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KETV IRTAS SKYR IUS

RŪMŲ ŠTURMAS

Stebėtina, bet Aminas, regis, nė neįtarė, kad reikalai Maskvoje pasisuko 
prieš jį. Iki paskutinės minutės jis vis prašė sovietų lyderių atsiųsti karių, 

kurie jam padėtų susidoroti su stiprėjančiu pasipriešinimu jo valdymui. 
Praktiniai pasiruošimai jėga nuversti Aminą prasidėjo dar prieš pri-

imant galutinį politinį sprendimą. Rinktinė žvalgų kuopa buvo nusiųsta 
sustiprinti 345-ąjį gvardijos atskirąjį desantinį šturmo pulką, jau esantį 
Bagrame. Kitas nedidelis „Zenit“ padalinys, apsimetęs inžineriniu, vado-
vaujamas pulkininko Golubevo, irgi atskrido į Bagramą, kur jį priskyrė 
Musulmonų batalionui. Dabar Afganistane buvo 130 „Zenit“ būrio karių. 
Šį kontingentą apgyvendino trijuose namuose, kuriuos sovietų ambasada 
išsinuomojo Kabule.

Gruodžio 4 d. generolas Kirpičenka, aukštas KGB pareigūnas, ir grupė 
karininkų iš desantinių pajėgų, vadovaujama generolo Guskovo, buvo 
išsiųsti į Kabulą planuoti Amino pašalinimo. Gruodžio 11 d. Guskovas 
parengė preliminarią užėmimo direktyvą „Dub“ („Ąžuolas“); „Dub“ buvo 
kodinis Argo rūmų, kuriuos Aminas pavertė savo rezidencija, pavadini-
mas. Operacijos vykdytojai – „Zenit“ būrio kariai ir Musulmonų bataliono 
kuopa. Rusai neturėjo pastato plano ir apie gynybinius pajėgumus žinojo 
tik tiek, kad prezidento apsaugą sudarė iki dviejų tūkstančių vyrų. Mažesnės 

Kabulo planas. 1980 m.
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sovietų karių grupės turėjo užimti radijo ir televizijos pastatą, saugumo 
tarnybos būstinę ir kitus objektus Kabule. 

Šioje plano fazėje buvo numatyta, kad Parčam frakcijos nariai ir šalinin-
kai, vadovaujami Babrako Karmalio, turėtų pradėti valstybės perversmą, 
o sovietų karinė parama apsiribotų Afganistane esančiomis pajėgo-
mis. Babrakas Karmalis su Anachita Ratebzad buvo slapta atskraidinti į 
Bagramą ir prisijungė prie Vatandžaro, Guliabzojaus ir Sarvario, kuriuos 
čia atgabeno keliomis dienomis anksčiau. Naujus atvykėlius įkurdino 
menkai šildomose slėptuvėse ir prastai maitino, daugiausia koše; dar buvo 
sūrio, dešros ir konservuotų maisto produktų – visa tai jų palyda nupirko 
prieš jiems išskrendant iš Maskvos.

Gruodžio 13-ąją, ketvirtadienį, sovietų vadai buvo instruktuoti apie 
puolimo objektus. Jiems pasakė, jog vietiniai gyventojai juos džiaugsmin-
gai sutiks ir sukils prieš Aminą, o kareiviams liepta su vietiniais bendrauti 
kuo draugiškiau. Bagrame dislokuotoms pajėgoms įsakyta būti pasiruošu-
sioms vykti į Kabulą.1

Tą vakarą Kabule dirbo karinis vertėjas Jevgenijus Kiseliovas, vėliau tapęs 
garsiu televizijos laidų vedėju. Taip pat buvo du budintys karininkai: pul-
kininkas ir jaunesnysis leitenantas. Apie septintą valandą į budinčių kari-
ninkų kambarį privačiam pokalbiui su pulkininku atėjo naujo vyriausiojo 
sovietų karo patarėjo generolo Magometovo vadas. Jam išėjus, sumišęs ir 
sunerimęs pulkininkas liepė Kiseliovui ir jo kolegai apeiti visų vyresniųjų 
karinių patarėjų – iš viso maždaug trijų tuzinų – namus ir jiems pasakyti, 
jog devintą valandą susirinktų būstinėje ir ten lauktų nurodymų. Nuro-
dymai taip ir neatėjo, tad karininkai buvo paleisti namo. Po kelių dienų 
jaunas KGB karininkas Kiseliovui papasakojo, kad buvo planuojamas vals-
tybės perversmas, bet paskutinę akimirką operacija atšaukta.2

Pasirodo, generolas Magometovas ir kiti aukšti sovietų atstovai atskleidė, 
kas vyksta, ir tai juos pribloškė, juolab kad jų niekas nesupažindino su 
KGB planu. Jie pareiškė Maskvai, jog tas planas yra bevertis ir negali būti 
įgyvendintas turimomis ribotomis pajėgomis. Be didesnės karinės galios 
planas galėjo lengvai žlugti ir sovietai Afganistane būtų kaip reikiant 
susikompromitavę.

