutehtäviin. Alkuvuosina 
kalustona olivat MiG-21 ja SU-17 -koneiden eri versiot. Keväällä 1984 
armeijailmavoimien MiG-2lbis-koneet korvattiin uudenaikaisemmilla, te-
hokkaammilla ja paremman liikehtimiskyvyn omaavilla MiG-23-koneilla, 
joita voitiin käyttää myös miinoittamiseen. Neuvostojoukkojen vetäyty-
misvaiheessa, vuoden 1988 lopulta lähtien, Afganistanin taivaalla nähtiin 
myös vielä uudempia MiG-27-koneita.346  

343  Markovski 2000, s. 93. 
344 The Soviet-Afghan War, s. 219-221. 

345  The Soviet-Afghan War, s. 210, 214, 217, 221. 

346  Markovski 2000, s. 4-37. 
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Sodan alkuvaiheessa, kun vihollinen oli heikosti aseistautunut, se ei muo-
dostanut nopeille taistelukoneille todellista uhkaa. Tästä syystä voitiin 
käyttää yksinkertaista taktiikkaa: havaittuja maaleja vastaan tehtiin pom-
mi- ja raketti-iskuja matalalta korkeudelta - jopa vain 50-60 metrin 
korkeudella lentäen. Näin pyrittiin yllättämään vastustaja ja lisäämään 
iskujen tarkkuutta. Yleensä iskettiin 4-8 koneen voimin, tukikohtien ja 
linnoitettujen alueiden pommittamiseen saattoi osallistua 12-16 konetta. 
Myös koneiden tykkiaseistusta käytettiin.347  

Sissien ilmatorjunnan tehostuessa lentokorkeutta oli nostettava, ja 
maaleja pyrittiin lähestymään turvallisiksi todettuja lentokäytäviä pitkin. 
Vihollisen ilmatorjunnan lamauttamiseksi voitiin varata erityinen ryhmä. 
Sen tehtävä ei ollut välttämättä helppo, sillä sissit oppivat sijoittamaan 
ilmatorjunta-aseensa eri paikkoihin ja eri korkeuksille. Tappioiden vä-
hentämiseksi iskuja ryhdyttiin suorittamaan korkeammalta ja suurella 
nopeudella, 30-45 asteen kulmassa. Vuotta 1985 koskevien tilastojen 
perusteella yli 1 000 metrin korkeudelta ja yli 900 kilometrin nopeudella 
tehdyissä iskuissa ainakaan Su-17-koneille ei aiheutunut lainkaan taiste-
lutappioita. Tällaisen iskun tarkkuus jätti kuitenkin toivomisen varaa.348 

347  Markovski 2000, s. 6, 8, 23, 31. 

34s Markovski 2000, s. 12, 31. 
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Kuvio 2. Esimerkki pommitustaktiikasta (ns "hyrrä" t. "karuselli" J."' 

Saavuttuaan kohteelle ryhmän lentokoneet iskivät vuorotellen lyhyin aikavälein. Ilma-
torjunnan vaikeuttamiseksi jokainen kone hyökkäsi eri suunnasta. Taktiikka mahdollisti 
keskeytymättömän tulivaikutuksen, mutta edellytti tarkkoja laskelmia ja saumatonta 
yhteistyötä. 

Suunnistaminen monotonisessa vuoristo-erämaa-maastossa ei ollut help-
poa. Koneiden suuri nopeus saattoi estää lentäjää paikantamasta maaleja, 
erityisesti kun kysymyksessä olivat pienet sissiryhmät tai tulipesäkkeet. 
Tämä todettiin jo Kunarin maakunnassa maaliskuussa 1980 suoritetussa 
ensimmäisessä operaatiossa. Lentäjien puutteellisten suunnistamistaitojen 
on sanottu olleen myös syynä siihen, että ensimmäisessä Panshirin ope-
raatiossa huhtikuussa 1980 ei ilmatukena käytetty lainkaan lentokoneita, 
ainoastaan helikoptereita. Maajoukkoja tuettaessa, kun iskuilta edelly-
tettiin suurta tarkkuutta, lentokoneetkin tukeutuivat ilmatulenjohtajiin, 
jotka osoittivat omien joukkojen etulinjan valoammuksilla tai savuilla.35° 

349 Markovski 2000, s. 17. 

350 Markovski 2000, s. 6, 9, 22-24. 
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Su-25-rynnäkkökone soveltui hyvin Afganistanin oloihin. 

Tulenjohtajien käyttö ei muuttanut miksikään sitä tosiasiaa, että hävittäjät 
ja hävittäjä-pommittajat soveltuivat vuoristotaisteluihin huonosti. Hyviä 
kokemuksia sen sijaan saatiin Su-25-rynnäkkökoneesta, joka oli ketterä, 
erittäin liikehtimiskykyinen, erinomaisesti aseistettu ja hyvin suojattu. Af-
ganistanista tuli tämän 1970-luvun lopulla sarjatuotantoon tulleen koneen 
testauspaikka. Testejä tehtiin jo vuonna 1980, ja heinäkuussa 1981 Shin-
dandiin sijoitettiin koneita laivueen verran. Lokakuussa 1984 laivue laajen-
nettiin rynnäkkökonerykmentiksi, jonka toiminta-alue käsitti koko maan 
Su-25 pystyi kuljettamaan yli 4 000 kilon asekuorman, mikä oli suurempi 
kuin MiG-23:n ja paljon suurempi kuin MiG-21:n. Hävittäjä-pommittajien 
kuljetuskyky oli samaa luokkaa, mutta muilta ominaisuuksiltaan ne olivat 
Afganistanin oloissa selvästi heikompia. Su-25:n pieni kaartosäde, 450-500 
metriä, mahdollisti tehokkaan toiminnan myös vuoristosolissa. 

Hyvillä lento-ominaisuuksilla oli merkitystä esimerkiksi silloin, kun 
samaan maaliin täytyi iskeä useaan kertaan. Suurella nopeudella lentävien 
Su-17 tai MiG -koneiden oli usein vaikea löytää kohdetta uudestaan ensim-
mäisen hyökkäyksen jälkeen. Rynnäkkökone sen sijaan pystyi tekemään 
tiukan kaarron ja toistamaan iskun nopeasti ja paljon tarkemmin. Kone 
soveltui tulitukitehtäviin myös korkealla vuoristossa, jossa helikopterien 
suorituskyky ei enää riittänyt. Su-25:n suojaus oli sekin omaa luokkaan-
sa hävittäjä-pommittajiin verrattuna. Titaanipanssarointi ja panssarilasi 
kestivät raskaan konekiväärin tulta. Ominaisuuksiensa ansiosta rynnäk-
kökoneita käytettiin taisteluhelikopterien tavoin myös "metsästykseen", 
ja keväästä 1985 lähtien ne partioivat myös Kabulin lentokentän ja 40. 
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armeijan esikunnan suojana. Su-25:stä tuli myös tärkein miinoittamiseen 
käytetty lentokone: esimerkiksi vuonna 1984 sen osuus oli 80 prosenttia 
kaikista miinoituslennoista.351 

Neuvostoliiton puolelta toimivia rintamailmavoimien Su-24-rynnäkkö-
koneita — ne kykenivät kuljettamaan jopa 7 000 — 8 000 kilon pommikuorman 
— käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran Panshirin operaatiossa keväällä 
1984. Tukena oli tällöin kaksi pommitusrykmenttiä, jotka tekivät sotatoimi-
alueelle kymmenkunta ryhmälentoa. Su-24-koneita käytettiin Afganistanissa 
sittemmin koko neuvostojoukkojen maassaolon ajan.352 

Kaukoilmavoimien raskaita pommikoneita osallistui sotatoimiin jo vuonna 
1981, jolloin yksi laivue pommitti Panshirin laaksossa olevia Dzharmin lasuriitti-
kaivoksia. (Ahmad Shah Massoud kävi lasuriitilla — korukivinä käytettävillä 
puolijalokivillä — kauppaa Pakistaniin ja hankki näin varoja toimintaansa 
varten.) Vuoden 1984 Panshirin operaatioon osallistui koneita kahdesta lento-
rykmentistä. Turkestanin sotilaspiirin lentotukikohdista toimiviin Tu-16 ja 
Tu-22 -koneisiin voitiin lastata 9 000 kiloa pommeja, ja ne toimivat niin korkeal-
la (9 000 —10 000 m), että sisseillä ei ollut mitään mahdollisuuksia torjua niitä. 
Yksi Tu-16-laivue (11 konetta) oli vuosina 1986-1988 pysyvästi sijoitettuna 
Turkestanin sotilaspiirin alueelle. Koneita tiedetään käytetyn Afganistanissa 
:kesällä 1986 tuhoamaan sissien raskaita linnoitteita ja suojarakenteita. Laa-
jimmassa mitassa strategisten pommikoneiden tehoa hyödynnettiin syksyllä 
ja talvella 1988-1989, jolloin tarkoituksena oli lamauttaa sissien toimintaky-
kyä ja tälläkin tavalla varmistaa neuvostojoukkojen häiriötön vetäytyminen 

:maasta.:Tehtävää varten perustettiin erityinen kaukoilmavoimien operatiivinen 
ryhmä, joka toimi Mary-1:n, Mary-2:n ja Hanabadin lentotukikohdista ja 
johon kuului neljän eri lentorykmentin kalustoa. Pommitusmaaleina olivat 
sissien tukikohta-alueet ja varastot. Iskut jatkuivat lokakuun lopusta helmi-
kuun 14. päivään 1989 saakka, jolloin viimeiset neuvostojoukkojen yksiköt 
poistuivat maasta. Pelkästään yhden rykmentin tiedetään suorittaneen 537 
sotalentoa ja pudottaneen noin 3 300 tonnia pommeja.353 

351 Markovski 2000, s. 38-55, 81. Esimerkiksi vuonna 1985 Su-25-lentäjille kertyi lentoja 
kaksinkertainen määrä Su-17-lentäjiin verrattuina: keskimäärin 270-300 lentotuntia. Vuoden 
1984 ilmamiinoituksista 14 % suoritettiin helikoptereilla ja 6 % hävittäjä-pommittajilla. 
Markovski 2000, s. 46, 48. Su-25:n ominaisuuksista myös Wikipedia-internetsivut. 

352 Markovski, Viktor: SU-24 v Afganistane. Koneen ominaisuuksista myös Wikipedia-internet-
sivuston tiedot. 

353 Dalnjaja.. ot poslevoennyh let do natsala novogo veka, s. 208, 329; Dalnjaja aviatsija. Pervye 
90 let, s. 243-244, 316, 321, 337; Markovski, Viktor: Primeneniem dalnei aviatsii v Afganistane. 
Mary-1 ja Mary-2 -tukikohdat olivat Turkmenistanissa, noin 240 km Afganistanin rajan 
pohjoispuolella. Uzbekistanissa olevasta Hanabadista oli Afganistaniin matkaa noin 140 
kilometriä. 
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Armeija-, rintama- ja kaukoilmavoimien käyttämä pommivalikoima vaihteli 
satakiloisista viidentuhannen kilon painoisiin. Kaukoilmavoimat käyttivät 
sissitukikohtia tuhottaessa jopa yhdeksäntuhannen kilon pommeja. Räjäh-
dys- ja sirpalepommien ohella käytettiin rypälepommeja, palopommeja ja 
-säiliöitä, joilla voitiin vaikuttaa kertaiskulla laajalle alueelle. Afganistanissa 
käytettiin myös aerosolipommeja, joiden teho perustui pommin sisältämän 
nesteen kaasuuntumiseen ja kaasupilven räjähtämiseen kohteessa. Tällaisen 
pommin kerrotaan vastanneen teholtaan kolmea samankokoista tavallista 
räjähdyspommia. Ne olivat käyttökelpoisia esimerkiksi silloin, kun piti 
tuhota vuoristosolissa tai laaksoissa olevia kohteita tai valmistella tiettyä 
aluetta helikopterimaahanlaskua varten. Elävän voiman ohella aerosoli-
pommit tuhosivat myös vaikutusalueella olevat miinoitteet. 

Käytetyt raketit ja ilmasta-maahan-ohjukset vaihtelivat pienikaliiperi-
sista 57 mm:n raketeista ja panssarintorjuntaohjuksista (viimeksi mainitut 
soveltuivat esimerkiksi sissien varustusten tuhoamiseen) rynnäkkökone-
lentäjien suosimiin raskaisiin 240 mm:n raketteihin, joita voitiin laukaista 
jopa neljän kilometrin korkeudesta. Huhtikuussa 1986 rynnäkkökoneessa 
käytettiin tiettävästi ensimmäistä kertaa maaliinohjattavia täsmäohjuksia. 
Sodan aikana on kerrottu laukaistun 139 tällaista ohjusta, mikä oli ilma-
toiminnan laajuuteen nähden hyvin vähäinen määrä Kysymys oli pikem-
minkin kokeiluista. Sodan myöhempinä vuosina, kun lentokorkeuksia oli 
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nostettava, painopiste siirtyi ylipäänsä entistä enemmän pommituksiin. 
Kun vuonna 1986 pudotettiin kaikkiaan 96 000 pommia ja ammuttiin 1, 25 
miljoonaa rakettia, vuoden 1987 vastaavat luvut olivat 113 000 ja 226 000.354  

Se, missä määrin ilmavoimat pystyivät lamauttamaan vastarintaliikkeen 
toimintaa jää käytettyjen lähteiden perusteella vaille tarkempaa vastausta. 
Sissien tappioista ei ole luotettavia tietoja. Etenkin vuoden 1986 jälkeen 
edellytykset tarkoille iskuille joka tapauksessa heikkenivät, sillä pienten 
ryhmien ja osastojen havaitseminen korkealla lentävistä koneista oli vaikeaa 
tai mahdotonta. Sissitukikohtien, varastojen ja muiden kiinteiden kohteiden 
tuhoamisessa päästiin todennäköisesti parempiin tuloksiin. Vastasissisodan 
strategiseen perusprobleemaan, rajan yli kulkevien karavaanireittien sul-
kemiseen, ilmavoimatkaan eivät kyenneet tarjoamaan toimivaa ratkaisua. 
Ilmasodalla oli myös hintansa, joka ei palvellut lainkaan sodan poliittisia 
päämääriä. Pommitukset tuhosivat laajasti maaseudun infrastruktuuria 
ja aiheuttivat paljon siviilitappioita Länsimaisten arvioitsijoiden mukaan 
ilmavoimia käytettiin suorastaan tarkoituksellisesti terrorisoimaan väestöä 
sissien tukeutumisalueilla ja autioittamaan mm. Pakistanin vastaista raja-
seutua. Pommitustuhoista raportoitiin vuodesta 1980 lähtien, ja yli puolet 
haastatelluista vastarintaliikkeen hallitsemien alueiden talonpojista ilmoitti 
asuinkyläänsä pommitetun vuonna 1985. Olivatpa ilmaiskujen motiivit 
mitä tahansa ne olivat omiaan lisäämään pakolaisvirtoja ja synnyttämään 
yleistä vihaa sekä neuvostojoukkoja että Kabulin hallintoa kohtaan. Ne 
myös epäilemättä lujittivat entisestään vastarintaliikkeen henkistä perustaa 
väestön keskuudessa.355 

354 Pommeista, raketeista ym. Markovski 2000, passim. Täsmäohjuksista ja vuosien 1986-1987 
pommi- ja rakettimääristä m. t., s. 19, 49-50; Markovski: Primeneniem dalnei aviatsii v 
Afganistane. 

355 Läntisistä arvioista esim. Westermann, Edward B.: The Limits of Soviet Airpower: The Bear 
versus the Mujahideen in Afghanistan, 1979-1989, passim; Cox, s. 86, 88, 90; Swedish Committee 
for Afghanistan Agricultural Committee'n haastatteluihin (vuodelta 1987) perustuva tilasto 
sotatoimien vaikutuksesta maatalouteen ks. Rubin 2002, s. 228. Vuosi 1985 oli tässä tilastossa 
tuhoisin. 
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Tämä pommi ei räjähtänyt. 

Taistelutoimien ja erilaisten suojaustehtävien ohella ilmavoimien kapa-
siteettia hyödynnettiin koko sodan ajan erilaisissa kuljetustehtävissä. 40. 
armeijan kuljetuskoneiden tiedetään kuljettaneen sodan aikana 90 000 
tonnia rahtitavaraa. Afganistaniin oli jatkuvasti, sijoitettuna myös Neuvos-
toliiton kuljetusilmavoimien kalustoa; sodan alkuvaiheessa 25-30 konetta, 
vuoden 1980 puolivälissä 10-20 konetta ja vuodesta 1982 lähtien tiettä-
västi yksi vajaan kymmenen koneen vahvuinen laivue. Heinäkuun 1983 
ja helmikuun 1989 välisenä aikana nämä Bagramiin tukeutuvat koneet 
kuljettivat melkein 300 000 henkilöä ja 111 500 tonnia rahtia.356 

Sissien ilmatorjunnan uhka lisääntyi asteittain. Sodan alkuvaiheessa oli 
varauduttava lähinnä käsiaseiden ja raskaiden konekiväärien tuleen. Myö-
hemmin sissit saivat käyttöönsä myös kevyitä ilmatorjuntatykkejä. Tilanne 
alkoi muuttua oleellisesti vuodesta 1982 lähtien, kun sisseillä todettiin olevan 

356 Voenno-transportnaja aviatsija 75 let, s. 117; girohov, Mihail: Legendarnyi "poltinnik" 
v afganskoi voine. Kabuliin sijoitettuun 50. erilliseen sekakoosteiseen lentorykmenttiin 
tiedetään kuuluneen yksi kuljetuskonelaivue (An-12 ja An-26 -koneita). Koko sinä aikana kun 
neuvostojoukot olivat Afganistanissa, ja vetäytymistä seuranneessa vaiheessa, kun Afganistanin 
hallitusta tuettiin ase- ym. avulla (25.12.1979 — vuoden 1991 loppu), kuljetusilmavoimat tukivat 
toimintaa kaikkiaan 26 900 lennolla. Ne kuljettivat tänä aikana 883 400 henkilöä ja 426 800 
tonnia rahtia. Voenno-transportnaja aviatsija 75 let, s. 122. 
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neuvostovalmisteisia SA-7-olkapääohjuksia ja niiden egyptiläisiä kopioita, 
joilla ylsi runsaan 2 000 metrin korkeuteen. Tiedustelutietojen mukaan sissien 
ilmapuolustusaseiden määrä oli kasvanut vuoden 1985 alkuun mennessä 
2,5-kertaiseksi vuoteen 1983 verrattuna, ja vuoden 1985 aikana määrät li-
sääntyivät vielä 70 prosentilla. Kokeilut Pakistanin salaisen palvelun vä-
littämillä brittiläisillä Blowpipe-olkapääohjuksilla epäonnistuivat. Ame-
rikkalaiset Stinger-ohjukset, joita ryhdyttiin toimittamaan sisseille vuoden 
1986 lopulta lähtien, sitä vastoin osoittautuivat erittäin käyttökelpoisiksi. 
Ne olivat ominaisuuksiltaan edistyneempiä, helppokäyttöisempiä, ja niillä 
voitiin ampua alas noin 4 000 metrin korkeudella lentäviä maaleja. Uudet 
aseet ottivat nopeasti paikkansa taistelukentällä. Kun vuoden 1984 loppuun 
mennessä oli todettu 62 ja vuonna 1985 141 ohjuslaukaisua, vuonna 1986 
niitä kirjattiin peräti 847.357 

Ilmatorjunnan tehostumiseen vastattiin nostamalla lentokorkeutta, aluksi 
vähintään 500-700 metriin ja Strela-uhan takia vähintään 1 500 metriin. 
Vuoden 1986 lopulta lähtien turvarajaksi määritettiin 4 500 metriä. Hä-
vittäjät luopuivat käytännöllisesti katsoen kokonaan rakettien ja tykkien 
käytöstä, koska tuli oli epätarkkaa, ja keskittyivät vain pommituksiin. 
Kielto koski myös rynnäkkökoneita, jotka kuitenkin usein rikkoivat sitä. 
Kaikkein ongelmallisin tilanne oli helikoptereiden osalta. Niiden suojausta 
parannettiin lauhduttimilla, jotka jäähdyttivät moottorista tulevia pako-
kaasuja ja vähensivät lämpöhakuisten ohjusten uhkaa. Helikopterit va-
rustettiin myös erityisellä "Lipa"-häirintälaitteella, joka häiritsi ohjuksen 
maaliinhakeutumista levittämällä ympärille liikkuvaa infrapunasäteiden 
verkkoa. Lisäsuojaa antoivat samaan tarkoitukseen käytetyt soihtukasetit, 
joita asennettiin helikoptereiden ohella myös lentokoneisiin. Aktiivisten ja 
passiivisten suojauslaitteiden avulla helikoptereissa kerrotaan saavutetun 
taisteluolosuhteissa noin 70-85 prosenttinen suoja olkapääohjuksia vastaan. 
Eräs keino oli lentää suurella nopeudella aivan maanpinnan tuntumassa ja 
pyrkiä näin suojautumaan sissien tähystykseltä. Ratkaisuja ei silti pidetty 
täysin riittävinä, minkä takia helikopterilentoja rajoitettiin voimakkaasti, 
etenkin valoisana vuorokaudenaikana.358 

357 The Soviet-Afghan War, s. 212; Markovski 2000, s. 8,15,81; Adkin — Yousaf, s. 84-86. Blowpipe 
ei ole Stingerin tavoin "ammu ja unohda" -ohjus, vaan ampujan on ohjattava sitä maaliin 
saakka. Tämä edellyttää hyvää harjaantumista. 