Taigi operacija buvo atidėta, kol pavyks sutelkti daugiau pajėgų. Tarp 
sovietų kariuomenės vadų ir Maskvos politikų įsiliepsnojo nesutarimai dėl 
to, kokio dydžio pajėgų reikėtų. 1968 metais Sovietų Sąjunga į Čekoslo-
vakiją pasiuntė aštuoniolika divizijų, kurias parėmė aštuonios Varšuvos H. Amino rūmų šturmas.
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pakto divizijos – iš viso apie penkis šimtus tūkstančių karių, – nors Čekos-
lovakija buvo kur kas nuosaikesnė šalis, neturinti tradicijos ginklu prie-
šintis svetimtaučiams, be to, čia, kitaip negu Afganistane, nevyko pilietinis 
karas.3 Sovietų vadovybė ir KGB iš pradžių manė, jog darbas bus atliktas 
panaudojus kokius 35–40 tūkstančių karių. Generolai, suprantama, norėjo 
daugiau. Planavimo etape, spaudžiant Afganistane esančiam generolui 
Magometovui ir kitiems, karių skaičių padidino: karines pajėgas, gruodžio 
pabaigoje kirtusias sieną, sudarė maždaug 80 tūkstančių kareivių.4 Bet ir 
tai toli gražu nesiekė to skaičiaus, kuris, kariškių nuomone, buvo būtinas. 
Vėliau rusų karo ekspertai apskaičiavo, jog reikėjo 30–45 divizijų tam, kad 
būtų uždarytos sienos, apsaugoti miestai, kelių tinklas ir kalnų perėjos ir 
eliminuota ginkluoto pasipriešinimo galimybė.5

40-oji armija įžengia
Spartėjant pasiruošimams, gruodžio 14 d. buvo įkurta SSRS gynybos 

ministerijos operatyvinė grupė, kuriai ėmė vadovauti pirmasis gynybos 
ministro pavaduotojas maršalas Sergejus Sokolovas – žmogus, jau įkopęs 
į aštuntą dešimtį, aukštas, griausmingo balso ir ramaus, tėviško būdo.6 
Grupė savo veiklą pradėjo Termize (šis Sovietų Sąjungos miestas buvo 
arčiausiai Afganistano sienos), bet netrukus išvyko į Kabulą ir ten pasiliko. 
Turkestano karinėje apygardoje jis iš naujo suformavo 40-ąją armiją, kuriai 
vadovauti paskyrė generolą Tucharinovą, nuo rugsėjo ėjusį tos apygardos 
vado pavaduotojo pareigas. Kadangi 40-ajai armijai buvo numatyti riboti 
tikslai, ribotas dydis ir ribotas buvimo Afganistane laikas, šias karines pajė-
gas viešai imta vadinti „ribotu sovietų kariuomenės kontingentu Afganis-
tane“. Šis kuklus pavadinimas propagandos tikslais buvo vartojamas visus 
karo metus, ir nors iš jo šaipėsi užsienio ir vidaus karo kritikai, jis dažnai 
vartojamas iki šiol.

Naujai užduočiai sukurtą karinio vadovavimo grandinę kamavo prieš-
taravimai. 40-oji armija veikė Afganistane, tačiau formaliai buvo pavaldi 
Taškente esančiam Turkestano karinės apygardos vadui, kuris savo ruožtu 
turėjo atsiskaitinėti Generalinio štabo vadui, esančiam Maskvoje. Opera-
cijas Afganistane dažniausiai planavo būtent šių trijų organizacijų štabai. 
Tačiau vyriausiasis karinis pareigūnas Afganistane buvo Gynybos minis-
terijos operatyvinės grupės vadas, taip pat galintis prisiimti ir prisiiman-
tis atsakomybę už operacijų vykdymą; jis bendraudavo tiesiai su Maskva 

Sovietų divizijų išsidėstymas Afganistane. 1979–1989 m.
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mažai dėmesio kreipdamas į Taškentą. Visgi dar buvo vyriausiasis sovietų 
karo patarėjas, kuris konsultavo Afganistano vyriausybę, vadovavo dide-
liam skaičiui sovietų karo patarėjų, priskirtų afganų kariuomenei, šios 
kariuomenės veiksmus koordinavo su 40-osios armijos veiksmais ir manė 
irgi esąs atsakingas už operatyvinį valdymą. Visa tai tik didino painiavą, 
jau ir taip būdingą sovietų politikai Afganistane, nes pasitarimai Maskvoje 
ir tarp įvairių sovietų atstovų Kabule vykdavo atskirai. Kartkartėmis piktai 
susikibdavo ir itin įtakingi asmenys: Gorbačiovas; generolas Varenikovas – 
amžiumi vyriausias generolas, vadovavęs Gynybos ministerijos operatyvi-
nei grupei Afganistane (1984–1989 m.); Julijus Voroncovas, ambasadorius 
Kabule paskutiniais sovietų kariuomenės buvimo Afganistane mėnesiais. 
Tačiau problemos, kurias keldavo kankinantys ir prieštaravimų kupini 
strategijos derinimai, niekada visiškai neišnykdavo ir tik didindavo įtampą 
tarp senų varžovų – kariuomenės ir KGB.

Nors prireikė šiokių tokių improvizacijų, gruodžio 24 dienos pabaigoje 
40-oji armija buvo daugmaž pasirengusi žygiui. Savo direktyvoje vadams 
Ustinovas tokiais žodžiais teisino šį sprendimą: „Atsižvelgiant į politinę ir 
karinę situaciją Viduriniuose Rytuose, teigiamai reaguota į paskutinį Afga-
nistano vyriausybės kreipimąsi. Buvo nuspręsta kelis mūsų šalies pieti-
niuose regionuose dislokuotų sovietų karinių pajėgų kontingentus pasiųsti 
į Afganistano Demokratinės Respublikos teritoriją šitaip suteikiant inter-
nacionalinę pagalbą draugiškai afganų liaudžiai ir sukuriant palankias 
sąlygas užkirsti kelią galimiems prieš afganus nukreiptiems kaimyninių 
šalių veiksmams <...>.“7 Tai tapo oficialiu sovietų vadovybės pasiteisinimu 
dėl karo Afganistane.

Gruodžio 25-osios vidurdienį Ustinovas įsakė: „40-oji armija ir karinės 
oro pajėgos Afganistano Demokratinės Respublikos valstybinę sieną turi 
kirsti sausuma ir oru gruodžio 25 d. 15.00 val. [Maskvos laiku].“8 Sovietų 
invazija prasidėjo.

Stebina ne tai, kad buvo daug chaoso, o jo tikrai buvo, bet tai, jog, nepai-
sant milžiniškų administracinių ir logistinių problemų, sovietų kariuomenė 
įžengė į Afganistaną numatytu laiku. Antra vertus, sovietų Generalinis šta-
bas visada net labai sunkiomis aplinkybėmis puikiai atlikdavo didžiulių 
karinių pajėgų perdislokavimą ir aprūpinimą, nors metodai dažnai būdavo 
nepaprastai šiurkštūs ir skausmingi kareiviams. Šiaip ar taip, tai pasiteisino 
per Antrąjį pasaulinį karą. Nepaisant paskutinės minutės improvizacijų ir 

didžiulių sunkumų, kuriuos kėlė vietovės ir klimato ypatumai, šie metodai 
veikė ir Afganistane. Tiesa, dėl organizacinių nesklandumų kai kuriems 
kareiviams teko žygiuoti alkaniems.9

O pagrindinis maršrutas, kuriuo įžygiavo sovietų kariuomenė, buvo 
kelias, vingiuojantis Afganistano pakraščiu, aplenkiantis kalnus ir jungian-
tis didingus šalies miestus, pradedant Balchu, kurį 1220 metais sugriovė 
Čingischanas, ir Mazari Šarifu su jo nuostabia šventykla, skirta pranašo 
Mahometo pusbrolio ir svainio Ali garbei. Toliau kelias prieš laikrodžio 
rodyklę vedė į Heratą, Kandaharą ir Kabulą. Tai buvo dalis Šilko kelio, 
kuriuo tūkstančius metų keliavo pirkliai ir kariuomenės; britai visą laiką 
bijojo, kad šiuo keliu rusai – arba persai ar prancūzai – gali įsiveržti į jų 
imperijai priklausančią Indiją. Naujausiais laikais rytinis senojo kelio 
lankstas nebeegzistavo, ir kol Nadyr Šachas XX a. ketvirtojo dešimtmečio 
pradžioje nenutiesė naujo kelio per Salango perėją, nebuvo normalaus kelio 
per Hindukušo kalnus iš Kabulo į Mazari Šarifą. Šeštajame dešimtmetyje 
amerikiečiai ir rusai varžėsi, kurie modernizuos senąjį kelią. Amerikiečiai 
nutiesė pietinį ruožą nuo Kabulo iki Kandaharo, o rusai nutiesė likusią 
dalį. Tuo keliu jau galėjo važiuoti lengvieji automobiliai, sunkvežimiai, o 

Iš Sovietų Sąjungos į Afganistane esančią Bagramo oro bazę pristatoma 

ginkluotė ir kiti kroviniai.
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prireikus ir tankai. Sovietų kariai jį praminė betonka (pagal rusišką žodį 
„betonas“). 

Pagal planą 5-oji gvardijos motorizuotųjų šaulių divizija turėjo įsivežti į 
Afganistaną vakariniu maršrutu – per Heratą ir Šindandą. 108-ajai moto-
rizuotųjų šaulių divizijai reikėjo persikelti per Amudarją ties Termizu. 
103-ioji gvardijos desantinė šturmo divizija ir Sovietų Sąjungoje likę 
345-ojo gvardijos atskirojo desantinio šturmo pulko batalionai turėjo būti 
atskraidinti į Kabulą ir Bagramą. Buvo numatyta, kad šias tris divizijas 
sustiprins 860-asis atskirasis motorizuotųjų šaulių pulkas, 56-oji gvardijos 
atskiroji desantinė šturmo brigada ir tam tikras skaičius kitų padalinių. 
Per šešias savaites prie jų turėjo prisijungti dar viena motorizuotųjų šaulių 
divizija, 201-oji, ir papildomi smulkesni padaliniai.10 Šioms karinėms pajė-
goms buvo įsakyta kontroliuoti greitkelį ir pagrindinius administracinius 
centrus palei jį. Sovietų ambasadorius Tabejevas jau informavo Aminą, 
jog kariuomenė atžygiuoja. Kad veiksmai būtų tinkamai koordinuojami, 
40-osios armijos vadas generolas Tucharinovas susitiko su generolu Baba-
džanu, afganų kariuomenės Generalinio štabo operatyvinio skyriaus vadu, 
aptarti situacijos Kundūze, pirmajame Afganistano mieste pakeliui iš 
Termizo. 