358 The Soviet-Afghan War, s. 212-213; Markovski 2000, s. 15,34-35,53,81-82,98-99. Borovik, 
Artyom: The Hidden War, s. 45. SA-7 olkapääohjuksen ominaisuuksista myös esim. www. 
globalsecurity.org/military/world/russialsa-7.htm. Stinger-ohjuksen ominaisuuksista Directory 
of U.S. Military Rockets and Missiles. 
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Neuvostoilmavoimat menettivät sodassa tuhoutuneina 114 lentokonetta ja 
329 (toisen tiedon mukaan 333) helikopteria. Epävirallisen tiedon mukaan 
ilmavoimat suorittivat tänä aikana yli 1,2 miljoonaa lentoa. Tähän mää-
rään suhteutettuna menetykset jäivät suhteellisen alhaisiksi: keskimäärin 
yksi tuhoutunut kone noin 2 700 lentoa kohden. Lentävän henkilöstön 
tappiot kuolleina olivat tiettävästi 465 henkeä. Kriittisissä venäläisarvioissa 
tappioiden kasvun näinkin suureksi on katsottu johtuneen puutteellisesta 
tiedustelusta, johtamis- ja esikuntatyön heikkouksista, lentävän henkilöstön 
puutteellisesta valmentamisesta paikallisiin oloihin ja armeijailmavoimien 
liikakäytöstä. Yksittäisellä lentokoneella lennettiin keskimäärin 450-470 
lentoa vuodessa, ja henkilöstön vuosittainen lentomäärä ylitti rauhan ajan 
normit 2,5-3-kertaisesti. Taisteluhelikoptereilla lennettiin keskimäärin 360-400 
tuntia vuodessa. Yksittäisen Mi-8-kuljetushelikopterin lentojen määrän on 
ilmoitettu kohonneen vuonna 1985 keskimäärin 426:een. Korkeampiakin 
lukuja on esitetty. Suuri työmäärä heijastui uupumisina ja vaikeimmillaan 
psyykkisinä romahtamisina.359 

Vuosilta 1985-1989 on käytettävissä epävirallisia tietoja tappioiden 
jakautumisesta konetyypeittäin. Ei ole yllättävää, että listan kärjessä olivat 
kuljetushelikopterit, jotka olivat kaikkein haavoittuvimpia. 

Kuljetushelikopteri 	 97 
Taisteluhelikopteri 	 61 
Hävittäjä, hävittäjä-pommittaja 	30 
Rynnäkkökone Su-25 	 27 
Kuljetuslentokone 	 16 
JAK-38 	 1 
YHTEENSÄ 	 232 

Tappioiden aiheuttajista on niin ikään käytettävissä (osin puutteellisia) tietoja 
vuosilta 1985-1989. Niiden mukaan tärkein yksittäinen tekijä ei ollut vihollis-
tuli, vaan erilaiset onnettomuudet, toimintahäiriöt ja muut ei-taistelutappiot. 
Sellaisissa menetettiin ainakin 51 helikopteria ja 22 lentokonetta. Osa taistelu-
tappioiksi merkityistäkin (11 lentokonetta ja 5 helikopteria) tuhoutui lentoken-
tille tehdyissä iskuissa eikä lennon aikana. Olkapääohjusten tiliin merkittiin 
37 helikopteria ja 22 lentokonetta. Raskaiden konekiväärien vastaavat luvut 
olivat 19 ja 6. Käsiaseilla ja singoilla ilmoitetaan tuhotun ainakin 16 helikop-
teria ja 3 lentokonetta, ilmatorjuntatykeillä 10 helikopteria ja 2 lentokonetta. 

359 Grif sekretnosti snjat, s. 405; The Soviet-Afghan War, s. 221; Markovski 2000, s. 30, 83, 96; 
Air force in local wars. Afghanistan; Zirohov, Mihail: Poteri letnogo sostava VVS SSSR v 
Afganistane. 
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Sotasaalis-Stinger. 

Tiettävästi ensimmäinen olkapääohjuksella pudotettu neuvostokone oli An-
12-kuljetuskone, joka ammuttiin alas sen ollessa laskeutumassa Jalalabadin 
lentokentälle helmikuussa 1983. Vuosia 1983-1984 koskevassa epävirallisissa 
tilastoissa — niiden ilmoitetaan sisältävän vain noin 60-70 prosenttia kaikista 
tappioista — on yksilöity kaikkiaan kymmenkunta ohjusten aiheuttamaa 
menetystä. Pääosa oli kuljetushelikoptereita. Vuoden 1985 tarkempi jakauma 
kertoo, että vielä tuolloinkin suurimpana uhkana olivat raskaat konekiväärit 
ja ilmatorjuntatykit. Olkapääohjuksia oli taistelukentällä vielä suhteellisen 
vähän, ja ne olivat ominaisuuksiltaan kehittymättömämpiä ja helpompia 
torjua kuin myöhemmät Stinger-ohjukset. 

Ensimmäiset kaksi Stinger-pudotusta (yksi taisteluhelikopteri ja yksi 
kuljetushelikopteri) kirjattiin syyskuussa 1986. Vuoden loppuun mennessä 
ohjuksilla ammuttiin tiettävästi alas vielä neljä muuta helikopteria ja kol-
me kuljetuslentokonetta. Tästä lähtien olkapääohjukset olivat merkittävin 
yksittäinen tappioita aiheuttanut ase. Turvarajaksi määritetty 4 500 metriä 
ei välttämättä riittänyt suojaamaan Stingereiltä mikäli ampuja oli vuoris-
tossa. Kaksi vuoden 1986 lopulla tuhoutuneista kuljetuslentokoneista sai 
tiettävästi osuman noin kuuden ja puolen kilometrin korkeudessa.360 

360 Aviatsija v lokalnyh konfliktah. Poteri VVS v Afganistane; Markovski 2000, s. 18, 83, 96. Ensi 
sijassa merivoimien tukialuskäyttöön suunniteltuja Jak-38-hävittäjiä oli Afganistanissa pieni 
määrä testausta varten. Ks. Lunev, Juri: Jak-38 v Afganistane. 
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Länsimaisessa kirjallisuudessa Stingereitä on paikoin luonnehdittu suo-
rastaan käänteentekeväksi aseeksi. Anthony Cordesman ja Abraham R. 
Wagner viittaavat Yhdysvaltain armeijan arvioihin, joiden mukaan sissit 
olisivat neuvostojoukkojen vetäytymiseen mennessä saanet 340 ammu-
tulla ohjuksella 269 osumaa. Stephen Tannerin mukaan Stingerit olivat 
"jättimäinen menestys": jo käyttöönottoa seuranneena vuonna niillä am-
muttiin alas peräti 270 neuvostokonetta. Robert Gates arvioi Stingereillä 
olleen jopa strategista merkitystä.361 Edellä on käynyt ilmi, että todelliset 
Stinger-tappiot jäivät paljon alhaisemmiksi Venäläisistä lähteistä on löy-
tynyt tieto vain noin 40 tuhotusta lentokoneesta tai helikopterista. Luku 
ei välttämättä ole aivan kattava, mutta paljon lähempänä totuutta kuin 
edellä mainitut amerikkalaisluvut. Suoranaisia tappioita enemmän uusien 
aseiden vaikutus näkyi muuttuneena lentotaktiikkana ja helikoptereiden 
käytön rajoittamisena. Kokonaan niiden käytöstä tulitukena ei luovuttu, 
minkä myös tappioluvut osoittavat. Vielä vuosina 1987-1989 ammuttiin 
alas ainakin 17 taisteluhelikopteria, pääosa niistä juuri olkapääohjuksilla. 

Neuvostoilmavoimien rinnalla toimineista Afganistanin ilmavoimista on 
kirjoitettu vain vähän. Niistä annetut arviot ovat vähemmän mairittelevia. 
Aseveljen suorituskyvyn annetaan ymmärtää pysyneen heikkona koko so-
dan ajan. Puutteellisen taistelutehon ohella afgaaneja arvosteltiin koneiden 
leväperäisestä huollosta, joka oli osasyy siihen, että konetappiot olivat 3-4 
kertaa suuremmat kuin neuvostoyksiköissä. Ilmavoimien luotettavuudessa 
oli muutenkin toivomisen varaa. Tunnetaan jopa tapauksia, joissa lentäjät 
loikkasivat koneineen tai helikoptereineen Pakistanin puolelle.362 

361 Cordesman —Wagner, s. 177; Tanner, Stephen: Afghanistan, A Military History from Alexander 
the Great to the Fall of the Taliban, s. 267; Gatesin mukaan (m. t., s. 350): "There is little 
question that providing the Stinger was a major turning point in the Afghan war." 

362 Markovski 2000, s. 29-30; Adkin — Yousaf, s. 90; Aviatsija v lokalnyh konfliktah (Afghan war 
defections). 
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HUOLLON HAASTEET 

Neuvostojoukkojen huolto jakautui ohjesääntöjen mukaisesti teknilliseen 
huoltoon ja yleishuoltoon. Ensin mainitun tehtävänä oli huolehtia siitä, että 
aseita, muita taisteluvälineitä ja kalustoa oli riittävästi ja se oli toimintakunnos-
sa. Tekninen huolto vastasi myös ampumatarviketäydennyksestä. Yleishuollon 
ensisijaisena tehtävänä oli pitää joukot — elävä voima — taistelukykyisinä.363 

Afganistan oli huollon näkökulmasta hankala kohde. Etäisyydet olivat 
pitkät, eikä maassa ollut entuudestaan sellaista materiaalis-teknistä tai 
teollista perustaa, joka olisi helpottanut toimintaa. Armeija oli täysin 
riippuvainen omista resursseistaan, huoltohenkilöstöstään ja Neuvosto-
liitosta saatavasta täydennyksestä. Joukkojen hajauttaminen laajalle alueelle 
aiheutti omat erityisongelmansa. Läntisessä Afganistanissa olleen 5. kaartin 
moottoroidun jalkaväkidivisioonan vastuualue oli kooltaan peräti 120 x 
380 kilometriä. Divisioona oli hajautettu melkein 70:een eri kohteeseen, 
joista noin 60 oli yhteysväylien varrella olevia tukikohtia. Tukikohdat oli 
sijoitettu tien varrelle 2-7 kilometrin välein, ja niiden miehityksenä oli 
tavallisesti vain joukkueen vahvuinen osasto ja siihen mahdollisesti liitetyt 
vahvennukset. Yleensäkin oli tavallista, että 40-60 prosenttia divisioonan 
tai rykmentin taisteluvälineistä sijaitsi erilaisissa vartiotukikohdissa: tiestön 
varrella,:majoitusalueilla ja muissa kohteissa. Huollon merkitys korostui 
sotatoimissa, sillä juuri se määritti käytännössä toiminnan kestoajan. Tuki-
toimien pettäessä taistelun tai operaation jatkamiselle ei ollut edellytyksiä, 
vaikka se olisi sotilaallisista syistä ollutkin perusteltua.364  

Huoltokuljetukset suoritettiin vaiheittain. Rahti toimitettiin eri puolilta 
Neuvostoliittoa rautateitse tai vesikuljetuksina Termezissä ja Kushkassa 
oleviin siirtotukikohtiin. Sen jälkeen materiaali siirrettiin armeijan huolto-
prikaatin kuorma-autoilla Afganistanissa oleviin päähuoltokeskuksiin 
— Kabuliin ja Shindandiin — ja edelleen yhtymien ja rykmenttien varas-
toihin Divisioonien huoltopataljoonat, rykmenttien huoltokomppaniat 
ja muut huoltoyksiköt vastasivat jatkotoimista Vain vähäinen osa, 5-8 
prosenttia, kuljetettiin lentoteitse Neuvostoliitosta suoraan joukoille. Lii-
kennöinti Termezin suunnassa olevan Amu Dania -joen yli oli pitkään 
ponttoonirakenteiden varassa. Oleellinen parannus tapahtui vasta kesäl-
lä 1982 valmistuneen "Ystävyyden sillan" myötä. Silta mahdollisti myös 
rautatien ulottamisen joen eteläpuolella olevaan Kheyrabadin satamaan. 

363 Esim. Boevoi ustav suhoputnyh voisk. Tsast I. Divizija, brigada, polk (1989), s. 490-515. 
364 The Soviet-Afghan War, s. 264-265. 
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Kuorma-autokuljetusten pullonkaulaksi osoittautui lastaus ja purku, joka 
suoritettiin pääasiassa käsin ja joka saattoi viedä jopa 80 prosenttia matkaan 
käytetystä kokonaisajasta. Polttoaineiden kuljettaminen autoilla osoittautui 
hankalaksi ja myös vaaralliseksi, ja tältä osin päädyttiin erityisratkaisuun. 
Dieselpolttoaine ja lentobensiini toimitettiin Afganistaniin kahta tätä tar-
koitusta varten rakennettua putkilinjaa pitkin. Toinen niistä kulki idässä 
linjalla Hairaton—Pul-i Khumri—Bagram ja toinen lännessä Toraghundista 
Shindandiin johtavan tien suunnassa. Putkilinjojen suojaus sitoi kylläkin 
paljon voimia, sillä ne olivat sissien suosimia iskukohteita. Polttoaine-
siirtojen ajankohdan salaaminen ei aina onnistunut, mikä saattoi johtaa 
jopa yli 500 tonnin menetykseen vuorikaudessa. Parinkymmenen tonnin 
menetyksiä pidettiin Boris Gromovin mukaan vielä "normaalitilana".365 

Ampumatarvikehuollossa lähdettiin siitä, että joukkojen piti tulla mah-
dollisimman kauan toimeen itsenäisesti, niillä ampumatarvikkeilla mitkä 
ne pystyivät kuljettamaan mukanaan BTR- ja BMP-ajoneuvoihin lastattiin 
ylimääräisiä kiväärinpatruunalaatikoita, käsikranaatteja ja ajoneuvojen 
kiinteiden aseiden ammuksia. Pataljoona-, patteristo- ja rykmenttiportaassa 
kuljetettiin lisää kaikkien aseiden ampumatarvikkeita. Mikäli toiminta-
alue oli kaukana kiinteistä varastoista, voitiin ottaa mukaan myös osa 
divisioonien ampumatarvikereserveistä. Kuljetuksesta vastasivat tässä ta-
pauksessa divisioonien huoltopataljoonat. Pitkäkestoisten operaatioiden 
aikana — kriittiseksi rajaksi osoittautui noin kymmenen vuorokautta — 
muodostettiin vielä täydentäviä reservejä niiden divisioonien ja rykmenttien 
pysyviin varastoihin, joiden joukkoja osallistui sotatoimeen, tai vaihtoeh-
toisesti johonkin lähellä olevaan muuhun varastoon. Eräissä tapauksissa 
perustettiin erillinen armeijan tykistövarasto, tavallisesti lähimpään jo 
olemassa olevaan rykmentin tai divisioonan varastoon. Suuroperaatioita 
varten perustettiin erityisiä alueellisia huoltotukikohtia, joissa oli kaikkea 
joukkojen tarvitsemaa materiaalia, myös ampumatarvikkeita. 

Taistelun aikana ampumatarviketäydennystä toimitettiin ensimmäisenä 
eri tulitukijärjestelmille. Jotta näin voitaisiin tehdä, tykistön tuliasemat oli 
valittava niin, että myös kuljetusnäkökohdat oli otettu huomioon. Mootto-
roitujen jalkaväkiyksiköiden ampumatarvikereservi voitiin tilanteen mukaan 
pitää kuorma-autoihin lastattuna selustassa, rykmenttiportaassa tai patal-
joonan panssariryhmän yhteydessä. Joustavuuden lisäämiseksi jokainen 
taisteluun osallistuva komentaja saattoi saada täydennystä naapuriyksiköistä 

365 The Soviet-Afghan War, s. 282; Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Po pylnym dorogam); 
"A knife pushed into my vitals" Railways in Afghanistan, past and future. Myös läntiselle 
suunnalle rakennettiin lyhyt rataosuus (noin 10 kilometriä), joka yhdisti Kushkan Afganistanin 
puolella olevaan Toraghundiin. 

236 

  

   



	

~"^f~,~ 	~lil"~'I'ii°IMrlll ~~P~'Il16UHl~il I 	'"~ ' 

	

R 	Y,dn~ lkldlli 	II 	IIiV'llli° "~~~ 

Tiettömässä vuoristossa käytettiin helikoptereita huoltokuljetuksiin. 

ilman että siitä olisi täytynyt sopia etukäteen korkeamman esikunnan kaut-
ta. Silloin kun jouduttiin jalkautumaan, esimerkiksi vuorille, yksiköiden 
tarvitsema täydennys pyrittiin ensi sijassa toimittamaan ylemmän johto-
portaan toimesta. Vaikeakulkuisessa maastossa tähän voitiin käyttää myös 
helikoptereita. Tästä "ylhäältä alas" -periaatteesta poikettiin ainoastaan 
silloin kun sen toteuttaminen ei ollut mahdollista. Yksikkö nouti tällöin 
itse tarvitsemansa materiaalin.366 

Aseiden ja varusteiden käyttö poikkesi suuresti siitä, mihin toisen maa-
ilmansodan kokemusten perusteella tai rauhan ajan asevoimissa oli totuttu. 
Normaalisti huoltojärjestelmä toimi niin, että ajoneuvolle tehtiin tietyt 
huoltotoimet kun sillä oli ajettu tietty kilometrimäärä ja ase huollettiin 
kun sillä oli ammuttu tietty laukausmäärä. Afganistanin karuissa oloissa 
tämä ei riittänyt. Tarvittiin täydentäviä toimenpiteitä. Ajoneuvoille aiemmin 
laadittujen kuukausittaisten ja vuosittaisten huoltosuunnitelmien sijasta 
siirryttiin joustavampaan käytäntöön, joka otti paremmin huomioon kalus-
ton todellisen rasituksen. Toimintaa ei voinut johtaa keskitetysti "ylhäältä", 
vaan painopistettä oli siirrettävä alemmalle tasolle. Uusiin järjestelyihin 
pakotti osaltaan se, että aseistus ja ajoneuvokalusto oli suurelta osalta hajau- 

366 The Soviet-Afghan War, s. 265-267. 
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tettu lukuisiin erillisiin tukikohtiin. Ei ollut mitään mahdollisuuksia koota 
sitä tiettyyn paikkaan huoltoa ja kunnostusta varten. Kysymys ratkaistiin 
muodostamalla erityiskalustolla varustettuja teknisiä tukiryhmiä, jotka 
kiersivät tukikohtia tietyin väliajoin ja suorittivat huolto- ja korjaustoimet 
paikan päällä. Näin voitiin säilyttää tukikohtien jatkuva taisteluvalmius. 

Neuvostoarmeijan rutiineihin kuului aseiden, kaluston ja muiden va-
rusteiden huolto ennen tietyn sotatoimen alkua. Tästä periaatteesta ei 
luovuttu Afganistanissakaan. Taistelutehtävään määrätyt yksiköt kävivät 
läpi useita päiviä kestävän valmistautumisohjelman, joka päättyi katsel-
mukseen (stroevoi smotr), jossa erityinen komissio tarkasti aseiden ja ka-
luston kunnon. Kattavat huoltotoimet olivat vuorossa myös sen jälkeen 
kun joukot olivat palanneet takaisin maj oituspaikkoihinsa 367  

Taistelun aikana tehtävästä vastasivat erityiset korjaus- ja evakuoin-
tiryhmät, (REG — remontno-evakuatsionnaja gruppa), joita toimi kaikilla 
organisaatiotasoilla. Komppanian REG muodostettiin kahdesta tai kol-
mesta taisteluajoneuvosta, joihin lastattiin varaosia, vetotankoja, öljyä ja 
vettä. Ajoneuvot ottivat normaaliin tapaan osaa taisteluun, mutta olivat 
valmiita antamaan tarpeen tullen teknistä tukea. Tärkein tehtävä oli vauri-
oituneiden ajoneuvojen hinaaminen pois vihollisen tulen alta. Pataljoonan 
REG koostui teknisestä joukkueesta, jolla oli jo käytettävissään erikoiska-
lustoa: teknisen tuen ajoneuvo (MTO — marina tehnitseskogo obsluzivanija) 
ja mahdollisesti panssarinvetäjä tai hinausauto. Rykmentin REG:llä oli 
hinauskaluston ohella välineitä, joiden avulla voitiin korjata kaikkia aseita 
ja ajoneuvoja, myös tykkejä ja panssarivaunuja. Divisioonaan kuului so-
tatoimen ja taistelualueen laajuudesta riippuen yksi tai kaksi korjaus- ja 
evakuointiryhmää. Niiden kokoonpano vaihteli, mutta useimmiten ryhmään 
kuului 1-2 panssaroitua ajoneuvonkorjausjoukkuetta (panssarivaunuja, 
BMP- ja BTR-kalustoa varten), liikkuva ajoneuvonkorjausryhmä, tykin-
korjausryhmä, elektronisten laitteiden korjausvälineet, kaasuhitsauslaitteet, 
1-2 panssarinvetäjää, 1-2 hinausautoa, 2-3 kuorma-autollista varaosia 
ja muuta materiaalia. Suurten ja kauan kestävien operaatioiden aikana 
muodostettiin myös armeijatason REG:ejä. Armeijaan kuului lisäksi liik-
kuvia korjausprikaateja, jotka olivat yleensä erikoistuneet tiettyihin ase- tai 
ajoneuvotyyppeihin Ne toimivat joukkojen pysyvissä sijoituspaikoissa 
ja siirtyivät tarvittaessa taistelualueelle ajoneuvoilla tai helikoptereilla.368 

367 The Soviet-Afghan War, s. 267-271. 
368 The Soviet-Afghan War, s. 273-275 ja tekstin venäjänkielinen versio. 
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Korjauskelvottomiksi vaurioituneita ajoneuvoja jätettiin yleisesti teiden varsille. 