Operacija prasidėjo naktį iš gruodžio 24-osios į 25-ąją, kai sovietų lėk-
tuvai beveik be paliovos leidosi Bagramo ir Kabulo oro uostuose, į kuriuos 
jie skraidino 103-iosios gvardijos desantinės šturmo divizijos (iš Vitebsko) 
ir 345-ojo gvardijos atskirojo desantinio šturmo pulko karius. Per kitas 
keturiasdešimt aštuonias valandas į Kabulą buvo atskraidinta 7 700 vyrų, 
900 karinės įrangos vienetų ir daugiau kaip 1 000 tonų išteklių. Vienas lėk-
tuvas – Il-76, kurio įgulos vadas buvo Golovinas ir kuriuo skrido 48 desan-
tininkai, – artėdamas prie Kabulo oro uosto trenkėsi į kalnus ir sprogo. 
Britų ambasada tame oro uoste turėjo savo stebėtojų. Juos nustebino, kad 
nebuvo net bandoma maskuoti to, kas vyksta. Oro uostas liko atviras įpras-
tam transportui ir britai čia matė šešis sraigtasparnius su sovietų skiria-
maisiais ženklais.11

Kitos dienos popietę karinės pajėgos iš Tadžikistano pradėjo keltis pon-
toniniu tiltu, kurį inžinerinis dalinys ne be sunkumų nutiesė per sraunią 
ir klastingą Amudarjos upę. Kareiviams buvo pasakyta, jog jie vyksta ginti 
nuo kontrrevoliucionierių paprastos afganų liaudies ir kad jiems reikia ten 
patekti, kol to dar nepadarė amerikiečiai. Kai kurie šauktiniai buvo nepa-
tenkinti dėl atidėtos demobilizacijos, tačiau daugumą kareivių džiugino 

būsimas nuotykis. Nors misiją vadino taikia, vieno bataliono kariams jų 
politrukas (politinis vadovas) pareiškė, kad jie turi eiti per Afganistaną su 
ugnimi ir kalaviju, o bataliono vadas pridūrė: „Jei į jus paleis bent šūvį, 
privalote duoti atkirtį iš visų turimų ginklų.“ Maršalas Sokolovas, Gynybos 
ministerijos operatyvinės grupės, tada dar buvusios Termize, vadas, atėjo 
išlydėti kareivių, kurie išžygiavo ašarojant moterims ir skambant karinei 
muzikai.12

56-osios gvardijos atskirosios desantinės šturmo brigados ketvirtas bata-
lionas buvo pasiųstas į priekį užimti strategiškai nepakeičiamos Salango 
perėjos, kuri sovietų kariuomenės laukė jos maršrute į galutinį kelionės 
tikslą.13 Tarp pasiųstų karių buvo šauktinis seržantas Sergejus Morozovas. 
Jam ir jo draugams paaiškėjo, jog neprireiks jokio mūšio, ir vieninteliai 
nukentėjusieji buvo du atsitiktinai sužeisti vyrai. Jie apsigyveno namu-
kuose be langų, kuriuos kažkada pastatė darbininkams, tiesusiems kelią 
per Salango perėją. Viduržiemį tokiame aukštyje kaustė šaltis, bet kareiviai 
buvo atsigabenę krosnelių, kurioms kaulijo kuro iš pravažiuojančių auto-
mobilių kolonų. Daugiau jie nelabai ką turėjo veikti.14

Tada atėjo eilė 108-ajai motorizuotųjų šaulių divizijai, kuriai vadovavo 
pulkininkas Valerijus Mironovas. Divizijos karininkai jau buvo perskridę 
sieną sraigtasparniais ir išžvalgę maršrutą.15 Po pavojingo momento, kai 
kolona įstrigo Salango tunelyje,16 divizija gruodžio 28-osios rytą pasiekė 
savo dislokacijos vietą prie Kabulo. Iš pradžių diviziją pasitiko maloniai, 
tačiau santykiai pašlijo paaiškėjus, jog sovietų kariai čia pasiliks. Bjaurus 
incidentas įvyko vasario pradžioje, kai sovietų karinis patrulis už Kabulo 
pateko į pasalą: žuvo karininkas ir vienuolika karių, kurie visi buvo rezer-
vistai. Bet apskritai tuos pirmuosius mėnesius divizija praleido ramiausiai 
per visą jos buvimo Afganistane laiką.

Vasario viduryje pasikeitė divizijos štabo vadas – juo tapo pulkininkas 
Borisas Gromovas. Jis dėl to nebuvo labai laimingas, nes čia atsidūrė tada, 
kai tikėjosi paaukštinimo. Pakeliui jis stabtelėjo Taškente, kur karininkai 
jau kalbėjo, jog Afganistane vyks tikri mūšiai, nors sovietų kariuomenės 
užpuldinėjimai buvo dar tik vos prasidėję. Gromovas atskrido į Kabulą 
sanitariniu lėktuvu nesmagiai jausdamasis, nes vilkėjo taikos meto pulki-
ninko uniformą, kai kiti karininkai vyko persirengę karo metui skirtomis 
uniformomis. Kabule jam teko permiegoti lediniame lėktuve, nes daugiau 
nebuvo kur. Kitą dieną lėktuvas negalėjo išskristi dėl prie kilimo ir leidi-
mosi tako prišalusių ratų.17
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Perversmo planavimas
O tuo metu paties Afganistano padėtis darėsi vis painesnė. Gruo-

džio 20 d. Aminas iš Argo, prezidento rūmų Kabulo centre, persikėlė į 
Tadžbeko rūmus,18 kur anksčiau glaudėsi Centrinis armijos korpusas. 
Tadžbeko rūmai stovėjo pietvakariniame Kabulo pakraštyje, tad galbūt 
Aminui atrodė, jog juos bus lengviau apginti. Juolab kad kai kurie KGB 
specialistai, patarinėjantys Aminui jo apsaugos klausimais, buvo apsistoję 
tuose rūmuose.