Monikerroksista korjaus- ja huoltojärjestelmää, jossa toimenpiteet suoritet-
tiin mahdollisimman "edessä", pidettiin onnistuneena ratkaisuna. Venäläis-
tutkimuksen mukaan operaatioissa käytetyistä aseista ja ajoneuvoista vain 
1-2 prosenttia oli päivittäin käyttökelvottomassa kunnossa. Vaurioiden 
luonne heijasti sodan erityispiirteitä. Toisen maailmansodan aikana ajoneu-
voja oli jouduttu korjaamaan pääasiassa taisteluvaurioiden takia. Afganista-
nissa tärkeimpinä syinä olivat normaalit huoltokorjaukset, onnettomuudet 
ja rikkoutumiset. Näin oli myös kaikkein aktiivisimpina taisteluvuosina 
(1980-1985), jolloin muiden korjaustarpeiden suhde taistelun aiheuttamiin 
vaurioihin oli kymmenkertainen tai jopa kaksikymmenkertainen. 

Myös tärkeimmillä liikenneväylillä tarvittiin avustusvalmiuksia. Kaik-
kiin ajoneuvosaattueisiin liitettiin liikkuva korjaus- ja evakuointiryhmä, 
johon kuului hinausauto jokaista 20-30 kuorma-autoa kohden ja 2-3 
kuorma-autoa, joihin oli lastattu varaosia, poltto- ja voiteluaineita, vettä 
ja jarrunestettä. Teiden varsille sijoitettiin teknisiä tukipisteitä liikkuvine 
korjauspajoineen. Koska rikkoutuneiden ajoneuvojen korjaamiseen paikan 
päällä sisältyi aina turvallisuusriski, ne pyrittiin mieluummin evakuoimaan 
lähimpään tukipisteeseen, tukikohtaan tai varuskuntaan. Korjaukset voitiin 
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näin suorittaa suojatuissa oloissa ja ilman pelkoa siitä, että jäätäisiin erilleen 
muista. Jos hinauskalustosta oli puutetta, saattueen muut kuorma-autot 
ottivat rikkoutuneet hinattavikseen.369 

Yleishuollon päätehtävä oli toimittaa joukoille riittävästi poltto- ja voiteluai-
neita, ruokaa, vaatteita ja muita välttämättömyystarvikkeita. Muonituksessa 
pyrittiin siihen, että annokset olisivat mahdollisimman kaloripitoisia ja hel-
posti sulavia. Käytännössä joukot söivät pääasiassa säilykkeitä ja tiivisteitä, 
joiden käyttö säästi valmistukseen kuluvaa aikaa. Taistelutoimien aikana 
kuljetettiin mukana useiden päivien kuivamuona-annoksia. Valikoiman 
suppeus johti siihen, että ruokaan yleisesti kyllästyttiin. On merkille panta-
vaa, että myös Venäjän yleisesikunnan toimesta laaditussa myöhemmässä 
tutkimuksessa kiinnitetään huomiota epäkohtiin. Ruoka on muutakin 
kuin ravintoa. Se on myös mielialoihin vaikuttava tekijä. 

Vesihuollon toimivuus oli operaatioiden aikana vähintään yhtä tärkeää. 
Afganistanin oloissa sekin vaati erityisjärjestelyjä. Katkoksiin varauduttiin 
mukana kuljetettavilla vesivarastoilla. Taisteluajoneuvoissa kuljetetun li-
säksi komppaniat varasivat vettä kenttäkeittimiinsä ja erillisiin säiliöihin 
Pataljoonaan kuuluvassa säiliöautossa oli 3 000 litran vesireservi. Kaiken 
kaikkiaan määrä vastasi 1,5-2 vuorokauden norminmukaista tarvetta. 
Vesihuollon pettämisen varalta joukoille jaettiin vedenpuhdistustabletteja, 
joiden käyttö edellytti sitä, että toiminta-alueella olisi jokia, puroja tai 
muita veden lähteitä. Se ei ollut Afganistanissa niinkään varmaa. Käytet-
tyjen tablettien huonona puolena oli se, että jo yhden litran puhdistaminen 
kesti puolen tunnin ajan, eivätkä janoiset sotilaat välttämättä malttaneet 
odottaa näin kauan.370 

Sotilaiden vaatetuksessa ja henkilökohtaisessa varustuksessa oli niin 
ikään parantamisen varaa. Afganistania varten suunniteltu univormu ei 
vastannut vuoristo-olojen vaatimuksia. Se ei suojannut riittävästi tuulelta, 
kastui nopeasti ja repeytyi helposti. Upseerit käyttivät sodan alkuvaiheessa 
selvästi rivimiehistä poikkeavaa vaatetusta, mikä näkyi kasvaneina tappioi-
na. Myöhemmin vaatetus yhdenmukaistettiin ja arvomerkit himmennettiin. 
Sopivia vuoristojalkineita ei kyetty suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön 
missään vaiheessa. Käytetyt jalkineet, joissa oli synteettinen päällinen, 
kuluivat kivikkoisessa maastossa nopeasti. Ne olivat raskaat ja liukkaat, 

369  The Soviet-Afghan War, s. 272, 278-279. 
370 The Soviet-Afghan War, s. 283-285, 288, 290. 
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niihin meni helposti hiekkaa ja pieniä kiviä eivätkä ne suojanneet nilk-
kaa vammoitta. Sotilaat käyttivätkin mieluummin Afganistanin armeijalle 
toimitettuja tsekkoslovakialaisia vuoristokenkiä, lenkkitossuja tai muita 
sopivia siviilijalkineita. Rynnäkkökiväärin lippaiden ja käsikranaattien 
kantamiseen tarkoitetut laukut osoittautuivat käytössä epämukaviksi, ja 
niitä ryhdyttiin korvaamaan kankaisilla liiveillä, joihin mahtui kahdeksan 
lipasta ja neljä kranaattia. Liivit peittivät rintakehän ja osan sisäelimistä ja 
antoivat näin myös osittaista suojaa. Käyttökelpoisuudestaan huolimatta 
ne jäivät tilapäisratkaisuiksi, jotka eivät saaneet virallista hyväksyntää. 
Myös leipälaukut havaittiin epämukaviksi ja liian pieniksi. Kenttälapion 
varsi haittasi liikkumista panssaroitujen ajoneuvojen sisällä. Epäkohdat 
eivät ehkä ulkopuolisen silmin näyttäneet suurilta, mutta yksittäinen mies 
koki ne kiusallisina ja varmasti myös kysymyksiä herättävinä. Suurvallan 
armeijassa kun sentään oltiin.371 

Majoitusolot Afganistaniin perustetuissa lukuisissa varuskunnissa olivat 
useimmiten karunpuoleiset. Korkeampi päällystö asui alkuvaiheen jäl-
keen kevyistä elementeistä valmistetuissa rakennuksissa. Komppaniatason 
upseerit joutuivat tyytymään miehistön ja aliupseerien tavoin pääasiassa 
telttoihin, joita pidettiin talvisin lämpiminä öljyä tai kivihiiltä polttamal-
la. Vartiotukikohdissa asuttiin aluksi korsuissa tai bunkkereissa. Oloja 
voitiin myöhemminkin kohentaa yleensä vain paikan päältä löytyvällä 
materiaalilla. Valentin Varennikov, jonka mielestä tukikohdat muistuttivat 
aluksi ulkonäöltään enemmän kanakoppeja, kertoo 1980-luvun jälkipuo-
liskolla tehdyistä parannuksista ja tukikohtien varustamisesta kunnollisilla 
lepotiloilla, peseytymistiloilla, ruokaloilla, terveydenhoitopisteillä ja jopa 
televisioilla.372 Missä laajuudessa tällaisia muutoksia tosiasiassa tehtiin, 
jää epäselväksi. Tilanne oli arvattavasti paras asutuskeskuksissa ja heikoin 
vuoristossa ja muissa syrjäisissä paikoissa. 

371 The Soviet-Afghan War, s. 285, 289-290. 
372 The Soviet-Afghan War, s. 293; Varennikov, glava III. 
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Sotilaskylä. 

Joukkojen lääkintähuolto rakentui periaatteelle, jonka mukaan haavoit-
tuneet ja sairaat tuli hoitaa mahdollisimman "alhaalla". Yhtymän hoito-
organisaation perusyksikkö oli divisioonan lääkintäpataljoona, jonka hen-
kilöstö pystyi suorittamaan kirurgisia toimenpiteitä, hoitamaan sisätauteja 
ja ylläpitämään jopa 400-paikkaista kenttäsairaalaa ja sen lisäksi erillistä 
toipilasosastoa. Pataljoonien ja rykmenttien lääkintäpisteet vastasivat ensi 
vaiheen lääkärinhoidosta, potilaiden lajittelusta ja evakuoinnista. Erilli-
sissä moottoroiduissa prikaateissa, ilmarynnäkköprikaatissa ja erillisissä 
rykmenteissä lääkintäpataljoonaa vastasi komppanian vahvuinen lääkin-
täosa. Komppanioiden ja joukkueiden välskärit ja lääkintämiehet antoivat 
ensiapua ja huolehtivat haavoittuneiden evakuoinnista taistelun aikana. 

Divisioonien kenttäsairaalat toimivat joukkojen tärkeimmissä sijoi-
tuspaikoissa. Erikoissairaanhoitoa annettiin keskitetysti Kabulissa toi-
mineessa 400-paikkaisessa sotasairaalassa ja 500-paikkaisessa kulkutau-
tisairaalassa. Kabulissa toimi myös veripalvelukeskus, hammasklinikka, 
patologis-anatominen laboratorio ja oikeuslääketieteellinen laboratorio. 
Pääkaupungin ulkopuolella tärkeimmät pysyvät sairaalat olivat Shindan-
dissa (350 vuodepaikkaa), Kandaharissa (175), Kunduzissa (180), Pul-i 
Khumrissa (200), Jalalabadissa (200) ja Bagramissa (400 vuodepaikkaa 
ja toipumiskeskus 1 000 hengelle). 
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Ensimmäisinä sotavuosina potilaita evakuoitiin useista sairaaloista len-
toteitse Neuvostoliittoon. Myöhemmin, kun toimintamuodot olivat va-
kiintuneet, vaikeimmin sairaat evakuoitiin pääsääntöisesti ensin Kabuliin 
ja vasta sieltä eteenpäin, jos tarve niin vaati. Tashkentissa sijainneeseen 
Turkestanin sotilaspiirin sotasairaalaan siirrettiin vuosina 1980-1988 jat-
kohoitoa saamaan 78 000 potilaista, joista noin neljäsosa oli haavoittunei-
ta. Erityishoitoa tarvitsevia kuljetettiin myös Neuvostoliiton Euroopan-
puolisiin osiin; vuoteen 1987 saakka Tashkentin sairaalan kautta ja sen 
jälkeen suoraan Kabulista. Yli 40 prosenttia kaikista haavoittuneista sai 
jatkohoitoa tai vietti toipilasvaiheen Neuvostoliiton puolella. 

Venäläistutkimuksessa on arvioitu hoitojärjestelmän tehokkuutta 
muun muassa vertaamalla sitä toisen maailmansodan aikaiseen. Toisessa 
maailmansodassa noin 62 prosenttia puna-armeijan haavoittuneista pys-
tyttiin evakuoimaan divisioonan lääkintäpisteeseen tai kenttäsairaalaan 
kuuden tunnin kuluessa haavoittumisesta. Afganistanissa 90 prosenttia 
evakuoitiin samassa ajassa. Oli tavallista, että rykmentin lääkintäpiste 
ohitettiin kokonaan ja haavoittunut siirrettiin pataljoonan ensiapuase-
malta suoraan divisioonan kenttäsairaalaan tai muihin maan sairaaloi-
hin. Evakuointiin käytettiin taisteluajoneuvojen ja ambulanssien ohella 
helikoptereita ja kahta erityisesti tätä tarkoitusta varten varustettua 
kuljetuslentokonetta. Viimeksi mainitut olivat eräänlaisia lentäviä teho-
osastoja, joissa pystyttiin suorittamaan leikkauksia jo matkan aikana. 
Pitkäkestoisissa operaatioissa taistelualueella toimivia lääkintäpataljoo-
nia vahvistettiin erityisillä kirurgiryhmillä. Tämä mahdollisti sen, että 
yhdeksälle potilaalle kymmenestä pystyttiin antamaan ensiapua puolen 
tunnin kuluessa haavoittumisesta. Kirurgista hoitoa vaativista tapauksista 
noin 70 prosenttia oli saanut hoitoa viimeistään kahden tunnin kuluessa 
ja noin 92 prosenttia kuuden tunnin kuluessa. 

Sodan alkuvuosina pääosa haavoista oli luotien aiheuttamia. Sittem-
min, kun sissien aseistus oli monipuolistunut, vammojen laatu muuttui. 
Haavoittumisien syinä olivat useimmiten kranaatinsirpaleet ja miinat, ja 
monivammaisten osuus kasvoi voimakkaasti. 

Taulukko I. Haavoittumiset vuosina 1980, 1984 ja 1988. Prosentuaaliset osuudet. 

Aiheuttaja (%) 1980 1984 1988 
Luodit 62,2 34,1 28,1 
Sirpaleet 37,2 65,9 71,9 
Monivammat 16,0 65,4 59,4 
Vakavat ja kriittiset 23,1 52,4 45,2 
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Miinavammat ovat usein vaikeita. 

Lääkintähuollon kehittymistä voi tarkastella myös suhteuttamalla kuollei-
den osuus kuolleiden ja haavoittuneiden kokonaismäärään eri sotavuosina. 
Vertailu kertoo tilanteen kehittyneen suotuisaan suuntaan 1980-luvun puo-
livälin jälkeen, jolloin suhdeluku saattoi parhaimmillaan olla melkein puolta 
alhaisempi kuin vuosikymmenen alussa. Näin oli siitä huolimatta, että 
vakavasti haavoittuneiden osuus kaikista haavoittuneista oli lisääntynyt 373 

Taulukko 2. Kuolleet ja haavoittuneet vuosina 1979-1989 (40. armeijan tappiot). 

Vuosi 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Yht. 

Kuolleet 86 1484 1298 1948 1446 2343 1868 1333 1215 759 53 13833 
Haavoittuneet 3813 3898 6024 4219 7786 8356 7823 5008 3663 144 50734 

Yhteensä 86 5297 5196 7972 5665 10129 10224 9156 6223 4422 197 64567 
Kuolleiden 
osuus (%) 28,0 25 24,4 25,5 23,1 18,3 14,6 19,5 17,2 26,9 21,4 

373 Lääkintähuoltoa koskeva luku perustuu, ellei toisin mainita, seuraaviin lähteisiin: Grau, Lester 
W. — Jorgensen William, A.: Handling the Wounded in a Counter-Guerilla War: Soviet/Russian 
Experience in Afghanistan and Chechnya; The Soviet-Afghan War, s. 295-302; Ljahovski 1995, 
Prilozenie n:o 14. 
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Haavoittumisien ohella sotilaita ja muuta henkilöstöä vammautui myös 
muulla tavoin, esimerkiksi erilaisissa onnettomuuksissa. Kaikki näihin ryh-
miin kuuluvat mukaan luettuna luku nousi koko sodan osalta 53 753:een, 
mikä oli 8,7 prosenttia Afganistanissa palvelleiden kokonaismäärästä.374  
Haavoittumisiin saattoi liittyä myös henkisen tasapainon horjumista; noin 
prosentilla haavoittuneista diagnostisoitiin ns. reaktiivisia häiriöitä ja 2-3 
prosentilla muita psyykkisiä häiriöitä. 

Taisteluiden ja onnettomuuksien aiheuttamia tappioita monin verroin 
enemmän esiintyi erilaisia sairauksia, pääasiassa Afganistanin perinteisenä 
vitsauksena olleita kulkutauteja. Sairastuneita tilastoitiin peräti 415 932, 
mikä on 68 prosenttia palveluksessa olleiden määrään suhteutettuna. On 
mahdollista, että sama henkilö päätyi tilastoon useamman kuin yhden 
kerran, mutta luku on joka tapauksessa hämmästyttävän korkea. Se ker-
too omaa kieltään neuvostojoukkojen hygieenisen ja muun varautumi-
sen tasosta. Useimmiten sairastuttiin hepatiittiin (115 308), lavantautiin 
(31 080) tai johonkin muuhun kulkutautiin (140 665). Vuonna 1981 Länsi-
Afganistanissa 5. kaartin moottoroidun divisioonan komentajana toiminut 
Boris Gromov kertoo divisioonassa olleen vuoden lopulla samanaikaisesti 
sairaina (hepatiitissa) noin 3 000 henkeä — noin joka neljäs sotilas. Hepa-
tiitti ei säästänyt Gromoviakaan, joka joutui olemaan sen takia sairaalassa 
yli puolitoista kuukautta. Kohtalotovereina olivat tuolloin kaikki hänen 
sijaisensa ja melkein kaikki rykmenttien komentajat. Palveluskunnossa oli 
ainoastaan divisioonan esikuntapäällikkö, joka hänkin sairastui myöhem-
min. Epidemia teki koko divisioonasta käytännössä toimintakyvyttömän. 

Vesihuollon ongelmien, ilmaston, puutteellisen hygienian ja maan yleisen 
tautitilanteen ohella sairauksien leviämistä edesauttoivat joukkojen siirrot ja 
niiden keskittäminen tiettyyn paikkaan. Tästä saatiin räikeä esimerkki vielä 
syksyllä 1986, kun maasta Neuvostoliittoon siirrettävät kuusi rykmenttiä 
koottiin väliaikaisesti samalle alueelle. Seurauksena oli hepatiittiepidemian 
leviäminen kaikkiin kyseisiin rykmentteihin. Lohdullisena puolena oli, että 
taudeista useimmiten parannuttiin. Niihin kuolleiden luku jäi koko sodan 
ja kaikkien neuvostojoukkojen osalta tiettävästi vain noin 800:aan, noin 
kahteen promilleen sairastuneiden määrästä. 

Sodassa kuoli vuonna 1993 julkaistun tilaston mukaan kaikkiaan 
14 453 Neuvostoliiton asevoimissa, KGB:n rajajoukoissa, Neuvostolii-
ton sisäministeriön tai muiden viranomaisten ja laitosten alaisuudessa 
palvellutta. Noin 9 500 kaatui taisteluissa, noin 2 400 kuoli haavoihinsa, 
noin 1 700 kuoli onnettomuuksissa tai vastaavissa tai teki itsemurhan. 

374 Grif sekretnosti snjat, s. 402-404. 
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Kokonaislukuun on vielä lisättävä kadonneet ja ne vangiksi joutuneet, joi-
den kohtalot jäivät pysyvästi epäselväksi. Tällaisia tilastoitiin yhteensä 298. 
Luvut eivät välttämättä ole aivan lopullinen totuus, mutta todennäköisesti 
varsin lähellä sitä. Kaikista Afganistanissa palvelleista noin 620 000 henki-
löstä osuus oli vain 2,4 prosenttia, mikä kertoo osaltaan sodan luonteesta. 
Kaatuneiden huollossa noudatetun periaatteen mukaisesti kaikki pyrittiin 
lähettämään kotimaahan haudattavaksi. Evakuointi tapahtui keskitetysti 
Kabulin kautta.375  

375 Tappioista: Grif sekretnosti snjat, s. 402-404; Gromov, glava "Pervaja komandirovka" (Vozle 
tsemyh gor). Internetissä myöhemmin julkaistussa epävirallisessa tilastossa kaatuneiden ja 
kuolleiden luvuksi on ilmoitettu 15 051, siis 598 enemmän kun vuoden 1993 tilastojulkaisussa. 
Ks. Poteri sovetskih voennosluzastsih, prinimavsih utsastie v okazanii voennoi i voenno-
tehnitseskoi pomostsi drugim stranam, a take v likvidatsii pogranitsnyh voennyh konffiktov 
(1946-1991 gg.). Venäläistutkimuksen englanninkielisessä käännöksessä sodassa kuolleiden 
määräksi ilmoitetaan lähes kaksinkertainen luku — yli 26 000. (The Soviet-Afghan War, 
s. 43). Tämä näyttäisi perustuvan alkuperäistekstissä olevan termin bezvozvratnye poteri 
(peruuttamatomat tappiot) virheelliseen tulkintaan. Termi kattaa kuolleiden ohella myös 
mm. sellaiset, jotka olivat haavoittumisen, vammautumisen tms. seurauksena tulleet pysyvästi 
palveluskyvyttömiksi. Ks. esim. Sovetskaja voennaja entsiklopedija 1 (1976), s. 54l.Vuodelta 
1985 on käytettävissä tarkempaa tietoa muista kuin kaatuneista ja haavoihinsa kuolleista. Sen 
mukaan sairauksiin kuoli 62, auto-onnettomuuksissa 45, aseiden huolimattoman käsittelyn 
seurauksena 65, itsemurhan teki 59 ja 85 kuoli muista syistä. The Soviet-Afghan War, tekstin 
venäjänkielinen versio. 
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"OLEMME HÄVINNEET TAISTELUN 
AFGANISTANIN KANSASTA" 

Sotien kulkua on tunnetusti vaikea ennustaa. Intervention alkuvaiheessa 
kukaan ei osannut ennakoida sodan kestoa edes osapuilleen oikein. Monien 
arviot olivat tässä suhteessa pikemminkin ylioptimistisia. Neuvostoliiton 
rajavartiojoukkojen silloinen esikuntapäällikkö kenraali Juri Nesumov 
kertoo keskustelleensa (ilmeisesti keväällä) 1980 tulevaisuudennäkymistä 
kenraali Sergei Ahromejevin kanssa. Tämä oli Negumovin mukaan toden-
nut joukkojen jo täyttäneen tehtävänsä. Afganistanissa ei enää ollut suuria 
sissimuodostelmia. Badakhshanin maakunnassa tuolloin käynnissä ollut 
operaatio olisi viimeinen, jossa armeija näyttelisi pääosaa. Kapinallisten 
oli todettu siirtyneen uuteen taktiikkaan: tuhotekoihin, terroriin ja pien-
ryhmätoimintaan kaupungeissa. Armeijan tuen tarve tulisi tämän myötä 
vähenemään ja päävastuu siirtyisi muille turvallisuusviranomaisille.376  

Sama optimismi henki myös politbyroon Afganistan-komission 
huhtikuussa 1980 laatimasta raportista. Vastarintaliikkeelle oli tuotettu 
huomattavia tappioita ja sen muodostaman sotilaallisen uhan katsottiin 
merkittävästi vähentyneen. Lähitulevaisuudessa suoritettaviksi suunnitel-
luilla operaatioilla vastustajaa uskottiin voitavan heikentää niin, että se ei 
pitempään aikaan kykenisi suuren mittakaavan sotatoimiin. Siirtymisen 
pääasiassa terrori-iskuihin ja pienryhmätoimintaan katsottiin osaltaan 
viestivän vastarintaliikkeen voiman heikkenemisestä. Joulukuussa 1980 
puolustusministeri Ustinov asetti tavoitteeksi vapauttaa seuraavaan helmi-
kuuhun mennessä kapinallisista ainakin 70 prosenttia maan alueesta ja 80 
prosenttia paikallistason hallinnollisista keskuksista. Kapinallisilta oli riis-
tettävä mahdollisuudet toiminnan aktivoimiseen seuraavalla kesäkaudella.377 

Ainakin asioista perillä olevat sotilaat ymmärsivät tilanteen tosiasi-
allisen vaikeuden viimeistään vuonna 1981. Afganistanin armeijan pää-
sotilasneuvonantaja armeijankenraali Aleksandr Majorov, Turkestanin 
sotilaspiirin komentaja kenraalieversti Juri Maksimov sekä kolmen muuta 
kenraalia allekirjoittivat toukokuussa 1981 puolustusministeri Ustinoville 
osoitetun raportin Afganistanin tilanteesta. Raportissa kritisoitiin olojen 

376 Nesumov, s. 126-127. 
377 A. Gromykon, J. Andropovin, D. Ustinovin ja V. Zagladinin raportti NKP:n keskuskomitealle 

7.4.1980. Cold War International History Project. Virtual Archive. Coverage: Afghanistan, 
Democratic Republic of, (DRA); Ljahovski 1995, Prilo2enie n:o 3. 
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vakauttamisen etenevän liian hitaasti. Vastarintaliikkeen kukistaminen 
pelkästään sotilaallisin keinoin tulisi kestämään hyvin kauan. Se olisi lisäksi 
hedelmätöntä, sillä Afganistanin poliittinen johto ei kenraalien mielestä 
hoitanut täydellä vakavuudella omaa osuuttaan. Kapinallisilla oli edelleen 
vaikutusvaltaa pääosalla niistäkin alueista, joiden sanottiin olevan halli-
tuksen valvonnassa. Tärkein tehtävä oli voittaa väestön laajat kerrokset 
Kabulin hallinnon puolelle. Maan johto oli kuitenkin passiivista ja tyytyi 
operoimaan pääasiassa kabineteistaan käsin. Maakuntatasolla hallinto 
toimi heikosti, mikä antoi kapinallisille mahdollisuuden toimia väestön 
keskuudessa ja rekrytoida riveihinsä uusia voimia. Erityisen ongelmallisia 
olivat rajaseudut. Vähävaraisen maaseutuväestön aseman parantamiseen 
tarkoitettu maareformi odotti alun virheiden ja keskeyttämisen jälkeen edel-
leen ratkaisuaan. Kansandemokraattisen puolueen kahden siiven välinen 
valtataistelu jatkui yhä ja kalvoi puolueen voimia. Presidentti-pääministeri 
Karmal suosi omaa ryhmittymäänsä, ja hallinnon johtaville paikoille nimi-
tettiin säännönmukaisesti Parcham-siiven jäseniä. Jotta puolue kykenisi 
puolustamaan "huhtikuun vallankumousta" ja kehittämään sitä, sen olisi 
oltava yhtenäinen ja sillä olisi oltava läheiset siteet väestöön. Puolueen 
auktoriteettia olisi lujitettava. Sen "parchamisoinnista" olisi tehtävä loppu. 

Tehoton hallinto nähtiin syntipukkina myös siihen, että Afganistanin 
asevoimien jälleenrakentaminen sujui perin hitaasti. Keväällä 1981 riveissä 
oli vain 60 prosenttia organisaation edellyttämästä vahvuudesta. Laajamit-
taisena jatkuvaa karkuruutta ruokki se, että lakien noudattamista ei valvottu 
täydellä vakavuudella. Raportin allekirjoittajat näkivät tässä suorastaan 
tarkoituksellista politiikkaa, jolla vastuu sodankäynnistä haluttiin sälyt-
tää 40. armeijalle. Afganistanin poliittinen johto oli neuvostokenraalien 
käsityksen mukaan täysin tyytyväinen vallitsevaan tilanteeseen ja yritti 
pitkittää sitä niin kauan kuin mahdollista. Kenraalien mielestä neuvosto-
johdon pitäisi arvioida Afganistanin asioiden todellinen tila, määrittää 
selkeä poliittinen ja sotilaallinen strategia, ja ennen kaikkea vaatia Kabulin 
johtoa siirtymään tyhjistä vakuutteluista todellisiin tekoihin. Karmal olisi 
tarkoituksenmukaista poistaa pääministerin paikalta.378 

Karmal joutuikin luovuttamaan pääministeriyden jo kesäkuussa 1981 
kenraalien ehdokkaalle, Sultan Ali Keshtmandille. Kirjelmän allekirjoitta-
jista ainakin pääsotilasneuvonantaja Majorov näyttää — ainakin myöhem-
pien muistelmiensa mukaan — yhä uskoneen myös sotilaallisten keinojen 

378 M. Majorovin, Ju. Maksimovin, V. Samoilenkon, V. Tseremnyhin ja V. Rodinin raportti 
Ustinoville 10.5.1981. Cold War International History Project. Virtual Archive. Coverage: 
Afghanistan, Democratic Republic of, (DRA). 
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voimaan Majorov kertoo olleensa vakuuttunut siitä, että sissiryhmittymät 
tuhottaisiin vuoden 1981 loppuun mennessä ja sota voitaisiin saattaa pää-
tökseen sen myötä.379 

Näin ei tapahtunut. KGB:n tammikuussa 1983 laatiman analyysin mu-
kaan Afganistanin sotilaallis- poliittinen tilanne oli edelleen kompleksinen 
ja jännittynyt. Kuluneen vuoden aikana ei ollut tapahtunut oleellista edis-
tystä. Yhteiskunnalliset uudistukset ja hallitukset toimet vallankumouksen 
vahvistamiseksi etenivät hitaasti. Puolueen sisäinen taistelu jatkui ja hei-
jastui myös maan asevoimiin. Afgaaniarmeija ja Sarandoy eivät silloisessa 
tilassaan kykenisi kukistamaan vastarintaliikettä ja normalisoimaan maan 
tilannetta.380 

Neuvostoliiton johdossa oli tässä vaiheessa jo tapahtunut muutos. 
Pääsihteeri Breznev oli kuollut marraskuussa 1982. Hänen jälkeensä val-
taan noussut Juri Andropov ei tinkinyt sodan tavoitteista, mutta pyrki 
käyttämään edeltäjäänsä enemmän myös diplomatian keinoja. Breznevin 
hautajaisissa Andropov antoi Pakistanin presidentin Zia ul Haq'in ym-
märtää, että Neuvostoliitto halusi vetäytyä Afganistanista. Vetäytyminen 
voisi tapahtua nopeasti, mikäli Pakistan lopettaisi apunsa kapinallisille. 
Samaa viestiä vietiin Genevessä YK:n johdolla käytäviin neuvotteluihin 
Vetäytyminen oli mahdollista, mutta Pakistanin oli sitouduttava lopetta-
maan asetoimitukset vastarintaliikkeelle. Panshirin laakson sissikomentajan 
Ahmad Shah Massoudin kanssa tammikuussa 1983 solmitulla tulitauolla 
ja neuvostojoukkojen pidättymisellä laajoista offensiiveista vuonna 1983 
haluttiin osaltaan tukahduttaa konfliktia. Ilmeisenä tarkoituksena oli antaa 
kapinallisille ja muulle väestölle esimerkki siitä, että yhteistyö hyödyttäisi 
enemmän kuin vastarinta.381 

Politbyroon istunnossa maaliskuussa 1983 ulkoministeri Gromyko totesi 
Afganistanin tilanteen olevan vaikean. Keskushallinto ei ollut vieläkään 
saanut täyttä otetta maaseudusta. Kapinallisryhmien määrä ei ollut vähen-
tynyt eivätkä ne olleet aikeissa laskea aseitaan. Peli ei silti ollut menetetty. 
Itse asiassa tilanne osoitti Gromykon mukaan vakiintumisen merkkejä. 
Gromyko viittasi myös Afganistanin armeijan vahvuuden kasvuun, mikä oli 
positiivista. Pääsihteeri Andropovilla oli selkeä käsitys tilanteesta. Sodassa 
oli kysymys taistelusta Amerikan imperialismia vastaan, eikä perääntymi-
nen voisi tulla kysymykseen. Keski-Aasiassa bolgevikkivallankumouksen 

379 Majorov, s. 109-110. 
380  Otteita KGB:n kokoamista raporteista 26.1.1983. Cold War International History Project. 

Virtual Archive. Coverage: Afghanistan, Democratic Republic of, (DRA). 
381 Agrawal, Romit: Role of UN in Soviet Invasion of Afghanistan; Allan — Kläy, s. 364. 
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jälkeen puhjenneen kapinoinnin kukistaminen oli kestänyt 1930-luvulle 
saakka, Andropov huomautti. Oli turha odottaa ihmeitä.382  Tämänkaltainen 
sota veisi aikaa. 

Sotilaallista kehitystä seuranneen puolustusministeriön operatiivisen 
ryhmän näkemys oli poliitikkoja kriittisempi. Ryhmää johtaneen marsalkka 
Sergei Sokolovin raportissa vuodelta 1983 todettiin, että Afganistanin hal-
litus pystyi tosiasiassa hallitsemaan vain pientä osaa maasta. Maakuntien 
kaupungitkin olivat hallituksen valvonnassa ainoastaan päivisin, silloin-
kin usein vain muodollisesti. Öisin todellinen valta siirtyi kapinallisille. 
Tammikuun alussa 1984 Kabulissa vierailleen Sokolovin ja marsalkka 
Ahromejevin383  johtaman korkea-arvoisen upseeridelegaation raportissa 
viitattiin jälleen kerran sissien toiminnan mahdolliseen aktivoitumiseen 
kevään tullen. Joukkojen vetäminen Afganistanista ei voisi tulla lähitulevai-
suudessa kysymykseen. Päinvastoin. Tarvittiin asianmukaisia vastatoimia, 
jotka tulivat käytännössä tarkoittamaan sotatoimien tehostamista ja mm. 
erikoisjoukkojen määrän kasvattamista. 

Konstantin Tsernenkolla, joka valittiin NKP:n pääsihteeriksi helmi-
kuussa 1984 kuolleen Andropovin jälkeen, ei näytä olleen mitään tällaista 
kehitystä vastaan. Turkestanin sotilaspiirissä helmikuun lopulla 1984 pidetty 
rintamatason esikunta- ja johtamisharjoitus kertoo varautumisesta myös 
siihen, että sota saattaisi pahimmassa tapauksessa eskaloitua laajemmaksi 
alueelliseksi yhteenotoksi. Harjoitusta johti marsalkka Ahromejev ja siinä 
toimivaa rintamaa komensi Turkestanin sotilaspiirin komentaja kenraali 
Maksimov. Lähtökohtana oli tilanne, jossa Pakistan, Iran ja Kiina oli-
vat liittyneet aktiivisesti sotaan. Afganistanissa olevalla 40. armeijalla, 
jota oli vahvistettu merkittävillä lisävoimilla, oli tärkeä rooli rintaman 
vastatoimissa.3S4  

Afganistanin sotaretken pitkittymisen riskit siis ymmärrettiin, mutta 
niihin oltiin valmiita vastaamaan. Huhtikuun alussa 1984, KGB:n ja raja-
joukkojen edustajien neuvotellessa Afganistaniin liittyvistä kysymyksis-
tä, turvallisuusviraston johtajan Viktor Tsebrikovin kerrotaan joukkojen 
maassaoloajasta kysyttäessä todenneen vain: "Me olemme siellä niin kauan 
kuin tarvitaan".385  

382 NKP:n keskuskomitean politbyroon istunto 10.3.1983. Cold War International History Project. 
Virtual Archive. Coverage: Afghanistan, Democratic Republic of, (DRA). 

383 Ahromejev toimi tässä vaiheessa Neuvostoliiton yleisesikunnan päällikön ensimmäisenä 
sijaisena. 

384 Ljahovski 1995, glava V; Nesumov, s. 267, 272. 
385 Nesumov, s. 276-277. 
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Gorbatsov: sodalle on pantava piste 

Vuosista 1984 ja 1985 tuli neuvostojoukoille sodan verisimpiä. Sen ilmeinen 
näköalattomuus yhdessä Neuvostoliiton muiden ulko- ja sisäpoliittisten 
ongelmien kanssa alkoi vuosikymmenen puolivälissä kallistaa vaakaa 
lopettamisen hyväksi Kulissien takana voimistunut kritiikki murtautui 
pinnalle Konstantin Tgernenkon kuoltua ja Mihail Gorbatgovin tultua 
maan johtoon keväällä 1985. Sota oli rasite Gorbatgovin ulkopoliittiselle 
ohjelmalle, jonka keskeiseksi tavoitteeksi esitettiin kansainvälisen jänni-
tyksen lieventäminen. Osaltaan tässä tehtiin välttämättömyydestä hyvettä, 
sillä supervallan taloudellinen perusta oli rapautunut. Kansantalouden 
vakavat ongelmat pakottivat punnitsemaan niitä etuja ja haittoja joita 
Afganistan-politiikan jatkamisesta entiseen tapaan olisi. Kansan keskuu-
dessa voimistunutta sotakritiikkiä ei enää tukahdutettu vaikenemalla, se 
palveli osaltaan Gorbatgovin päämääriä. Tilanteen uudelleenarvioinnil-
le oli paremmat edellytykset myös sen takia, että ne keskeiset poliittiset 
päättäjät, jotka olivat toimineen intervention primus motoreina, olivat 
jo poistuneet näyttämöltä tai siirrettiin sivuosaan. Jo aiemmin edesmen-
neiden Bre2nevin ja Andropovin lisäksi myös puolustusministeri Ustinov 
oli kuollut (vuoden 1984 lopulla). Gromyko eli vielä, mutta joutui luo-
vuttamaan ulkoministeriön johdon kesällä 1985 Gorbatgovin suosikille 
Edvard Sevardnadzelle. Politbyroo oli kokonaisuudessaan kokenut paljon 
muutoksia vuoden 1979 jälkeen. 

Onpohdittusitä pyrkikö Gorbatsov jo valtaan tullessaan neuvostojouk-
kojen mahdollisimman pikaiseen poisvetämiseen, vain yrittikö hänkin aluksi 
"voittaa" sodan sotilaallisin keinoin. On viitattu vuoden 1985 aktiivisiin 
sotatoimiin ja sanottu Gorbatgovin jopa kiihdyttäneen niitä. On esitetty, 
että "huhujen mukaan" uusi neuvostojohtaja olisi antanut sotilaille vuoden 
aikaa vastarintaliikkeen kukistamiseen. On sanottu Gorbatgovin suorastaan 
käskeneen komentajiaan voittamaan sodan vuonna 1985. Toisaalta on 
esitetty Gorbatgovin pyrkineen vetäytymiseen nimittämisestään lähtien — 
mikä tuntuu hänen ulkopoliittisen ohjelmansa puitteissa perustellummalta 
tulkinnalta. Sen, että Afganistaniin lähetettiin vielä hänen valtaantulonsa 
jälkeen uusia erikoisjoukkojen yksiköitä, ei tarvitse olla ristiriidassa tämän 
kanssa. Gorbatgovin toimia arvioitaessa on ylipäänsä otettava huomioon, 
että häneltä vei tietyn ajan vakiinnuttaa asemansa ja toteuttaa maan joh-
dossa haluamiaan uudelleenjärjestelyjä. Politbyroossa ja muussa johdossa 
oli edelleen myös kovan linjan miehiä. Puolueen keskuskomiteaan voitiin 
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tehdä muutoksia vasta alkuvuoden 1986 puoluekokouksessa. Uuteen ko-
koonpanoon valituista peräti 40 prosenttia oli uusia jäseniä.386  

Afganistanin presidentti Karmal kutsuttiin Kremliin jo maaliskuussa 
1985. Gorbatsov totesi tälle, että neuvostojoukot eivät voisi olla Afganis-
tanissa ikuisesti. Naapuria kyllä autettaisiin, mutta maan johdon ja hallit-
sevan puolueen pitäisi itse kantaa päävastuu asioiden hoidosta. Lyhyessä 
tapaamisessa ei jäänyt epäselväksi, että neuvostojohtaja ei erityisemmin 
arvostanut kollegansa siihenastisia aikaansaannoksia. Myöhemmin saman 
vuoden lokakuussa Karmal kutsuttiin Moskovaan uudelleen, ja häneltä 
kysyttiin jälleen sitä, milloin afgaanit oppisivat itse puolustamaan itseään. 
"Vallankumouksella" ei ollut kansan tukea, ja ilman sitä se ei voisi on-
nistua. Karmalle tehtiin yllättävä esitys: sosialismi olisi syytä unohtaa ja 
sen asemasta olisi palattava Afganistanin ja islamin perinteisiin arvoihin. 
Olisi etsittävä kompromissia ja laajettava hallituksen sosiaalista perustaa 
jakamalla valta opposition ja jopa nykyisten vihollisten kanssa. Gorbatsov 
ilmoitti Neuvostoliiton aikomuksena olevan vetää joukot maasta. Ase-
toimituksia jatkettaisiin. Karmalille tällaiset uutiset eivät olleet mieleen. 
Hänen kerrotaan todenneen, että mikäli neuvostojoukot lähtisivät nyt, 
seuraavalla kerralla maahan tarvitsisi lähettää miljoona sotilasta.387 

Viikko tapaamisen jälkeen, 17. lokakuuta, Gorbatsov ilmoitti vetäytymis-
päätöksestä politbyroossa. Afganistanista tultaisiin poistumaan mahdolli-
simman nopeassa aikataulussa. Asia ei liene tullut kuulijoille yllätyksenä, 
eikä vastalauseita tiettävästi kuultu. Puolustusministeri Segrei Sokolov 
käytti puoltavia puheenvuoroja. Gromykon on kerrottu esittäneen joitain 
parannusehdotuksia Karmalille annettaviin suosituksiin, mutta itse pää-
asiassa hänkin myötäili Gorbatsovin linjaa. Helmikuussa 1986 asia oli esillä 
NKP:n puoluekokouksessa, jonka osanottajat saivat kuulla pyrkimyksenä 
olevan vetää joukot pois vaiheittain "lähimmässä tulevaisuudessa", niin 
pian kuin olisi saavutettu poliittinen ratkaisu, joka lopettaisi ulkopuolisten 

386 Kakar, s. 260; The Soviet-Afghan War, s. xiv; Kuperman, Alan J.: The Stinger Missile and 
U.S. Intervention in Afghanistan. Edellä on jo käynyt ilmi, että ajatus erikoisjoukkojen 
entistä aktiivisemmasta ja aggressiivisemmasta käytöstä oli vanhempaa perua. Joukkojen 
määrän kasvattaminen oli käynnistynyt jo ennen pääsihteerin vaihdosta. Kahdeksasta 
osastosta (pataljoonasta) kolme oli maassa jo ennen Gorbatsovin valtaantuloa, kaksi saapui 
maaliskuussa 1985 (jolloin hänet valittiin pääsihteeriksi) ja yksi saapui huhtikuussa, jolloin 
myös erikoisjoukkojen prikaatit muodostettiin. Yksi osasto (pataljoona) saapui syyskuussa 
ja yksi lokakuussa. Uudella pääsihteerillä saattoi tuskin olla osuutta tähän joukkokokeiluun. 
Siirroista: Feskov — Kalasnikov — Golikov, Priloäenie 7.1. 