Sovietinių laikraščių apžvalga.

Tadžbeko rūmai pasižymėjo labai tvirta konstrukcija – jų sienos galėjo 
atlaikyti artilerijos ugnį,  – o dabar dar ir skrupulingomis bei sumaniai 
organizuotomis gynybos priemonėmis. Visi į juos vedantys keliai, išskyrus 
vieną, buvo užminuoti, o vienintelis neužminuotas kelias turėjo sunkiųjų 
kulkosvaidžių ir artilerijos priedangą. Viduje rūmus sergėjo asmeninė 
Amino apsauga, kurią sudarė jo giminaičiai ir patikimiausi vyrai. Jie vil-
kėjo specialią uniformą, juos skiriančią nuo kitų afganų kareivių. Ryškiausi 
tos uniformos elementai buvo kariška kepurė su baltu apvadu, baltas dir-
žas, baltas pistoleto dėklas ir balti rankogaliai. 

Antrąją gynybos liniją sudarė septyni postai po keturis sargybinius, gin-
kluotus automatais, minosvaidžiais ir rankiniais kulkosvaidžiais. Sargybi-
nius keitė kas dvi valandas. Išorinis rūmų gynybinių įtvirtinimų žiedas, 
patikėtas prezidentinės apsaugos kariams, kurių iš viso buvo maždaug 
2 500, susidėjo iš trijų motorizuotųjų pėstininkų batalionų ir vieno tankų 
bataliono. Vienoje iš strateginių aukštumų užsimaskavę stovėjo trys tankai 
T-54, kurių ekipažai teritoriją priešais rūmus galėjo tiesiogiai apšaudyti iš 
pabūklų ir kulkosvaidžių. Be to, netoliese buvo priešlėktuvinės gynybos 
pulkas, ginkluotas dvylika 100 mm kalibro zenitinių pabūklų ir šešiolika 
sudvejintų priešlėktuvinių kulkosvaidžių, taip pat statybos batalionas, 
turintis maždaug tūkstantį vyrų. Pačiame Kabule dislokavosi dvi afganų 
kariuomenės divizijos ir tankų brigada.19

Tai buvo galingos karinės pajėgos, su kuriomis rusai planavo susiremti. 
Net ir sulaukus pastiprinimų, jau pradėjusių atvykti, Amino pašalinimas ir 
jo režimo sužlugdymas rusams turėjo reikšti labai drąsią karinę operaciją, 
ypač žinant, kad gerai ginkluoti priešininkai juos viršija skaičiumi.

Aminas ir Tadžbeko rūmai buvo pagrindinis taikinys, tačiau tam, kad 
kontroliuotų visą Kabulą, rusams reikėjo užimti Generalinį štabą, Radijo ir 
televizijos centrą, telegrafo pastatą, Vidaus reikalų ministeriją, Afganistano 
vyriausybinių pajėgų (carandoj) štabą, afganų Centrinio armijos korpuso 
būstinę Argo rūmuose ir karinės kontržvalgybos pastatą. Tai buvo lengviau 
įvykdoma karinė užduotis negu Tadžbeko rūmų užėmimas, tačiau šiai ope-
racijai vis tiek reikėjo nemenkų pajėgų ir kruopštaus veiksmų derinimo.20

Gruodžio 18 d. Kriučkovas pasiuntė į Afganistaną generolą Jurijų Droz-
dovą, kad jis su KGB karininkais vietoje aptartų situaciją, išsiaiškintų, kas 
vyksta, o tada praneštų jam, Kriučkovui.21 Drozdovas buvo Nelegalios 
žvalgybos valdybos vadovas, karo veteranas, kvalifikuotas lingvistas, anks-
čiau šnipinėjęs Vakarų Vokietijoje. Savo sunerimusiai žmonai pasakęs, kad 
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jo kelias dienas nebus, Drozdovas anksti ryte iškeliavo kartu su pulkininku 
Kolesniku iš GRU, trumpam grįžusiu į Maskvą. Drozdovo padėjėjas vežėsi 
portfelį; jį reikėjo perduoti juos pasitiksiančiam KGB karininkui. Tame 
portfelyje buvo tekstas kalbos, kurią Babrakas Karmalis turėjo pasakyti 
per radiją po Amino nuvertimo. Jie pamiršo portfelį Bagrame, tačiau kitą 
dieną laimingai atgavo.

Tą pačią dieną Musulmonų batalionas iš Bagramo atžygiavo į Kabulą ir 
apsistojo jo pakraštyje, mažiau kaip už mylios nuo Tadžbeko rūmų. Bata-
lionas apsigyveno neužbaigtame pastate neįstiklintais langais. Buvo baisiai 
šalta, temperatūra nukrito iki dvidešimties laipsnių. Kariai užkamšė langų 
angas neperšlampamais apsiaustais, įrengė malkomis kūrenamas krosnis 
ir sukalė gultus. Afganai davė sovietų kareiviams kupranugarių vilnos ant-
klodžių, o maisto buvo galima įsigyti vietiniame turguje.