387  Muistio Gorbatsovin ja Karmalin keskusteluista Kremlissä 14.3.1985. The National Security 
Archive. Afghanistan and the Soviet Withdrawal 1989 — 20 Years Later; Chernyaev, Anatoly: 
The Diary of Anatoly Chernyaev (16.10. ja 17.10.1985); Ljahovski 1995, glava V. 
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aseellisen sekaantumisen Afganistanin asioihin. Gorbatsov luonnehti sotaa 
kalliiksi virheeksi ja Afganistania "vuotavaksi haavaksi".388 

Syytökset Karmalin tyytymisestä pelkkiin puheisiin konkreettisten 
tekojen asemasta jatkuivat. Neuvostoliiton kärsivällisyys loppui keväällä 
1986. Karmal poistettiin toukokuussa kansandemokraattisen puolueen 
pääsihteerin paikalta ja korvattiin Moskovan uudella luottomiehellä, sa-
laisen poliisin päällikkö Mohammed Najibullahilla. Karmalin annettiin 
toimia muodollisesti presidenttinä marraskuuhun saakka, sen jälkeen tä-
mäkin tehtävä annettiin Najibullahille. Toiveet pettänyttä ex-johtajaa ei silti 
kokonaan hylätty, vaan hänen sallittiin siirtyä turvaan Neuvostoliittoon 
— mikä oli tietysti laiha korvaus menetetystä asemasta.389 

Vetäytymisen aikataulua käsiteltiin tarkemmin politbyroon kokouksessa 
kesäkuussa 1986. Gorbatsov painotti, että Afganistanista täytyisi vetäytyä 
kokonaan kahden tai kolmen vuoden kuluessa. Lopputuloksena ei saisi 
kuitenkaan olla nöyryyttävä tappio. "Tämä ei ole meidän sotamme", Gro-
mykon kerrotaan säestäneen. Myöhemmin heinäkuussa Vladivostokissa 
pitämässään puheessa Gorbatsov ilmoitti kuuden rykmentin vetämisestä 
Afganistanista vuoden loppuun mennessä.390 Näin myös tapahtui. Kysy-
mys oli tosin paljolti propagandatempusta, sillä kaksi rykmenttiä koostui 
sellaisista henkilöistä, jotka olisi normaalin rotaation mukaan kotiutettu 
muutenkin Neljä muuta taas olivat panssari- tai ilmatorjuntarykmenttejä, 
joita ei Afganistanissa välttämättä tarvittu. Joka tapauksessa joukkojen 
kokonaisvahvuus väheni. Marraskuussa Gorbatsov toi politbyroossa vie-
lä aiempaa selväsanaisemmin julki kantansa. Sodassa oli ajauduttu um-
pikujaan, mutta vieläkään ei oikein tiedetty miten siitä päästäisiin ulos. 
"Olemme taistelleet Afganistanissa jo kuusi vuotta. Jos lähestymistapaa 
ei muuteta, tulemme taistelemaan toiset 20-30 vuotta. — — Meidän täytyy 
lopettaa tämä prosessi mahdollisimman pian." Gorbatsovin mukaan oli 
välttämätöntä tehdä selkeä päätös sodan lopettamisesta vuoden tai enin-
tään kahden vuoden kuluessa. 

388  The Diary of Anatoly Chernyaev (17.10.1985); Agrawal Romit: The Role of UN In Soviet 
Invasion of Afghanistan; Official Chronology of the withdrawal from Afghanistan. 

389  Allan — Kläy, s. 387-389. Cold War, Encyclopedia of World Biography of Babrak Karmal. 
Najibullah kuului Karmalin tavoin kansandemokraattisen puolueen Parcham-siipeen. Etniseltä 
taustaltaan hän oli pataani ja siviiliammatiltaan lääkäri. Salaisen poliisin päällikkönä Najibullah 
oli joutunut läheisiin tekemisiin KGB:n kanssa —jonka käsityksillä saattoi olla suuri painoarvo 
valinnassa. Tarakin ja Karmalin tavoin myös Najibullahin on kerrottu toimineen aikaisemmin 
KGB:n agenttina. Ks. Kalinovsky, Artemy: The Blind Leading the Blind: Soviet Advisors, 
Counter-Insurgency and Nation-Building in Afghanistan, s. 14. 

390  Politbyroon istunto 26.6.1986. Notes of Anatoly S. Chernyaev. The National Security Archive. 
Afghanistan and the Soviet Withdrawal 1989 — 20 Years Later; Agrawal. 
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Muitakin kriittisiä puheenvuoroja kuultiin. Yleisesikunnan päällikkö mar-
salkka Ahromejev kiteytti sodan perusprobleeman: 

"Sotatoimet Afganistanissa ovat jatkuneet pian seitsemän vuotta. Maassa ei ole 
sellaista paikkaa, mitä neuvostosotilas ei olisi valloittanut. Siitä huolimatta pääosa 
maasta on edelleen kapinallisten käsissä. Afganistanin hallituksella on käytet-
tävissään huomattava sotilaallinen voima: 160 000 miestä armeijassa, 115 000 
Sarandoyssa ja 20 000 valtion turvallisuuselimissä. Ei ole ilmennyt yhtään sellaista 
sotilaallista ongelmaa, jota ei olisi ratkaistu, mutta silti ei ole saatu aikaan tulosta. 
Asian ydin on siinä, että sotilaallisia saavutuksia ei ole varmistettu poliittisilla [toi-
menpiteillä]. Valtaa pidetään keskuksessa, ei maakunnissa. Valvomme Kabulia ja 
maakuntakeskuksia, mutta emme kykene levittämään valtaa valloitetulle alueelle. 
Olemme hävinneet taistelun Afganistanin kansasta. Hallitusta tukee väestön vä-
hemmistö. Armeijamme — — pystyy pitämään maan tilanteen nykyisellään. Mutta 
näissä oloissa sota tulee jatkumaan pitkän aikaa. 50 000 neuvostosotilasta on 
sijoitettu sulkemaan [Pakistanin vastaista] rajaa, mutta he eivät pysty sulkemaan 
kaikkia reittejä, mitä pitkin tavaraa tuodaan rajan yli. --" 

Todettiin, että Afganistanin yhteiskunnallinen uudistusohjelma oli kansan 
näkökulmasta sekin epäonnistunut. Kokoukseen osallistunut Neuvostoliiton 
uusi Afganistanin-lähettiläs Juli Vorontsov huomautti, että Afganistanin 
väestön pääosa, talonpojat, oli hyötynyt"vallankumouksesta" kaikkein 
vähiten. Heidän elintasonsa oli sitä edeltävällä tasolla. Hallituksen valvon-
nassa olevilla alueilla talonpoikien tilanne saattoi olla jopa heikompi kuin 
siellä missä kapinalliset olivat isäntinä. Ja ylipäänsä: maan 18-miljoonaisesta 
väestöstä vain 5 miljoonaa oli hallituksen valvomilla alueilla; näistäkin 3 
miljoonaa kaupungeissa ja vain 2 miljoonaa maaseudulla. 

Joukkojen vetäminen oli tietysti periaatteessa helppoa. Suuri kysymys 
oli se, mitä Afganistanissa sen jälkeen tapahtuisi ja miten nämä tapahtumat 
vastaisivat Neuvostoliiton intressejä. Naapurimaan kehitys ei ollut yhden-
tekevää. Gromykon mukaan strategisena tavoitteena oli ystävällismielinen 
ja mieluiten ulkopoliittisesti riippumaton Afganistan. Sen siirtymistä "vi-
hollisen leiriin" ei saisi sallia. Gorbatsov oli samalla linjalla. Tässä tarvit-
taisiin aktiivisia toimenpiteitä sekä Afganistanissa että kansainvälisellä 
areenalla. Neuvostojoukot voitaisiin vetää maasta niin, että vuonna 1987 
vedettäisiin puolet ja vuonna 1988 toinen puoli. Yhdysvaltain vaanivaa 
imperialismia, josta edesmennyt Andropov oli muistuttanut, ei nyt pidetty 
vetäytymisen esteenä. Gorbatgovin ja Ahromejevin käsityksen mukaan 
amerikkalaiset eivät tulisi sekaantumaan asevoimin Afganistanin asioi-
hin. Ulkoministeri Sevardnadzen näkemys oli varauksellisempi. Hänen 
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mielestään oli yhä epäselvää, miten Najibullahin hallitus tulisi toimeen 
ilman neuvostojoukkoja.39' 

Eräissä läntisissä lähteissä on korostettu Stinger-ohjusten roolia 
vetäytymispäätökseen. Todellisuudessa ne eivät olleet keskeinen tekijä. 
Edellä on todettu, että ensimmäiset neuvostokoneet, kaksi helikopteria, 
pudotettiin vasta syyskuussa 1986, jolloin päätös joukkojen vetämisestä 
oli jo tehty. Poliittiset päättäjät eivät käytettävissä olevissa lähteissä ker-
taakaan viitanneet Stingereihin tai niiden aiheuttamiin ongelmiin Aiem-
massa luvussa on käynyt myös ilmi, että ohjusten aiheuttamat tappiot 
neuvostoilmavoimille näyttävät jääneen paljon alhaisemmiksi, kuin läntinen 
kirjallisuus on antanut ymmärtää. 

Najibullah ja "kansallisen sovinnon politiikka" 
Afganistanissa tilanne jatkui entisellään. Uuden johtajan mukaan maan 
31 000 — 35 000 kylästä vain 8 000 oli vuoden 1986 lopulla hallituksen 
valvonnassa. Paikallisten itsehallintoelimien vaaleja oli voitu pitää vain 
neljänneksessä niistä. Nämä kylät olivat kaupunkien lähialueilla. Maassa 
toimi Najibullahin mukaan noin 5 000 kapinallisryhmää, joihin kuului yli 
180 000 miestä — näistä 80 000 aktiivisia taistelijoita. Määrä oli kasvanut 
tuntuvasti aiemmista vuosista. Kun Najibullah teki valtionpäämiehenä 
ensimmäisen virallisen vierailun Moskovaan joulukuussa 1986, hänelle 
tehtiin karuista tosiasioista huolimatta selväksi, että tulevaisuudessa olisi 
selvittävä omin voimin. Neuvostojoukot tultaisiin vetämään Afganistanista 
kahden vuoden kuluessa.392  

Ulkoministeri Sevardnadze matkusti Afganistaniin tutustumaan henki-
lökohtaisesti tilanteeseen. Palattuaan matkalta hän kertoi vaikutelmistaan 
politbyroon kokouksessa tammikuussa 1987. Nekään eivät olleet rohkaise-
vaa kuultavaa. Afganistanin valtiokoneisto toimi heikosti, neuvonantajien 
apu on tehotonta, kansan keskuudessa ei ollut juurikaan havaittavissa ystä-
vällistä asennetta neuvostoliittolaisia kohtaan. Kaikki talonpoikaisväestön 
ongelmat olivat ratkaisematta. Tosiasiassa neuvostojoukot kävivät sotaa 
sitä vastaan. Sevardnadze viittasi myös sodan valtaviin kustannuksiin 
— miljardi ruplaa vuodessa. Puolustusministeri Sokolov huomautti omassa 
puheenvuorossaan sotilaallisen tilanteen huonontuneen. Neuvostojoukkojen 

391  Politbyroon kokous 13.11.1986. Cold War International History Project. Virtual Archive. 
Coverage: Afghanistan, Democratic Republic of, (DRA). Ahromejev oli nimitetty yleisesikunnan 
päälliköksi vuonna 1984. Hänen edeltäjänsä marsalkka Ogarkov siirrettiin Läntisen strategisen 
suunnan komentajaksi. 

392 Ljahovski 1995, glava V; Allan — Kläy, s. 391. 
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varuskunnat olivat joutuneet yhä useammin kranaatti-iskujen kohteiksi. 
Sokolovilla oli varsin kyyninen käsitys Afganistanille annetusta talous-
avusta: "Pyytävät kolme kertaa sen määrän minkä tarvitsevat, vuonna 
1981 annoimme apua 100 miljoonan ruplan arvosta, ja se kaikki meni 
eliitin tarpeisiin. Kyliin ei liiennyt edes tulitikkuja." 

Kaikki olivat taas kerran yhtä mieltä siitä, että Afganistanista olisi 
viisainta vetäytyä. Se vain ei ollut yhtä yksinkertaista kuin Afganistaniin 
meneminen kahdeksan vuotta aikaisemmin. Pääministeri Nikolai Ry2kov 
totesi, että maasta ei voisi lähteä noin vain ja jättää kaikkea kohtalon 
huomaan: "Se vieroittaisi monia maita meistä". Jo aiemmin varauksia 
esittänyt Sevardnadze muotoili kantansa vielä selkeämmin politbyroon 
kokouksessa helmikuussa 1987. Vetäytyminen ei olisi mahdollista kahdessa 
vuodessa. Najibullahin hallituksen ei saisi antaa kaatua. Gorbatsovkin näytti 
hieman tarkistaneen kantaansa aikaisemmasta. Hän kantoi nyt huolta 
Neuvostoliiton maineesta kansallisten vapautusliikkeiden parissa. Myös 
omalle kansalle olisi vaikea tehdä tiliä siitä, minkä vuoksi kaikki tappiot 
oli kärsitty. Pikainen vetäytyminen johtaisi Najibullahin hallituksen kukis-
tumiseen, mikä pitäisi ehdottomasti estää. Jokainen päivä olisi tärkeä myös 
Afganistanin armeijan vahvistamiseksi.393  

Koska pelkästään kansandemokraattiseen puolueeseen tukeutuva hal-
litus ei ollut pystynyt voittamaan kansan luottamusta, päätettiin kokeilla 
toista tietä. Najibullahin nimissä lanseerattu, mutta tosiasiassa Neuvosto-
liiton ohjauksessa valittu "kansallisen sovinnon politiikka" oli varovainen 
kompromissi, jolla pyrittiin turvaamaan Afganistanin hallinnon jatkuvuus 
ja Neuvostoliiton edut. Sosialistinen Afganistan voitaisiin unohtaa, kuten 
Karmalille oli jo syksyllä 1985 todettu. Olisi annettava arvoa kansan todel-
liselle mielipiteelle ja maan islamilaisille perinteelle. Oppositioon voitaisiin 
vaikuttaa parhaiten tarjoamalla sille mahdollisuuksia yhteistyöhön. Tietä 
tasoitettiin vuonna 1987 vahvistetulla uudella perustuslailla, jossa kan-
sandemokraattien monopoliasema oli korvattu näennäisellä monipuolue-
järjestelmällä. Aiempi puolueen johtohenkilöistä nimetty vallankumous-
neuvosto korvattiin yleisillä vaaleilla valittavalla kansalliskokouksella, joka 
valitsisi pääministerin. Erillisen kansalliskokouksen valitseman presidentin 
virkakausi olisi seitsemän vuotta. Poliittiset puolueet sallittiin, sikäli kun 
niiden ohjelmat tai toiminta ei olisi perustuslain tai muiden lakien vastai-
sia. Myös nimestä "Afganistanin demokraattinen tasavalta" luovuttiin. 
Maa esittäytyi tämän jälkeen pelkästään "Afganistanin tasavaltana". 

393  Politbyroon istunnot 21.1.1987 ja 23.2.1987. Anatoly S. Chemyaev Notes. The National Security 
Archive. Afghanistan and the Soviet Withdrawal 1989 — 20 Years Later. 
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Uusien ratkaisujen aikaa. Presidentti Mohammed Najibullah (edessä), armeijankenraali 
Valentin Varennikov (vas) ja Neuvostoliiton Afganistanin-lähettiläs Juli Vorontsov 
(heidän välissään). 

Todellisesta vallanjaosta ei silti ollut kysymys, sillä kaikki toimeenpaneva 
,.valtaa säilytettiin presidentillä, ja tähän tehtävään nimitettiin ensimmäi-
seksi seitsenvuotiskaudeksi Najibullah itse. Ulko-, puolustus- ja muiden 
voimaministeriöiden päät samoin kuin korkeimmat upseerit olivat koko 
Najibullahin vallassaolon ajan kansandemokraattisen puolueen keskus-
komitean jäseniä. Ensimmäiset parlamenttivaalit lykkäytyivät huhtikuulle 
1988, ja ne voitiin pitää vain hallituksen valvonnassa olevilla alueilla, vain 
pienessä osassa maata.394  

Kansallisen sovinnon politiikka ei sinänsä ollut täysin uutta ajattelua. 
Oppositiovoimien ja neutraalisti asioihin suhtautuvan väestön houkutte-
lemista hallituksen puolelle oli vaatimattomammassa mitassa yritetty jo 
1980-luvun alkuvuosista lähtien. Jo vuonna 1981 oli tarjottu armahdusta 
aseensa laskeneille kapinallisille ja muodostettu "Kansallinen isänmaallinen 
rintama" uudeksi joukko-organisaatioksi. Myöhemmin oli yritetty kehittää 
mm. Kabulin johdolle suopeaa paikallista itsehallintoa. Tulokset olivat 

394 The Constitution of Afghanistan 1987; Rubin 2002, s. 153; Allan — Kläy, s. 393-394, Politiikasta 
laajemmin esim. Giustozzi 2000, s. 154-197. 
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jääneet kokonaisuudessaan heikoiksi. Ei vähiten sen takia, että vakautta-
miseen liittyneet sotatoimet olivat aiheuttaneet väestölle suurta tuhoa ja 
kärsimyksiä. Erään arvion mukaan jopa 10 000 kylää oli tuhoutunut tai 
autioitunut. Pelkästään vuonna 1985 oli YK:n kokoamien tietojen mukaan 
saanut surmansa 37 000 henkeä.395  

Nyt julistettiin valmiutta tehdä oppositiolle entistä enemmän myön-
nytyksiä. Hallitus julisti yksipuolisesti kuuden kuukauden tulitauon ja 
tuhansia poliittisia vankeja armahdettiin. Kansandemokraattien yhteis-
kunnallisen uudistusohjelman annettiin vähin äänin rapistua. Paikallis- ja 
aluehallinnossa ei pantu aiempaan tapaan painoa puolueen jäsenkirjalle. 
Vuoden 1987 lopulla yhtätoista maakuntaa kolmestakymmenestä johti 
puolueeseen kuulumaton kuvernööri, neljä heistä oli entistä sissiä. Keväällä 
1988 puolueeseen kuulumaton johtaja oli jo 16 maakunnassa.396  

Sissikomentajia houkuteltiin hallituksen puolelle tarjoamalla takkinsa 
kääntäneille entistä auliimmin autonomista asemaa näiden tosiasiallisesti 
hallitsemilla alueilla. "Panshirin leijonalle" Ahmad Shah Massoudille vä-
läytettiin syksyllä 1988 neuvostoliittolaisten taholta vielä mahtavampaa 
tulevaisuutta: johtajuutta Afganistanin pohjois- ja koillisosaan muodos-
tettavalla tad2ikkien itsehallintoalueella, johon kuuluisi kokonaisia maa-
kuntia ja maakuntien osia. Alueen johtava vastarintapuolue, Jamiat-i Islami, 
luvattiin tunnustaa yhdeksi Afganistanin puolueista. Sen alaisista sissi-
muodostelmista voitaisiin muodostaa vakinainen joukko, joka liitettäisiin 
Afganistanin asevoimien osaksi. Tadzikkialueen ja Neuvostoliiton-puolisen 
Tad2ikistanin neuvostotasavallan välille voitaisiin luoda läheiset kaupallis-
taloudelliset ja kulttuurisuhteet. On epäselvää minkälaisilla valtuuksilla 
neuvosto-osapuoli — Kabulin lähettiläs Juli Vorontsov ja puolustusminis-
teriön operatiivisen ryhmän johtaja Valentin Varennikov — tällaisia eh-
dotuksia tekivät.397 Toteutuessaan hankkeesta olisi epäilemättä ollut etua 
sekä Afganistanin johdolle että Neuvostoliitolle. Se olisi neutraloinut yh-
den voimakkaan vastustajan, turvannut Kabulin pohjoiset yhteydet ja 
vakauttanut Afganistanin ja Neuvostoliiton rajaseutua. Massoudia esitys 
ei näytä vakuuttaneen eikä hän suostunut esitettyihin henkilökohtaisiin 
tapaamisiin. Hän saattoi epäillä salajuonta, mutta pidättymistä selitti yhtä 

395  Giustozzi 2000, s. 142, 159, 194 (alaviite). Esimerkkejä siviiliväestön kohtaloista vuosilta 1980-
1982 ks. Kakar, s. 213-246. 

396 Rubin 2002, s. 146-147; Giustozzi 2000, s. 29-31, 169, 172-173. Tarkkasilmäinen lukija 
toteaa maakuntien lukumäärän kasvaneen yhdellä karttaan 3 verrattuna. Tätä kirjoitettaessa 
maakuntia on 34. Ks. Provinces of Afghanistan. 

397  Ljahovski 1995, glava VIII. 
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hyvin myös se, että Massoudin tavoitteet olivat vieläkin mittavampia: hän 
halusi hyökätä Kabuliin ja syrjäyttää koko vihatun hallituksen sen jälkeen, 
kun neuvostojoukot olisivat poistuneet maasta. 

Useimmat sissikomentajat eivät Massoudin tavoin olleet kiinnostuneita 
yhteistyöstä. Sitä pidettiin turhana, sillä tulevaisuus näytti lupaavan vielä 
enemmän Se, että osittaista kompromissihalukkuutta kuitenkin oli, kertoo 
vastarintaliikkeen sisäisestä hajanaisuudesta. Erilaisiin aseellisiin ryhmiin 
kuuluneita arvioitiin siirtyneen hallituksen puolelle neuvostojoukkojen 
lähtöön mennessä useita kymmeniä tuhansia. Kapinallisten komentajis-
ta oli toukokuuhun 1989 mennessä suostunut rauhaan viidesosa. Näin 
kertoivat "viralliset luvut", joiden luotettavuus on epäselvää. Kysymys oli 
joka tapauksessa vain suhteellisen pienestä vähemmistöstä.398 

Vetäytymisneuvottelujen mutkikas tie 
Moskovan, Kabulin, Washingtonin ja Islamabadin ohella Afganistanin 
sota oli alusta lähtien esillä myös laajemmalla kansainvälisellä areenalla. 
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous oli tammikuussa 1980 tuominnut 
intervention ja vaatinut neuvostojoukkojen välitöntä poisvetämistä. Jär-
jestön arvovaltaa käytettiin jatkossakin hyväksi Kremlin painostamiseen. 
Turvallisuusneuvosto ei Neuvostoliiton veto-oikeuden takia kyennyt teke-
mään päätöksiä, yleiskokousta sen sijaan äänestytettiin sodan kestäessä 
asiassa kaikkiaan kahdeksan kertaa. Kaikkein selvimmät luvut kirjattiin 
vuonna,1:987, jolloin 123 edustajaa tuki vetäytymisvaatimusta, 19 vastusti 
ja 11 maata pidättyi äänestämästä.399 

Järjestöllä oli tärkeä rooli myös osapuolten saattamisessa neuvottelukos-
ketukseen. Muodollisesti kysymystä käsiteltiin Afganistanin ja Pakistanin 
välisenä ongelmana, mutta tosiasiallisesti tahtipuikkoa heiluttivat osapuolten 
suurvaltatukijat Kremlissä ja Valkoisessa talossa. YK:n apulaispääsihteeri 
Javier Perez de Cuellar sai jo helmikuussa 1981 tehtäväkseen toimien koor-
dinoimisen. Se ei ollut helppo tehtävä. Neuvostojoukkojen vetäytyminen 
— se oli Pakistanille avainkysymys — oli Kabulin mukaan Moskovan ja 
afgaanihallituksen välinen asia, eikä voisi olla osana Pakistanin ja Afga-
nistanin välisissä neuvotteluissa. Pakistan puolestaan kieltäytyi suorista 
neuvotteluista Kabulin edustajien kanssa, mitä viimeksi mainitut halusivat. 

Vuonna 1982 päästiin yhteisymmärrykseen neuvotteluiden aloittamisesta 
ja niissä noudatettavista periaatteista. Muodollisia osapuolia olisivat Pakistan 
ja Afganistan. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto toimisivat takaajina ja kävisi- 

398 Giustozzi 2000, s. 166-167, 187, table 49 (s. 281). 

399 Neuvotteluprosessin kuvauksen lähteenä tässä luvussa, ellei toisin mainita, Agrawal. 
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vät todelliset neuvottelut Genevessä. Työ voitiin aloittaa kesäkuussa 1982, 
ja sodan loppuun mennessä käytiin peräti yksitoista neuvottelukierrosta. 
Pääosan ajasta asiat polkivat paikallaan. Pakistan vaati vuonna 1982 muun 
muassa, että Afganistan tunnustaisi Durand-linjan maiden väliseksi viralli-
seksi rajalinjaksi, mihin toinen osapuoli ei edelleenkään suostunut. Neuvos-
toliiton edustajat antoivat vuonna 1983 ymmärtää suostuvansa joukkojen 
asteittaiseen vetämiseen, jos Pakistan sitoutuisi lopettamaan asetoimitukset 
vastarintaliikkeelle. Esitys ei saanut konkreettista vastakaikua. Yhdysvallat 
asettui entistä selvemmin yhteisrintamaan "vapaustaistelijoiden" kanssa. 
Kongressi hyväksyi syksyllä 1984 päätöslauselman, jonka mukaan maan tulisi 
rohkaista ja tukea Afganistanin kansaa jatkamaan kamppailua ulkomaisesta 
määräysvallasta vapautumiseksi. Presidentti Reagan ei halunnut rajoittua 
pelkästään Afganistaniin, vaan yhdisti kriisin ylipäänsä liennytykseen ja 
Yhdysvaltain Neuvostoliiton-suhteisiin. Vastarintaliikkeen saaman tuen 
kasvusta vedettiin Kremlissä se johtopäätös, että Yhdysvallat ei tosiasiassa 
halunnut sodan loppuvan, vaan pyrki tarkoituksellisesti pitkittämään sitä. 

YK:n yleiskokouksen hyväksymän päätöslauselman mukaan tavoitteena 
oli itsenäinen ja liittoutumaton Afganistan, jonka asioihin ulkopuoliset eivät 
pyrkisi sekaantumaan. Ulkomaisten joukkojen vetäytymisen ohella tämä 
edellytti sitä, että pakolaisille taattaisiin edellytykset turvalliseen ja kunni-
alliseen paluuseen. Neuvotteluita vuodesta 1982 vetänyt Diego Cordovez 
muotoili tämän kehyksen puitteissa neljän"instrumentin" kokonaisuuden, 
jonka osioina olivat: 1) pidättyminen sekaantumasta Afganistanin asioi-
hin ("noninterference"), 2) kansainväliset takuut, 3) pakolaisten paluu ja 
4)"interrelations". Terminologiassa ei enää ollut selvää viittausta neuvos-
tojoukkojen vetäytymiseen. Sitä oli määrä käsitellä neljännen instrumentin 
(interrelations) puitteissa. 

Vetäytymistä ja sen aikataulua koskeva osio oli vaikein asia, jonka 
ratkaiseminen kesti kauan. Neuvostojohto raotti vaikenemisen muuria 
vasta syyskuussa 1987, kun ulkoministeri Sevardnadze ilmoitti yksityisesti 
amerikkalaiselle virkaveljelleen George Shulzille, että neuvostojoukot oli 
päätetty vetää pois ja että aikarajoista oli jo päätetty. Gorbatsov tapasi 
Reaganin Washingtonissa saman vuoden joulukuussa ja esitti kahden-
toista kuukauden vetäytymisaikataulua. Amerikkalaisten kanssa ei vielä 
saatu sopimusta aikaan. Todellinen käänne tapahtui vasta sen jälkeen, 
kun Gorbatsov oli 8.2.1988 ilmoittanut julkisesti, että joukkojen vetämi-
nen Afganistanista alkaisi 15.5. ja olisi suoritettu loppuun kymmenessä 
kuukaudessa.400  

400  Myös Gates, s. 430; Rasanayagam, s. 123. 
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Asian muodollinen puoli sinetöitiin 14.4.1988, kun Afganistanin, Pakistanin, 
Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain ulkoministerit allekirjoittivat Genevessä 
varsinaisen sopimusasiakirjan. Pakistan ja Afganistan sitoutuivat siinä 
olemaan sekaantumatta toistensa asioihin. Asiakirjan muotoilu oli tältä 
osin hyvin yksityiskohtainen. Osapuolet sitoutuivat: 

— olemaan sallimatta alueensa käyttöä sellaiseen toimintaan, joka loukkaisi toisen 
osapuolen suvereenisuutta, alueellista koskemattomuutta, kansallista yhtenäisyyttä, 
tai häiritsisi toisen osapuolen poliittista, taloudellista tai yhteiskunnallista vakautta, 

— pidättymään tukemasta sellaista kapinallista toimintaa, joka oli suunnattu toista 
osapuolta vastaan, 

— estämään valtioalueensa käytön palkkasotilaiden harjoittamiseen, varustamiseen, 
rahoittamiseen tai rekrytoimiseen, 

— pidättymään tekemästä muiden valtioiden kanssa sellaisia sopimuksia tai järjes-
telyjä, joiden tarkoituksena oli sekaantua naapurin asioihin, 

— estämään terroristiryhmien ja sabotöörien läsnäolon alueellaan ja pidättymään 
tukemasta tähän liittyvää toimintaa (perustaminen, organisoiminen, koulutta-
minen, varustaminen, rahoittaminen ja aseistaminen, tiedottaminen, aseiden ja 
varusteiden kuljetus jne.). 

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat lupasivat puolestaan kunnioittaa sopimusta 
ja niin ikään pidättyä sekaantumasta Afganistanin ja Pakistanin sisäisiin 
asioihin. Pakistanissa olevat afgaanipakolaiset saisivat mahdollisuuden 
vapaaehtoiseen;_kotiinpaluuseen. Pakistan sitoutui helpottamaan kotiut-
tamista omalla -alueellaan. Varsinainen kiistakysymys, neuvostojoukko-
jen (sopimuksessa "ulkomaisten joukkojen") poistuminen Afganistanista, 
toteutettaisiin vaiheittain 5.5.1988 alkaen: puolet 15.8.1988 mennessä ja 
kaikki joukot yhdeksän kuukauden kuluessa. Sopimuksen toteutumista 
valvomaan päätettiin muodostaa erityinen tarkkailijaryhmä, joka perus-
taisi kaksi suppeaa esikuntaa, toisen Kabuliin ja toisen Islamabadiin. 
UNGOMAP-nimellä tunnetun tarkkailuoperaation johtoon nimettiin 
suomalainen kenraalimajuri Rauli Helminen, ja siihen tuli osallistumaan 
50 upseeria kymmenestä eri maasta.401 

Pitkästä valmisteluajasta huolimatta asiat saivat Genevessä vielä uu-
den käänteen, joka ennakoi, että sodan päättyminen saattaisi olla vielä 
kaukana. Yhdysvallat nimittäin ilmoitti juuri ennen sopimuksen allekir-
joitustilaisuutta YK:n pääsihteerille, että se varaisi itselleen jatkossakin 
oikeuden jatkaa vastarintaliikkeen aseellista avustamista, vaikkakin suos- 

401 Geneva Accords of 1988 (Afghanistan); UNGOMAP. United Nations Good Offices Mission 
in Afghanistan and Pakistan. 
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tuisi rajoittamaan sitä samassa mitassa kun Neuvostoliitto supistaisi omaa 
aseapuaan Afganistanin hallitukselle. Tämä lisäys sisällytettiin sopimuksen 
erilliseen liitteeseen, jossa todettiin myös, että Yhdysvallat ei tunnustaisi 
Afganistanin silloista hallitusta maan lailliseksi hallitukseksi. 

Tämän jälkeen voitiin hyvällä syyllä kysyä, miten Pakistanille asetetut 
sopimusehdot voisivat toteutua. Aseitahan voitiin käytännössä toimittaa 
Afganistaniin vain Pakistanin kautta.402 

402 Rasanayagam, s. 124. 
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NEUVOSTOJOUKOT LÄHTEVÄT 

Vetäytymisen käytännön valmistelut olivat alkaneet jo ennen Geneven 
sopimuksen vahvistamista. Neuvostoliiton puolustusministeri Dmitri 
Jazov403  allekirjoitti 7.4.1988 direktiivin, jossa määritettiin joukkojen ve-
täytymisjärjestys ja niiden suojaaminen marssin aikana. Vetäytyminen al-
kaisi 15.5.1988, se tapahtuisi kahdessa vaiheessa ja olisi suoritettu loppuun 
15.2.1989 mennessä. Siirtoihin käytettäisiin samoja reittejä, mitä joukot 
olivat tulleet maahan; lännessä reittiä Kandahar—Shindand—Kushka ja 
idässä Ghaznista, Gardezista ja Jalalabadista Kabuliin ja edelleen Salangin 
solan kautta Pul-i Khumrin alueelle ja Termeziin.4°4  

Vetäytymisen ensimmäisessä vaiheessa, toukokuun 15. ja elokuun 15. 
päivän välisenä aikana, joukot piti suunnitelman mukaan vetää Faizabadis-
ta, Jalalabadista, Gardezista, Ghaznista, Kandaharista, Lashkar Gahista, 
Heratista ja Shindandista. Lisäksi kotiutettaisiin eräitä Kabulissa olevia 
huolto- ja muita tukiyksiköitä. Läntinen Afganistan oli tarkoitus jättää jo 
tässä vaiheessa kokonaan afgaanijoukkojen vastuulle. Presidentti Najibullah 
ei ollut valmis tällaista vastuuta kantamaan, ja hänen pyynnöstä listaan 
tehtiin korjaus. Shindandiin ja Heratiin tukeutuvat voimat päätettiin jättää 
toistaiseksi pääosin paikalleen ja vetää niiden sijasta joukot pohjoisesta 
Kunduzin varuskunnasta.4°5  

Varsinaisista taistelujoukoista kotiutettiin ensimmäisessä vaiheessa mo-
lemmat erilliset moottoroidut jalkaväkiprikaatit (Jalalabad, Kandahar), 
ilmarynnäkköprikaati (Gardez), neljä moottoroitua jalkaväkirykmenttiä 
(Kunduz, Ghazni, Faizabad, Herat), molemmat erikoisjoukkoprikaatit 
(Jalalabad, Lashkar Gah) kahta osastoa lukuun ottamatta, kolme tykistö-
rykmenttiä, kolme helikopterirykmenttiä ja eräitä pienempiä yksiköitä. 
Valinnat osoittavat, että painopiste oli tämän jälkeen erilaisissa suojaus-
tehtävissä, ei enää aktiivisissa taistelutoimissa. Maavoimista poistettiin 
niiden kaikkein liikehtimiskykyisimmät osat, ja esimerkiksi sissien huol-
tokaravaanien tuhoamiseen oli jatkossa paljon aiempaa rajoitetummat 

4°3 Aiempi puolustusministeri Sergei Sokolov oli erotettu keväällä 1987, sen jälkeen kun saksalaisen 
Mathias Rustin oli onnistunut lentää pienkoneella Helsingistä Neuvostoliittoon ja laskeutua 
Moskovan Punaiselle torille kenenkään estämättä. Sokolovin katsottiin kantaneen viime 
kädessä vastuun ilmapuolustuksen pettämisestä. 

404 Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Vyvod voisk). 
405 Ljahovski 1995, glava VII. 
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mahdollisuudet. Kabulin puolustusjärjestelyistä ei sen sijaan haluttu tinkiä. 
Se oli edelleen myös kaiken sotilaallisen toiminnan hermokeskus.406  

Kotimaahan palasi touko-elokuun 1988 aikana runsaat 50 000 sotilasta, 
noin puolet kaikista. Ennen siirtoja joukkoja oli sijoitettu seitsemääntoista 
Afganistanin maakuntaan, niiden päätyttyä vain kuuteen. Kabulin ja He-
ratin maakuntien ohella läsnäolo jatkui Parvanissa, Baghlanissa, Saman-
ganissa ja Balkhissa. Ne olivat strategisesti tärkeitä alueita, sillä valtatie 
Kabulista pohjoiseen ja edelleen Neuvostoliiton rajalle kulki niiden kautta. 

Ensimmäinen vaihe sujui suunnitelmien mukaan. Eräät sitä seuranneet 
tapahtumat antoivat silti aihetta vakavaan huolestumiseen. Pohjoisessa toi-
mivat sissit onnistuivat jo elokuussa valtaamaan Hanabadin, Taloganin, 
Bamianin ja joksikin aikaa myös Kunduzin, jonka neuvostojoukot olivat 
vastikään jättäneet. Ne vallattiin käytännössä ilman taisteluita Kunduzin 
afgaanivaruskunnan vahvuuden sanottiin olleen kolminkertainen kaupunkiin 
hyökänneiden sissien määrään verrattuna. Sissit saivat neuvostojoukkojen 
poistuttua valtaansa myös osan Kabulin itäpuolisesta Nangarharin maakun-
nasta. Heidän onnistui sulkea sen pääkaupungista Jalalabadista Kabuliin ja 
Torkhamiin (rajalla Jalabadin itäpuolella) johtavat maantiet. Marraskuun 
4. päivältä olevan tiedon mukaan neuvostoliittolaisia yksiköitä vastaan oli 
hyökätty tai niitä oli tulitettu Geneven sopimuksen voimaan astumisen jäl-
keen 555 kertaa. Näistä 88 oli raketti- tai kranaatti-iskuja. Lentokenttiä, 
joilla oli neuvostokalustoa, oli tulitettu 26 kertaa. Vartiotukikohtiin oli tehty 
400 hyökkäystä. Sissien pitivät nyt valtaa Kunarin, Paktikan, Taharin ja 
Bamianin maakunnissa ja olivat tehneet kaappausyrityksiä myös muualla 407  
Kumouksellisen sodan teoriaa tunteva saattoi kysyä, oliko nyt tultu siihen 
vaiheeseen, jossa sota pyrittäisiin ratkaisemaan siirtymällä sissitaktiikasta 
suurempien joukkojen käyttöön. Nämä eivät olleet hyviä enteitä. 

Najibullah toivoi neuvostojoukkojen jäävän maahan. Hän ennusti sis-
sien voiman kasvavan jatkuvasti. Poistuvien joukkojen kompensoimiseksi 
Afganistanin oma armeija pitäisi presidentin mukaan kasvattaa ainakin 
500 000 miehen vahvuiseksi, mikä olisi täysin mahdotonta. Armeijan sil-
loinen vahvuus oli vain 148 000. Sitä ei ollut onnistuttu nostamaan edes 
200 000 mieheen, mikä oli ollut tavoitteena. Ilman neuvostojoukkojen 
läsnäoloa suurin osa maasta olisi jo kauan sitten menetetty sisseille. Naji-
bullahin mielestä oli kaksi tulevaisuusvaihtoehtoa. Voisi käydä niin, että 
sissit eivät suostuisi minkäänlaiseen kompromissiin hallituksen kanssa, 

406 Siirretyistä joukoista ja ajankohdista Beskarev, A: Afganistan. Peretsen v/ts Ogranitsennogo 
Kontingenta (40 ja armija). 