Gruodžio 21 d. Magometovas pasikvietė Kolesniką ir Musulmonų bata-
liono vadą Chalbajevą ir jiems įsakė bendradarbiaujant su Amino prezi-
dentine apsauga parengti Tadžbeko rūmų gynybos planą. O apie jokius 
dramatiškesnius planus užsiminta nebuvo. Kolesnikas ir Chalbajevas 

nuvyko pas majorą Džandadą, Amino apsaugos vadą. Jie greitai sutarė dėl 
to, kur įsitvirtins Musulmonų bataliono kuopos, taip pat dėl tilto nutiesimo 
per drėkinimo griovį, kuris sudarė natūralią kliūtį prieigai prie Tadžbeko. 
Džandadas rusams davė mažą japonišką radijo stotį, kad jie galėtų komu-
nikuoti tiesiogiai. Du sovietų karininkai išžvalgė priėjimo prie rūmų marš-
rutus, afganų pajėgų išsidėstymą aplink juos ir pradėjo rengti savo planus.

Sovietų kariuomenė ir toliau plūdo į Afganistaną, įskaitant dar vieną 
specialiųjų pajėgų grupę kodiniu pavadinimu „Grom“, kuriai vadovavo 
majoras Michailas Romanovas. Grupę sudarė apie trisdešimt vyrų iš „Alfa“ 
grupės, KGB antiteroristinio būrio. Vyrai turėjo susirinkti per valandą; 
savo šeimoms sakė, jog vyksta į žiemos pratybas Jaroslavlyje, esančiame į 
šiaurės vakarus nuo Maskvos, taigi per Naujųjų metų šventes jų nebūsią. Jie 
neįsivaizdavo, jog jiems galėtų tekti įsitraukti į kokius nors tikrus karinius 
veiksmus. Kai šie vyrai rengėsi išskristi iš Maskvos asmeniniu Andropovo 
Tu-134, kažkas juos nufotografavo lipančius į lėktuvą. Tas asmuo buvo pri-
verstas apšviesti savo fotojuostą.

Atskridusius į Kabulą juos trumpam apgyvendino ambasadoje, o pas-
kui nusiuntė pas Musulmonų bataliono karius, įsikūrusius prie Tadžbeko 
rūmų. Čia jie sukalibravo savo ginklus ir persirengė afganų karių unifor-
momis, kurios daugeliui buvo per mažos. Vyrai prisisiuvo prie uniformų 
kišenes, kad galėtų turėti daugiau granatų ir šovinių dėtuvių. Kaip atpaži-
nimo ženklą jie taip pat ant rankovių prisisiuvo baltus raiščius.

Bet scenarijus, numatytas sovietų kariuomenės dislokavimui Kabule, 
greitai turėjo drastiškai pasikeisti. Gruodžio 23 d. Kolesnikas ir Chalbajevas 
nuvyko į ambasadą pristatyti savąjį rūmų gynybos planą generolui Mago-
metovui ir generolui Ivanovui. Visiškai netikėtai Ivanovas jiems pasiūlė 
apsvarstyti alternatyvų planą, numatantį rūmus ne ginti, bet juos užimti 
jėga. Šiam tikslui Kolesniko dispozicijon atitektų dvi specialiųjų pajėgų 
grupės – „Grom“ ir „Zenit“, Musulmonų bataliono kuopa ir vyresniojo lei-
tenanto Vostrotino vadovaujama desantininkų kuopa iš 345-ojo gvardijos 
atskirojo desantinio šturmo pulko Bagrame. Rūmų puolime dalyvautų ir 
trys „keturių gaujos“ nariai – Vatandžaras, Guliabzojus ir Sarvaris, kad tai 
neatrodytų kaip vien sovietų operacija.22

Atsižvelgiant į Tadžbeko rūmus saugančių afganų kareivių skaičių, net 
šis padidintas sovietų kontingentas vargu ar galėjo tikėtis nugalėti vien 
tik jėga. Dar reikėjo netikėtumo ir gudrybės elementų. Kolesnikas ir jo 
kolegos praleido visą naktį planuodami. Kitą rytą Kolesnikas pranešė 

Tadžbeko rūmai pietvakariniame Kabulo pakraštyje.
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Magometovui, jog operacija galėtų būti tikrai sėkminga nebent tokiu 
atveju, jei dalyvautų visas Musulmonų batalionas.

Kolesniko planui buvo pritarta numatant jam suteikti jo prašomų papil-
domų pajėgų. Jis buvo paskirtas vadovauti operacijai, kuri gavo kodinį 
pavadinimą „Šturmas 333“. Pagal planą dvi zenitinės savaeigės kovos 
mašinos „Šilka“ turėjo apšaudyti rūmus, o Vostrotino desantininkai ir 
dvi Musulmonų baliono kuopos  – neleisti pastiprinimui ateiti į pagalbą 
rūmų gynėjams. Kapitono Satarovo vadovaujamo prieštankinio būrio 
užduotis buvo neutralizuoti tris afganų tankus, saugančius rūmus. Tada 
viena Musulmonų bataliono kuopa ir specialiųjų pajėgų grupės „Zenit“ 
ir „Grom“ turėjo pradėti pačių rūmų šturmą. Iš pradžių operaciją buvo 
numatyta vykdyti gruodžio 25 d., bet ji atidėta iki gruodžio 27 d.