407 Ljahovski 1995, glava VII; Varennikov, glava VI. 
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vaan kiihdyttäisivät taisteluita entisestään neuvostojoukkojen poistuttua, 
ottaisivat vallan ja muuttaisivat Afganistanin islamilaiseksi tasavallaksi. 
Toinen vaihtoehto, jota presidentti itse kannatti, oli se, että Neuvostoliit-
to ja Afganistan eivät pitäytyisikään Geneven sopimuksessa, vaan muut-
taisivat vetäytymisaikataulua ja lykkäisivät sen toisen vaiheen myöhem-
pään ajankohtaan. Näin voitettaisiin aikaa poliittisille toimille ja sisäistä 
oppositiota tyydyttävän kompromissin etsimiselle. Kansallisen sovinnon 
politiikan täytäntöönpano oli vielä kesken. Neuvosto-osapuoli ei pannut 
tällaisille vakuutteluille enää painoa. Najibullahin uskottiin salaavaan to-
dellisia motiivejaan. Hänen arveltiin olevan haluton jakamaan valtaansa 
opposition kanssa ja pyrkivän tosiasiassa vain varmistamaan omaa ase-
maansa. Puolustusministeriön operatiivisen ryhmän käsityksen mukaan 
Najibullah halusi kukistaa opposition ensi sijassa sotilaallisin keinoin — ja 
ensi sijassa 40. armeijan voimin.408 

Najibullah oli erityisen huolestunut Massoudin vahvoista joukoista, joita 
hän piti uhkana Kabulille. Neuvostojoukkojen johdon oli onnistunut solmia 
Massoudin kanssa horjuva tulitauko joukkojen vetäytymisen turvaamiseksi, 
mutta se rikottiin — neuvostokomentajien mukaan Najibullahin painostuk-
sesta. Tämän onnistui poliittisia kanavia pitkin suostutella neuvostojohto 
vielä yhteen mittavaan operaatioon vastarintaliikkeen heikentämiseksi. 
Tammikuun 24. päivänä 1989 käynnistyneen ja helmikuun 15. päivään 
jatkuneen operaatio "Taifunin" tarkoituksena oli tuottaa vastarintaliik-
keelle mahdollisimman paljon tuhoa maan pohjoisissa ja myös keskisissä 
maakunnissa:;;  Näin vähennettäisiin myös sissien mahdollisuuksia aktiivisiin 
toimiin neuvostojoukkojen vetäytymisen viime vaiheessa. 

"Taifun" oli ennen kaikkea ilma- ja tuli-iskuoperaatio; armeijan ilma-
voimat suorittivat sen aikana yli tuhat lentoa ja tykistö yli 400 tulitehtävää. 
Sotatoimi liittyi jo aiemmin aloitettuun tuhoamis- ja lamauttamisoperaa-
tioon. Kabulin alueelle oli siirretty jo lokakuussa 1988 Neuvostoliitosta 
Scud-ohjuspatteristo, jonka on kerrottu ampuneen marraskuun ja seuraavan 
vuoden tammikuun aikana 92 ohjusta sissien tukikohta- ja varastoalueille. 
Kaukoilmavoimien käyttöä on käsitelty jo aikaisemmassa luvussa.409 Mas-
soudin joukkoihin operaatiolla ei ollut toivottua vaikutusta, sillä päävoimat 
oli onnistuttu tälläkin kertaa vetämään suojaan iskujen tieltä. Siviiliväestölle 
on sen sijaan kerrottu aiheutuneen raskaita tappioita. 

4°8 Ljahovski 1995, glava VII. 
409  Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Taifun); Garejev, s. 74; Ljahovski 1995, glava VIII; 

Dalnjaja ... of poslevoennyh let do natsala novogo veka, s. 208; Markovski, Viktor: Primeneniem 
dalnei aviatisii v Afganistane. 
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Vetäytymisen toisen vaiheen olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan pitänyt 
käynnistyä jo marraskuussa 1988, ennen talven tuloa. Myös Kabulista oli 
aiottu lähteä jo tällöin. Näin ei pystytty tekemään, sillä Kabuliin jätettävien 
elintarvikevarastojen täydentämiseen tarvittiin enemmän aikaa. Sikäläisen 
väestön huollon turvaamiseen oli syytä suhtautua täydellä vakavuudella, 
sillä laiminlyöntien oli helppo ennustaa heijastuvan hallituksen vastaisten 
mielialojen kasvuna. Niitä ei ollut syytä lietsoa, etenkään pääkaupungis-
sa. Afgaanijoukot eivät myöskään olleet valmiita suojaamaan kaupunkia 
eivätkä ottamaan vastaan Termez—Kabul-valtatien varrella olevia vartio-
tukikohtia. Najibullah oli suorastaan pyytänyt joukkoja jäämään pääkau-
punkiin. Niinpä siirrot aloitettiin vasta tammikuun alussa, ja viimeiset osat 
poistuivat Kabulista vasta 4. helmikuuta 1989. Osa henkilöstöstä siirrettiin 
Neuvostoliittoon tammikuun aikana ilmakuljetuksin Kabulin, Pul-i Khum-
rin ja Shindandin kentiltä. Ilmakuljetuksia oli suoritettu jo vetäytymisen 
ensimmäisessä vaiheessa, mutta nyt mittasuhteet olivat laajemmat. Tehtävää 
varten perustettua kuljetusilmavoimien operatiivista ryhmää vahvennet-
tiin niin, että siihen kuului useita kymmeniä koneita. Kaukoilmavoimien 
tavoin nekin lensivät Afganistaniin Turkestanin sotilaspiirin eri kentiltä.41 0 

Termez. Paluu Neuvostoliittoon. 

410 Gromov, glava "Tretja komandirovka" (My uhodim); Voenno-transportnaja aviatsija rossii 75 
let, s. 120-121; Ljahovski 1995, Prilozenie n:o 9. 
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Itäiseltä vetäytymissuunnalta on käytettävissä yksityiskohtaisia tietoja, 
jotka kertovat, että maakuljetuksissa ei haluttu jättää mitään sattuman 
varaan tässä ratkaisevassa vaiheessa. Vetäytymistä johdettiin 40. armei-
jan komentopaikasta ja Neuvostoliiton puolella Hanabadissa olevasta 
tilapäisestä komentopaikasta. Niiden tueksi muodostettiin vielä erityisiä 
kenraalimajurin tai everstin arvoisen upseerin johtamia operatiivisia ryh-
miä, jotka sijoitettiin matkan varrelle: Dzhabal-Ussaradzhiin, Salangin 
solaan, Tsauganiin, Pul-i Khumriin, Hairatoniin, Termezin ja Neuvosto-
liiton puolelle Tashkentiin.41  

Vetäytymisen suojaamiseksi ja sissien iskujen estämiseksi miehitettiin tilapäisiä 
taisteluasemia hallitsevilla kukkuloilla ja sissien todennäköisimmillä liikesuun-
nilla: Kabul—Kanakal (2 pataljoonaa), Kanakal—Tsarikar (2 pataljoonaa). Tsa-
rikar—Dzhabal-Ussaradzh (2 pataljoonaa), Dzhabal-Ussaradzh— Tsaugani (345. 
erillinen maahanlaskurykmentti), Tsaugani—Doshi (668. erikoisjoukkojen patal-
joona). Doshi— Sz N:o 15412  (350. maahanlaskurykmentti), Sz N:o 15 — Haibabad 
(2 komppaniaa, 201. moottoroidun jalkaväkidivisioonan tiedustelupataljoona). 

2.-10.1. miehitettiin väliaikaiset puolustusasemat, joiden tarkoituksena oli estää 
sissejä tukkimasta vetäytymisreittiä. Muodostettiin tykistöryhmiä, joiden tuliase-
mat sijoitettiin pitkin tulevaa marssireittiä. 201. moottoroitu jalkaväkidivisioona 
määrättiin suojaamaan yölepopaikat Pul-i Khumrissa ja Hairatonissa 1 500 miehen 
voimin. Armeijan varakomentopaikka, operatiiviset ryhmät ja 108. moottoroidun 
jalkaväkidivisioonan komentopaikka siirtyivät ennalta määritetyille alueille. 

Marssireitin varrella oleva vihollinen oli määrä tuhota tykistön 10-15 minuuttia 
kestävillä iskuilla, jotka ammuttaisiin kolonnan saapuessa asianomaisen tykis-
töyksikön vastuualueelle. Sen jälkeen tulitettaisiin kolonnan mukana liikkuvien 
tulenjohtajien määrittämiä maaleja. 

Kolonnien ilmasuojauksesta vastasivat 40. armeijan ilmavoimat ja Turkestanin 
sotilaspiirin ilmavoimat Kabulin, Mazar-i Sharifin ja Kokaityn kentiltä. 

10.-30.1. siirrettiin Neuvostoliittoon selustapalvelun joukot ja varuskuntien 
laitokset. 

Taistelujoukot (yhtymät ja joukko-osastot) siirtyivät: 

— Bagramista (yhtenä kolonnana) 28.1. alkaen 
— Kabulista (kolmena kolonnana) 1.2. alkaen. Raja ylitettiin 4.2.-15.2. 

411 Ljahovski 1995, Prilo2enie n:o 9. 
412 Sz N:o 15 = Storo2evaja zastava (vartiotukikohta) N:o 15. 
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Läntisellä suunnalla vetäytyminen toteutettiin helmikuun 1.-15. päivinä 
kymmenenä eri kolonnana Shindand jätettiin 4. helmikuuta ja Herat 12. 
helmikuuta. Viimeisinä Afganistanin maaperältä poistui kaksi tieduste-
lupataljoonaa, toinen läntisessä (Kushka) ja toinen itäisessä suunnassa 
(Termez). Armeijan komentopaikka oli loppuvaiheessa siirtynyt maan 
pohjoisosaan, Kabul—Termez-tien varrella olevaan Tashkurganiin. Ar-
meijan komentaja Boris Gromov ylitti Amu Dania -joen jälkijoukkona 
toimineen tiedustelupataljoonan viimeisessä ajoneuvossa iltapäivällä 15.2. 
Kotiinpaluuseen liittyi loppukohtaus, joka tuli rajanylitystä seuranneiden 
tiedotusvälineiden välityksellä tunnetuksi ympäri maailmaa. Viimeisen 
ajoneuvon ylitettyä rajan Gromov astui alas vaunusta ja jatkoi eteenpäin 
jalan, yhdessä häntä vastaan tulleen poikansa kanssa. Isän ja pojan koh-
taamisessa saattoi nähdä harkittua symboliikkaa ja Gorbatsovin perestroi-
kan henkeen hyvin sopivan viestin. Oli jätettävä mennyt ja keskityttävä 
rakentamaan uudenlaista tulevaisuutta.4'3  

413  Ljahovski 1995, glava VII, Prilozenie n:o 9; Gromov, glava "Tretja komandirovka" (My 
uhodim, Most). Tiedotusvälineiden edustajia on kerrottu olleen yli 200, joista 22 oli länsimaista 
(Yhdysvalloista, Englannista, Italiasta, Espanjasta, Australiasta, Ruotsista, Suomesta...). 
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HÄVIÄJÄT JA VOITTAJAT 

Neuvostojoukot jättivät taakseen raadellun ja osittain autioituneen maan. 
Yli viisi ja puoli miljoonaa asukasta — ainakin neljännes ja mahdollisesti jopa 
noin kolmannes kaikista — oli maanpaossa Pakistanissa tai Iranissa. Afga-
nistanin sisäinen pakolaisuus mukaan luettuna kotinsa jättäneiden määrä 
nousi vielä paljon korkeammaksi, noin kuuteen tai jopa noin kahdeksaan 
miljoonaan. Sodan aikana kuolleiden määrästä on länsimaisissa lähteis-
sä esitetty huikeita lukuja: miljoona, tai jopa 1,3 miljoonaa. Todellisuus 
jää arvailujen varaan, todellista lukua ei tiedä kukaan. Vastarintaliikkeen 
riveissä kaatuneiden erottaminen kokonaisluvusta on sekin vaikeaa. Pakis-
tanilaislähteissä määräksi on esitetty 56 000. Antonio Giustozzi, jonka 
arvio kylläkin koskee pidempää ajanjaksoa (1980-1992), arvioi sissien 
kokonaistappioiden olleen mahdollisesti noin 150 000 — 180 000, joista 
ehkä puolet olisi ollut kuolleita. Niin tai näin, sodan kiistattomasti suurin 
kärsijä oli Afganistanin väestö. Neuvostojoukkojen tappiot, noin 15 000 
kuollutta, tai Afganistanin armeijan tappiot, Giustozzin mukaan vajaat 
50 000 kuollutta ja noin 14 000 kadonnutta tai vangiksi otettua vuoden 
1988 loppuun mennessä, olivat yhteenlaskettunakin vain pieni osa synkästä 
kokonaisuudesta.414  

Sota jatkui. Vastarintaliikettä ei ollut kukistettu, sen voima oli päin-
vastoin lisääntynyt. Neuvostoliiton vetäytyminen ei sekään ollut täydellistä, 
sillä Kabulin hallitukselle annettiin edelleen huomattavaa sotilaallista ja 
taloudellista apua. Tuen jatkamisella haluttiin turvata ystävällismielisen 
hallituksen asema, ja sillä oli merkitystä myös oman maineen kannalta. 
Kun joukot olivat poistuneet hyvässä järjestyksessä ja itse laatimansa aika-
taulun mukaisesti, oli vaikeampi puhua häviöstä. Afganistanin asevoimat 
saivat puolestaan sulan hattuunsa torjuttuaan Jalalabadin valtaukseen 
tähdänneen vastarintaliikkeen offensiivin maaliskuussa 1989. 

Najibullah onnistui ehkä omaksikin yllätyksekseen pysymään vallassa 
vielä kolmen vuoden ajan. Keskeisinä syinä olivat vastarintaliikkeen voi- 

414 UNHCR. The State of the World's Refugees 2000: Fifty Years of Humanitarian Action. Chapter 
5: Proxy wars in Africa, Asia and Central America, s. 119; Giustozzi 2000, s. 115, Table 34 (s. 
271); Berger, Silvia — Kläy, Dieter — Stahel, Albert A.: Ein Land am Scheideweg. Afghanistan 
zwanzig Jahre nach dem sowjetischen Einmarsch; Westermann, s. 102. Afganistanin hallituksen 
ja neuvostojoukkojen arviot sissien tappioista perustuivat käytettyjen ampumatarvikkeiden 
määrän perusteella tehtyihin päätelmiin ja ovat Giustozzin mukaan vielä pakistanilaistietojakin 
epäluotettavampia. 
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maa alusta lähtien kalvaneet ryhmittymien väliset näkemyserot ja riidat. 
Ryhmittymät olivat ulkopuolisten tukijoidensa yrityksistä huolimatta ha-
luttomia kokoamaan voimiaan yhtenäisen johdon alaisuuteen. Kabulin 
hallinto hyödynsi tätä eripuraisuutta. Osa Afganistanin sotapäälliköistä 
— todellisista aluetason vallanpitäjistä — voitiin pitää tyytyväisinä antamalla 
heidän nauttia asemansa hedelmistä He eivät välttämättä halunneetkaan 
enempää. Neuvostoliiton aineellinen tuki mahdollisti sen, että Kabulin 
hallinnon onnistui houkutella lisää vastarintataistelijoita laskemaan aseen-
sa. Kansallisen sovinnon politiikan suurimmat menestykset kirjattiinkin 
tältä osin vasta neuvostojoukkojen poistumisen jälkeen.415 Politiikan suu-
rimmaksi heikkoudeksi osoittautui se, että vastarintapuolueet ja niiden 
vaikutusvaltaisimmat kenttäkomentajat eivät suostuneet yhteistyöhön. He 
halusivat enemmän. 

Maan sisäiset olot kehittyivät kaiken kaikkiaan huonoon suuntaan. 
Valtiontalous oli entuudestaan kehnolla tolalla ja neuvostoavusta huoli-
matta se taantui edelleen. Tilannetta yritettiin ratkaista painamalla lisää 
seteleitä, kuten oli tehty jo aikaisemminkin Seurauksena oli voimakas 
inflaatio. Dollarin arvon kerrottiin nousseen Kabulin basaareissa noin 
20-kertaiseksi viralliseen kurssiin verrattuna. Elintarvikkeiden osalta joudut-
tiin siirtymään osittain kuponkijakeluun. Najibullah itse totesi kesällä 1991 
ruoan hintojen nousseen "kauhistuttavalla tavalla". Hallitsevan puolueen 
Parcham- ja Khalq-siipien edelleen jatkuvat jännitteet olivat johtaneet 
jo maaliskuussa 1990 vallankaappausyritykseen. Tämän myös khalqien 
kapinaksi kutsutun hankkeen johtohahmona oli maan puolustusministeri 
kenraali Shahnawaz Tanai, ja häntä tukivat useat Kabuliin, Bagramiin ja 
Shindandiin sijoitetut joukko-osastot. Tanailla on kerrottu olleen yhteyksiä 
myös vastarintaliikkeeseen; pääkaupungin eteläpuolella toimiviin Hekma-
tyarin joukkoihin. On kerrottu, että Tanai olisi suorastaan avannut näille 
käytävän kaupunkiin tuloa varten. Kaappausyrityksen epäonnistuttua 
Tanai pakeni Pakistaniin ja liittyi siellä Hekmatyarin riveihin 

Aiemman syrjäytetyn presidentti Karmalin kannattajat pyrkivät he-
kin hyödyntämään khalqien Najibullah-vastaisuutta ja elättelivät toiveita 
oman suosikkinsa paluusta maan johtoon. Huhuttiin suunnitteilla olevasta 
uudesta kapinasta. Karmalin tiedetäänkin saapuneen kesällä 1991 takai-
sin Kabuliin tarkkailemaan tilanteen kehitystä. Siinä ei ollut kehumista. 
Hallituksen valvonnassa oli vuoden alussa arvioitu olleen enää vain runsas 
kymmenesosa maa-alueesta. Afganistanin armeijasta oli pelkästään vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla karannut yli 30 000 miestä. Vastarintaliikkeen 

415 Giustozzi 2000, s. 187, table 49 (s. 281). 
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Siviiliväestö oli sodan suurin kärsiä. 

voima sen sijaan jatkoi kasvuaan. Lokakuun lopulla 1991 maassa toimi 
tiedustelutietojen mukaan 212 000 sissiä (5 150 osastoa tai ryhmää), joista 
aktiivisia taistelijoita oli 180 000 (4 500 osastoa tai ryhmää).416  

Itsekin hajoamistilassa olevan Neuvostoliiton kiinnostus Afganistania 
kohtaan oli jo hiipumassa. Poliittisella tasolla alettiin panna enemmän 
painoa YK:n aloitteesta käynnistyneisiin monenkeskisiin neuvottelui-
hin, joiden päämääränä oli lopettaa asetoimitukset Afganistaniin, saada 
aikaan tulitauko ja luoda edellytykset vapaiden vaalien järjestämiselle. 
Maa tarvitsisi laajapohjaisen hallituksen. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton 
ulkoministerit sopivat syyskuussa 1991 siitä, että kumpikin maa lopettaisi 
avustustoimitukset tammikuun alussa 1992. YK:n pääsihteeri sai lokakuussa 
1991 ilmoituksen, jonka mukaan Moskova ei enää edellyttäisi Najibullahin 
mukanaoloa tulevassa hallinnossa. Tämän jäljellä olleet vallan kulissit 
alkoivat nyt lopullisesti romahtaa. Pettymys purkautui petossyytöksinä ja 
Neuvostoliiton arvosteluna Afganistanin tiedotusvälineissä. Entistä tukijaa 
saatettiin nyt kuvata aggressoriksi, joka oli syypää koko murhenäytelmään 
ja joka oli rikkonut kansainvälisen oikeuden normeja omien geopoliittis- 

416 Afganistanin kehityksestä neuvostojoukkojen poistumisen jälkeen Rubin 2002, s. 146-175; 
Ljahovski 1995, glava IX. 
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ten päämääriensä takia. Tällaiset kannanotot eivät jääneet Moskovassa 
huomaamatta, eivätkä ne ainakaan kyseenalaistaneet tehtyä ratkaisua. 
Ystävällisten suhteiden päättymisellä ei ollut erityistä merkitystä senkään 
takia, että kysymys ei enää ollut rajanaapurista. Neuvostoliittoa ei vuoden 
1991 jälkeen enää ollut, ja Keski-Aasian valtioiden itsenäistymisen myötä 
Afganistanin raja oli nyt lähimmilläänkin noin puolentoista tuhannen 
kilometrin päässä uuden Venäjän rajoista — yhtä kaukana kuin vaikkapa 
Ranska.417  

Avustushanojen sulkemisen vaikutukset näkyivät nopeasti. Najibullahin 
tukijat alkoivat kaikota. Armeija, tärkein vielä jäljellä ollut valtion instituutio, 
alkoi hajota kokonaan. Yksiköitä siirtyi vastarintaliikkeen riveihin. Taiste-
lutahtonsa menettäneitä varuskuntia riisuttiin aseista ja varusteet jaettiin 
eri ryhmittymille. Kabulin hallinnolla ei ollut keinoja kääntää kehityksen 
suuntaa. Valtiovallan luhistuessa vallan tavoittelijoiksi nousivat vastarinta-
liikkeen erilaiset etniset ja alueelliset ryhmittymät. Etelässä ja idässä hallitsivat 
pataanit, tärkeimpänä johtajanaan Pakistanin tukema Hekmatyar. Pohjoisen 
ja koillisen tadzikkialueilla olivat Massoudin taisteluissa koetellut ja hyvin 
organisoidut joukot. Pohjoisen uzbekkialueelle oli syntynyt uusi voimakes-
kittymä sen jälkeen, kun sikäläinen voimamies Abdul Rashid Dostum oli 
vaihtanut puolta ja liittoutunut alueen vastarintataistelijoiden kanssa Mazar-i 
Sharif kukistui maaliskuussa 1992, Jalalabad noin kuukautta myöhemmin 
Lännessä Ismail Khan otti helposti haltuunsa Heratin alueen. Massoudin 
ja Dostumin yhdistyneet voimat valtasivat Kabulin huhtikuun 25. päivä-
nä. Najibullah, joka ymmärsi asemansa tulleen täysin kestämättömäksi, oli 
eronnut virastaan jo vähän tätä ennen. 

Pakistaniin tukeutuvien seitsemän vastarintapuolueen johtajat julkistivat 
26. huhtikuuta sopimuksen, jonka piti muodostaa perusta väliaikaishalli-
tukselle. Myöhempiä vaaleja edeltävän siirtymäkauden ensimmäiseksi pre-
sidentiksi nimitettiin Sigbhatullah Mujadiddi, jonka oli määrä olla virassa 
kaksi kuukautta ja luovuttaa tehtävä sen jälkeen Burhanuddin Rabbanille. 
Massoudista tuli ensimmäinen pääministeri. Väliaikaishallitus saapui Ka-
buliin huhtikuun lopulla ja julisti maan islamilaiseksi tasavallaksi.418 

Näin hävisivät viimeisetkin rippeet siitä valtarakenteesta, joka oli syntynyt 
keväällä 1978 Afganistan sosialistisen "vallankumouksen" myötä. Päätty-
neen kehityskaaren saldo oli kaiken kaikkiaan synkkä. Edistyksen sijasta 

417  Rubin 2002, s. 266-67; Ljahovski 1995, glava IX. Neuvostoliiton Pakistanin-lähetystön 
välittämien tietojen mukaan Najibullah oli julistanut viimeisten neuvostojoukkojen maasta 
poistumisen päivän (15.2) "Afganistanin kansallisen pelastuksen päiväksi". 

418  Kehityksestä vuoden 1991 jälkeen Rubin 2002, s. 265-280. 
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kuluneet neljätoista vuotta olivat tuoneet tuhoa, kuolemaa ja kurjuutta. Yh-
teiskunnalliset uudistushankkeet olivat epäonnistuneet. Vastarintaliike, jonka 
tukahduttamiseksi oli uhrattu valtavasti resursseja, piti nyt hallussaan koko 
maata. Se oli nöyryyttänyt suurvallan asevoimia muun maailman silmissä 
ja asettanut sen taidot kyseenalaisiksi — ainakin tämänkaltaisessa sodassa. 

Sodan lopputulos on ymmärrettävästi askarruttanut mieliä myös Venäjällä. 
Kysymys voitosta ja tappiosta on ollut erityisen relevantti johtotehtävissä 
olleiden sotilaiden keskuudessa, liittyyhän se suoraan heidän ammattitai-
toonsa, ammattiylpeyteensä ja asevoimien kunniaan. On haluttu muis-
tuttaa siitä, että sotaan käytettävät resurssit määritettiin viime kädessä 
poliittisessa johdossa. Asevoimat joutuivat tyytymään siihen mitä ylhäältä 
katsottiin tarpeelliseksi antaa. Ja se mitä Kreml piti Neuvostoliiton ulko- ja 
sisäpoliittisessa kontekstissa tarkoituksenmukaisena, ei välttämättä ollut 
sotilaalliselta kannalta paras vaihtoehto. 

Boris Gromov torjuu päättäväisesti tappioväitteet. Hän ei pidä voitto—
tappio-digotomian käyttöä ylipäänsä mielekkäänä, sillä neuvostojoukoille 
ei koskaan annettu tehtäväksi saavuttaa Afganistanissa sotilaallista voittoa. 
Gromov toteaa joukkojen menneen Afganistaniin esteettä, täyttäneen niille 
annetut tehtävät ja palanneen hyvässä järjestyksessä takaisin kotimaahan. 
Niitä ei missään vaiheessa lyöty tai pakotettu poistumaan. Sotilastaholta 
on myös kiistetty jyrkästi joukkojen olleen maassa miehittäjinä. On ha-
luttu pitäytyä osatotuuksiin. Valentin Varennikov korostaa Afganistaniin 
mennyn maan laillisen ja ainoan hallituksen pyynnöstä. Joukkojen tehtä-
vänä oli auttaa tilanteen vakauttamisessa. Sotatoimiin osallistuminen ei 
kuulunut alkuperäiseen tehtävään. Mahmut Garejev torjuu syytteet lait-
toman hallituksen tukemisesta sillä perusteella, että hallituksen aseman 
tunnusti huhtikuun 1978 "vallankumouksen" jälkeen käytännössä myös 
suuri joukko muita maita: Afganistanilla oli tuolloin diplomaattiset suhteet 
yli neljäänkymmeneen maahan, myös Yhdysvaltoihin.419 

Garejev pitää silti jälkikäteisarviossaan interventiota — siten kuin se 
toteutettiin — erittäin epätarkoituksenmukaisena ratkaisuna, seikkailupo-
litiikkana. Se kärjisti Afganistanin sisäistä tilannetta, heikensi Neuvos-
toliiton ulkopoliittista asemaa ja rasitti kansantaloutta. Geostrategisesta 
näkökulmasta tulos oli kaikkea muuta kuin toivottu. Garejevin kritiikki 
kohdistuu nimenomaan poliittisiin päättäjiin, joilta oli puuttunut selkeä 
toiminta-ajatus. Selittelyt, joiden mukaan joukkoja ei ollut alun perin tarkoi- 

419 Gromov, glava "Tretja komandirovka" (Pobeda ili porazenie?); Varennikov, glava VII; Garejev, a 39. 
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tus käyttää sotatoimiin, kertovat hänen mukaansa lähinnä ymmärtämättö-
myydestä. Oli selvää, että joukkojen vieminen sisällissotaa käyvään maahan 
ja sodan toisen osapuolen tueksi johti väistämättä siihen, että jouduttiin 
itsekin osallistumaan sodankäyntiin. Koska selkeä sotilaallis-poliittinen 
päämäärä ja konkreettinen tehtävä puuttuivat, oli ymmärrettävää, että 
myöskään pääesikunta ei voinut laatia strategista kokonaissuunnitelmaa 
vihollisen kukistamiseksi. Tyydyttiin pelkästään tekemään suunnitelmia 
tiettyä ajanjaksoa varten ja suunnittelemaan erillisiä operaatioita ja sota-
toimia. Garejev yhtyy näin Gromovin kantaan, jonka mukaan sotilaallista 
voittoa ei koskaan edes asetettu tavoitteeksi. Mikäli vihollinen olisi oikeasti 
haluttu lyödä, olisi tarvittu paljon enemmän voimia• niin paljon, että ne 
olisivat riittäneet Pakistanin ja Iranin vastaisten rajojen sulkemiseen ja 
Afganistanin sisäiseen vakauttamiseen yhdessä afgaanijoukkojen kanssa. 
Näin sota olisi ehkä voitu saattaa päätökseen ja neuvostojoukot vetää pois 
maasta jo aikaisemmin.420 Garejev antaa ymmärtää, että Neuvostoliitto 
kärsi Afganistanissa poliittisen tappion, ei sotilaallista tappiota. 

Garejev jättää mainitsematta, että myös asevoimat olivat valmistautu-
neet huonosti tämänkaltaiseen sotaan. Ja tältä osin vastuu lankesi nimen-
omaan sotilasjohdolle ja sotilasasiantuntijoille, ei siviilipoliitikoille. Mitä 
tulee neuvostojoukkojen tavoitteisiin, Gromovin tulkinta on sekin vain 
osatotuus. Vaikka selvää tehtävänantoa voittaa sota ei olisi ollutkaan, 
joukkojen oli määrä avustaa Afganistanin kansandemokraatteja voiton 
saavuttamisessa. Vuonna 1992 saatiin vastaus siihen, miten tässä tehtävässä 
oli loppujen lopuksi onnistuttu. Gromov torjuu rinnastukset Vietnamin 
sodan ja Afganistanin sodan välillä, mutta tosiasiassa lopputulos oli pe-
riaatteessa sama. Neuvostojoukot olivat amerikkalaisten tavoin menes-
tyneet sotatoimissa, mutta strategisella tasolla sota hävittiin. Anthony H. 
Cordesman ja Abraham R. Wagner korostavat sodan kolmea tärkeintä 
opetusta — jotka ovat toistuneet myös muissa samantyyppisissä sodissa: 

— Kansan tuen omaavia sissijoukkoja on käytännössä mahdotonta voittaa jos 
niiden huolto toimii ja niillä on käytettävissään tarvittavat suoja-alueet. 

— Sissien perushuoltoa on erittäin vaikea — ellei mahdoton — estää nykyaikaisen 
aseteknologian avulla. 

— Toiminta-alueen pysyvä rauhoittaminen ja varmistaminen edellyttävät, että 
maassa on kansan luottamusta nauttiva hallitus. Pysyvää menestystä voi 
saavuttaa vain tämän hallituksen toimenpitein, ei ulkomaista sotavoimaa 
käyttämällä.421  

420 Garejev, s. 47, 307-309, 323. 
421 Cordesman — Wagner, s. 95. 
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AFGANISTANIN KRIISI JATKUU 

Uusi hallitus ei kyennyt vakauttamaan Afganistanin tilannetta ja valta-
taistelu jatkui. Syynä oli ennen muuta se, että Hekmatyar ei hyväksynyt 
nimitysratkaisuja. Hänen joukkonsa alkoivat tulittaa Kabulia tuhoisin 
seurauksin. Kuolonuhrien luku nousi vuoden 1992 loppuun mennessä 
yli 5 000:een, ja mahdollisesti jopa miljoona henkeä pakeni kaupungista. 
Saudi-Arabian kuninkaan vetoomus johti maaliskuussa 1993 uuteen yri-
tykseen saada aikaan sopimusratkaisu. Hekmatyar yritettiin nyt integroida 
prosessiin tarjoamalla hänelle uudessa väliaikaishallituksessa pääministerin 
paikkaa. Presidenttinä jatkoi Rabbani ja puolustusministerinä Massoud. 
Tämäkään hanke ei liennyttänyt tilannetta. Syntyi uusia koalitioita. Dos-
tum ja Hekmatyar liittoutuivat ja käynnistivät vuoden 1994 alussa entis-
tä voimakkaamman hyökkäyksen Kabulin valtaamiseksi ja tad2ikkien 
dominoiman hallituksen kaatamiseksi. Tykistö- ja raketti-iskut tuhosivat 
puolet kaupungista, noin 25 000 kuoli ja pakolaisten määrä nousi kym-
meniin tuhansiin. Kaupunkia puolustaneet Massoudin joukot pitivät silti 
pintansa.422  

Hekmatyarin tähti alkoi tämän epäonnistumisen jälkeen laskea. Pakis-
tanin salaisen palvelun aiempi suosikki oli pettänyt tukijansa odotukset. 
Oli ilmeistä, että.Hekmatyarista ja hänen puolueestaan ei olisi Afganistanin 
johtavaksi voimaksi. Mikäli maahan haluttiin saada Pakistanin toiveiden 
mukainen hallitus, olisi etsittävä uusia ratkaisuja. Olisi saatava voimak-
kaampi liittolainen. Sellaiseksi osoittautui kesällä 1994 maan eteläosiin 
syntynyt aivan uusi ryhmittymä, joka kutsui itseään talebaneiksi ja joka 
alkoi nopeasti levittää vaikutusvaltaansa. Islamin arvoja korostavan liik-
keen muodollisena johtajana oli alempaan papistoon kuulunut mullah 
Mohammed Omar, julkisuudessa siihen saakka tuntematon nimi, joka oli 
neuvostointervention aikana toiminut Yunus Khalisin alaisena paikallis-
komentajana Kandaharin alueella. Liikkeen todellisen taustavoiman, Pa-
kistanin, kannalta oli oleellista, että talebanit saivat aluksi myös Afganis-
tanin väestön keskuudessa vahvaa kannatusta. Tämä koski nimenomaan 
pataaniväestöä. Maahan haluttiin järjestystä ja rauhaa jatkuvan sotimisen 
sijasta, ja juuri sitä uusi liike lupasi. Se otti ensi vaiheessa haltuunsa ete-
läiset maakunnat, pataanien ydialueet, ja suuntasi sen jälkeen pohjoiseen. 
Ghazni vallattiin Hekmatyarin joukoilta tammikuussa 1995. Ismail Khan 

422 Rubin 2002, s. 272-274; Rasanayagam, s. 142. 
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menetti Heratin saman vuoden syyskuussa ja joutui pakenemaan Iraniin. 
Menestykset jatkuivat seuraavana vuonna, huolimatta siitä, että Hekma-
tyar, Massoud ja Dostum pyrkivät yhdistetyin voimin torjumaan uhkaa. 
Syyskuussa 1996 talebanit valtasivat Jalalabadin ja Paktian maakunnassa 
olleen Hekmatyarin päätukikohdan. Kabul kukistui senkin syyskuun lo-
pulla. Massoud oli saarrostuksen uhatessa evakuoinut sikäläiset puolus-
tusjoukot ja vetäytynyt vanhalle tukialueelleen Panshirin laaksoon. Hänen 
ympärilleen ryhmittyneet talebanien vastaiset voimat — niihin kuului pa-
taaneja lukuun ottamatta kaikkia Afganistanin tärkeimpiin etnisiin ryh-
miin kuuluvia — tultiin jatkossa tuntemaan Pohjoisen Liittona. Entinen 
presidentti Najibullah, jonka ei ollut onnistunut poistua pääkaupungista, 
joutui talebanien julman koston kohteeksi. Hänet surmattiin ja kastroitu 
ruumis ripustettiin julkiselle paikalle kaikkien nähtäväksi.423  

Pohjoisessa talebanit toimivat pääosin vieraassa etnisessä ympäristössä, 
ja sotatoimet jatkuivat siellä vielä pitkään. Alueen huomattavin kaupunki 
Mazar-i Sharif vallattiin Dostumin joukoilta toukokuussa 1997, minkä 
jälkeen Pakistan kiirehti tunnustamaan taleban-hallinnon johtoaseman koko 
Afganistanissa ja kehotti Saudi-Arabiaa ja Arabiemiraatteja seuraamaan 
esimerkkiä. Hyökkääjät kuitenkin menettivät kaupungin jo muutaman 
päivän kuluttua ja saivat sen pysyvästi hallintaansa vasta heinäkuussa 
1998. Tuolloin vallattiin myös Fariabin maakunnan pääkaupunki Mai-
mana. Pääosa vangeiksi otetuista noin 800 uzbekkitaistelijasta surmattiin. 
Elokuun alussa Dostum pakotettiin luopumaan Shiberganissa olevasta 
päämajastaan ja pakenemaan rajan yli Uzbekistaniin. Lokakuussa 1999 
jo 90 prosenttia maasta ja 27 maakuntaa 31:stä oli talebanin hallinnassa. 
Liike vaati itselleen Afganistanin paikkaa YK:ssa ja sen myötä kansain-
välisesti tunnustettua asemaa.424  

Vuosina 2000-2001 talebanit lujittivat otettaan maasta jyrkkiä ääri-
islamilaisia periaatteita soveltaen. Oikeutta jaettiin mm ruoskimalla, sil-
pomalla korvia, neniä, käsiä tai päitä — rikkomuksen laadusta riippuen. 
Aviorikoksista langetettiin kivitystuomioita. Naiset joutuivat aivan alis-
tettuun asemaan. Television katselu ja musiikin kuuntelu kiellettiin. Tale-
banit toivat maahan kaivattua järjestystä, mutta tavalla, mikä väistämättä 
kalvoi liikkeen kannatuspohjaa. Kohtalokkaimmaksi osoittautuneen siir-
ron johtajat tekivät ryhtymällä yhteistyöhön vastarintaliikkeen aiemman 
tukijan Osama bin Ladenin kanssa. Tämä oli neuvostovastaisen jihadin 
päätyttyä luonut al-Qaida -nimellä tunnetun verkoston avustamaan ja 

423 Tanner 283-84; Rasanayagam, s. 143-153. 

424 Rasanayagam, s. 153, 157, 203; Tanner, s. 285. 
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tukemaan sodan arabiveteraaneja. Tuhansien taistelijoiden verkostolle 
kaavailtiin nyt uusia tehtäviä: se muodostaisi kouliintuneen reservin tule-
vassa maailmanlaajuisessa jihadissa. Afganistan tarjosi suojaisan paikan 
kouluttaa vielä lisää taistelijoita. Bin Ladenin avulla talebanien onnistui 
myös päästä eroon ainoasta vielä Afganistanissa vaikuttavasta päävastus-
tajastaan Massoudista. Tämä joutui syyskuun 9. päivänä 2001 kahden 
toimittajiksi naamioituneen al-Qaidan jäsenen pommi-iskun uhriksi. Kahta 
päivää myöhemmin iskettiin kaapatuilla matkustajalentokoneilla World 
Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa ja Yhdysvaltain puolustus-
ministeriön rakennukseen Washingtonissa. Koko maailmaa vavahduttanut 
terroriteko oli osoitus al-Qaidan voimasta ja taidoista, mutta se sinetöi 
samalla Afganistanin taleban-hallinnon kohtalon. Osama bin Ladenia 
pidettiin iskujen pääarkkitehtinä ja talebaneja vaadittiin luovuttamaan 
tämä tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Tähän ei suostuttu. Talebanit yritti-
vät tehdä kauppaa: vaadittiin diplomaattista tunnustamista, ulkomaista 
apua ja avun lopettamista vielä vastarintaa jatkavalle Pohjoisen Liitolle. 
Seurauksena oli, että Yhdysvaltain ja Britannian ilmavoimat aloittivat 
Afganistanin pommitukset lokakuussa 2001. Vuoden lopulta lähtien ope-
raatioon osallistui myös maajoukkoja. 

Talebanien syrjäyttämät entiset johtajat käyttivät hyväkseen asioiden 
saamaa uutta käännettä. Dostum palasi maahan ja alkoi jälleen organisoida 
joukkojaan pohjoisessa. Ismail Khan palasi vanhoille alueilleen Heratin 
ympäristössä. Myös Hazarajatissa mobilisoitiin taistelijoita. Pohjoisen 
Liiton voimistuneet joukot valloittivat jo marraskuussa 2001 Kabulin ja 
muita tärkeitä keskuksia. Joulukuussa talebanit pakotettiin luopumaan 
Kandaharista ja lopuistakin hallussaan pitämistä alueista. Mullah Omarin 
onnistui kuitenkin välttää etsijät 425 

Afganistanin väliaikaisen hallinnon johtoon nimitettiin amerikkalaisten 
kandidaatti Hamid Karzai, pataani, jonka suku oli kuulunut aikanaan 
kuningas Zahir Shahin tukijoihin ja joka oli jo aikaisemmin pyrkinyt ra-
kentamaan talebanin vastaista yhteistyötä etnisten rajojen yli.426 Karzai 
valittiin vuonna 2002 väliaikaiseksi presidentiksi, ja hän vahvisti asemansa 
vuosien 2004 ja 2009 vaaleissa. Maan pysyvä rauhoittaminen ei ollut yhtä 
suoraviivainen tehtävä, sillä paikallistasolla talebaneilla osoittautui olevan 
edelleen paljon vaikutusvaltaa, erityisesti eteläisissä maakunnissa. Liike 
sai uutta kasvupohjaa Pakistanin puolella. Pakistanin tiedustelupalvelua 

425 Tanner, s. 284, 287, 292, 295-311. 
426 Coll, Steve: Ghost Wars. The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the 

Soviet Invasion to September 10, 2001, s. 286-287, 462, 584; Rasanayagam, s. 254. 
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on syytetty sen suoranaisesta tukemisesta. Niin tai näin, alussa nopeita 
tuloksia luvannut sotatoimi pitkittyi rauhoitusoperaatioksi, joka alkoi sitoa 
kasvavassa määrin ulkomaisia joukkoja. Se on tätä kirjoitettaessa — lähes 
kymmenen vuoden jälkeen — edelleen kesken. Vuoden 2009 lopulla, kun 
Yhdysvalloilla ja muilla valtioilla oli Afganistanissa yli 100 000 sotilas-
ta, Yhdysvaltain presidentti Barack Obama julkisti päätöksen vahvistaa 
joukkoja vielä 30 000 amerikkalaisella sotilaalla. Vuoden 2010 lopulla 
kokonaisvahvuus oli noin 145 000, mikä on enemmän kuin neuvosto-
joukkojen suurin vahvuus 1980-luvulla. Afganistanin omien asevoimien 
ja poliisimuodostelmien luominen ja kouluttaminen jatkui. Ne eivät vie-
läkään kyenneet vastaamaan itsenäisesti maan turvallisuudesta. Paineet 
ulkomaisten joukkojen poisvetämiselle ovat lisääntyneet, mutta afgaaneille 
annettiin vielä neljä vuotta aikaa. Vastuunsiirron on määrä tapahtua vuo-
teen 2014 mennessä, minkä jälkeen ulkopuolisten rooli supistuisi lähinnä 
koulutustehtäviin.427 

Tässä on jotain entuudestaan tuttua. 

427 Key points of Obama's strategy for Afghanistan. December 01, 2009; Aittokoski, Heikki: Nato 
sinetöi asteittaisen aikataulun vetäytymiselle Afganistanista. Katse kohti ulospääsyä. Helsingin 
Sanomat 20.11.2010. 
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