Generolui Ivanovui paprašius, paskutinę akimirką į operaciją įtrauktas 
pulkininkas Bojarinovas – tam, kad koordinuotų dviejų KGB grupių veiks-
mus. Jis buvo grįžęs į Kabulą tik išvakarėse ir neturėjo kada susipažinti nei 
su situacija, nei su žmonėmis.23

Kad išsklaidytų afganų apsaugos įtarimus, rusų kariai prie rūmų leido 
laiką vykdydami manevrus šalia savo pozicijų, šaudydami signalines rake-
tas ir užvedinėdami kovos mašinas. Kai signalinės raketos buvo iššautos 
pirmą kartą, afganai sunerimo ir prožektoriais apšvietė sovietų pajėgų 
pozicijas. Majoras Džandadas atėjo pažiūrėti, kas vyksta. Rusai paaiškino, 
jog jie paprasčiausiai gludina karinius įgūdžius. Signalinės raketos apšvie-
čia rūmų prieigas ir šitaip saugo nuo netikėtos atakos, o kovos mašinų 
varikliai užvedinėjami tam, kad neužšaltų. Afganų įtarimai ilgainiui išsi-
sklaidė, nors jie skundėsi, jog variklių riaumojimas Aminui neleidžia išsi-
miegoti. Tokie apgaulingi veiksmai buvo atliekami tris kitas paras.

Gruodžio 26 d. Musulmonų bataliono karininkai savo kolegas iš prezi-
dentinės apsaugos pakvietė į pobūvį. Virėjai pagamino plovo, o KGB parū-
pino degtinės, konjako, ikrų ir kitų delikatesų. Atėjo penkiolika afganų 
karininkų, tarp jų ir apsaugos vadas majoras Džandadas ir leitenantas 
Ruzis, kuris nužudė Tarakį įsakius Džandadui. Buvo daug išgerta už afganų 
ir sovietų draugystę. Sovietų padavėjai negailėjo degtinės afganams, bet 
rusams pylė tik vandenį. Neišlaikęs liežuvio už dantų, Ruzis vienam iš rusų 
pasakė, jog Tarakis buvo uždusintas paliepus Aminui. Džandadas išsiuntė 
Ruzį namo, o rusams paaiškino, jog jis pasigėrė, todėl prikalbėjo nesąmo-
nių. Toliau pobūvis vyko be incidentų.

Rusai vis dar neturėjo išsamios informacijos apie vidinį Tadžbeko rūmų 
išplanavimą. Todėl rytojaus dieną, kurią buvo suplanuotas šturmas, Droz-
dovas įkalbėjo Jurijų Kutepovą, vyriausiąjį Amino asmeninės apsaugos 
patarėją iš KGB, įsileisti jį, Kolesniką ir Chalbajevą apžiūrėti rūmus. Droz-
dovas sugebėjo nusibraižyti visų pastato aukštų planus. Rusai paklausė 
Džandado, ar jo patarėjai iš KGB tą vakarą galėtų išeiti, nes rengiamas 
vakarėlis vieno sovietų karininko gimtadienio proga. Džandadas sutiko – 
ir tai galbūt išgelbėjo jų gyvybes.

Grupių „Grom“ ir „Zenit“ vadai majorai Romanovas ir Semionovas savo 
ruožtu ėmėsi žvalgyti vietovę, kuria jiems tektų vesti savo vyrus. Jų žval-
gyba baigėsi farsu, vos nesužlugdžiusiu visos operacijos. Netoliese buvo 
šaunus afganų karininkų dažnai lankomas restoranas, iš kurio atsivėrė pui-
kus vaizdas į Tadžbeko rūmus, jų prieigas ir gynybinius postus. Tą dieną 
restoranas neveikė, bet sovietų vadai susirado jo šeimininką ir pasakė, 
jog ieško vietos, kurioje su kitais karininkais galėtų atšvęsti Naujųjų metų 
sutiktuves. Apžiūrėję tai, ką jiems reikėjo, Romanovas ir Semionovas ketino 
grįžti į savo bazę, tačiau pakeliui buvo sulaikyti afganų apsaugininkų, kurie 
pabandė juos nuginkluoti. Po dviejų valandų apsaugos poste ir didelio kie-
kio arbatos jie sugebėjo įkalbėti afganus juos paleisti. Bet kurį laiką atrodė, 
kad jų vyrams gali tekti pradėti operaciją be savo vadų.

Nepaisant tokių sovietų karininkų šmirinėjimų, vėliau tie afganai, kurie 
liko gyvi po rūmų užėmimo, sakė netikėję, kad sovietai ruošiasi jų šturmui.

Kad būtų lengviau užimti rūmus, kitus objektus Kabulo centre ir paraly-
žiuoti pasipriešinimą, rusai nusprendė pakenkti Afganistano vyriausybės 
ryšių sistemai. Visi pagrindiniai kabeliai ėjo vieninteliu izoliaciniu vamz-
džiu, nutiestu prie pat ryšių centro pastato Kabulo viduryje. Šis vamz-
dis buvo užklotas storu betono sluoksniu. Specialistai iš grupės „Zenit“ 
išžvalgė vietovę ir padėjo sprogstamuosius užtaisus. Sprogimo garsas 
turėjo būti ženklas pradėti šturmą.

Drozdovas ir Kolesnikas sukvietė savo vadus pasitarimui antrajame 
barako, kuriame bazavosi Musulmonų batalionas, aukšte. Jie pasakė 
vadams, kad Aminas išdavė Balandžio revoliuciją, jo nurodymu buvo nužu-
dyta tūkstančiai žmonių, jis kontaktuoja su CŽV, dėl to jį reikia pašalinti. 

Tada grupėms buvo nurodyti jų konkretūs uždaviniai, radijo šaukiniai 
ir atpažinimo signalai. Kiekvienas kareivis saugumo tikslais atidavė asme-
ninius dokumentus ir gavo tradicinį šimtą gramų degtinės, taip pat šiek 
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tiek dešros ir duonos. Dauguma jų buvo pernelyg susijaudinę, kad įstengtų 
valgyti.

Niekas įsakymų neaptarinėjo, bet kai kurie jautresni ar labiau ciniški 
stebėjosi: jei Aminas perėjo į amerikiečių pusę, kodėl jis kvietėsi į pagalbą 
sovietų, o ne amerikiečių karines pajėgas? Kai kurie manė, jog planas yra 
beprotiškas ir kad juos visus išžudys. Bojarinovas, vis dar nespėjęs išsa-
miai susipažinti su operatyviniais planais, akivaizdžiai nervinosi.24 Beveik 
visiems kitiems nebuvo tekę dalyvauti mūšiuose. Vieni gėrė degtinę bandy-
dami nuraminti nervus, kiti vartojo valerijoną, bet tai nepadėjo. Kai kurie 
kariai paliko nepatogias neperšaunamąsias liemenes, kad galėtų laisviau 
judėti.

Nuodai
KGB troško alternatyvos ginkluotos jėgos panaudojimui ir pasirinko 

nužudymo variantą. Bet bandymai buvo nesėkmingi. KGB snaiperiai pla-
navo nušauti Aminą pakeliui į darbą, tačiau jiems teko nusivilti, nes afga-
nai pakeitė apsaugos priemones. Gruodžio 13 d. KGB pareigūnai pabandė 
Aminą pribaigti įbėrę nuodų į pepsikolą. Amino nuodai nepaveikė.25 Užtat 
sunegalavo jo sūnėnas Asadula, kontržvalgybos tarnybos vadas. Jis buvo 
išsiųstas į Maskvą gydytojams įtariant sunkią hepatito formą. Čia jį suėmė 
ir įkišo į kalėjimą „Matroskaja tišina“. Rusai Asadulą grąžino į Kabulą po 
Amino nuvertimo. Čia jis buvo kvočiamas, kankinamas ir galiausiai jam 
įvykdyta mirties bausmė.

KGB iki paskutinės minutės neatsisakė bandymų Amino atsikratyti 
tyliai. Likus kelioms valandoms iki šturmo, Aminas surengė kviestinius 
pietus partijos Politinio biuro nariams, ministrams ir jų šeimoms, kad 
jiems parodytų savo prabangius naujus rūmus ir atšvęstų Politinio biuro 
nario Pandžširio sugrįžimą iš Maskvos. Aminas buvo apimtas euforijos: 
galiausiai sovietai ėmė siųsti savo karines pajėgas jam į pagalbą. Jie priėmė 
jo versiją apie Tarakio mirtį ir susitaikė su pasikeitimais Afganistano vado-
vybėje. Pandžširio vizitas į Maskvą dar labiau sustiprino šiuos santykius. 
Aminas gyrėsi: „Sovietų divizijos jau pakeliui pas mus. Kabule leidžiasi 
desantininkai. Viskas klostosi labai gerai. Aš nuolat telefonu bendrauju su 
draugu Gromyka ir mes kartu sprendžiame, kokios pozicijos reikėtų laiky-
tis kitų šalių atžvilgiu.“26

Tačiau kai ėmė valgyti, Aminas ir daug svečių neteko sąmonės. Džanda-
das telefonu kreipėsi pagalbos į Centrinę karo ligoninę ir sovietų ambasa-
dos polikliniką. Maistą išsiuntė ekspertizei, o afganų virėjus suėmė.

Taip sutapo, kad tuo metu Kabule lankėsi solidi sovietų karo gydytojų 
delegacija, vadovaujama pulkininko Aleksejevo. Jį ir pulkininką Kuzneč-
kovą, gydytoją iš ambasados poliklinikos, iškvietė į rūmus, kad jie ten, be 
kitų dalykų, aplankytų ką tik kūdikio susilaukusią Amino dukterį.27 Jie 
atvyko apie antrą valandą po pietų kartu su Kabule dirbančia gydytoja 
ir slauge. Juos neįprastai kruopščiai iškrėtė, bet greitai jie suprato kodėl, 
kai hole, ant laiptų ir kambariuose pamatė daug sėdinčių ir gulinčių žmo-
nių. Atgavusieji sąmonę raitėsi iš skausmo. Juos akivaizdžiai apnuodijo; 
manoma, jog tai padarė ilgametis KGB agentas Michailas Talibovas, kurį 
infiltravo į Amino aplinką kaip virėją. Kriučkovas vėliau tvirtino, kad 
panaudota medžiaga tebuvo stiprūs migdomieji vaistai. Jei taip, tai kokia 
turėjo būti dozė?28

Sovietų gydytojus nuvedė pas Aminą. Jis gulėjo vienomis apatinėmis 
kelnaitėmis, atvėpusiu žandikauliu, užverstomis akimis. Aminas buvo 
apimtas gilios komos, jo pulsas buvo labai silpnas. Atrodė, kad jis miršta. 
Gydytojai nedelsdami ėmėsi darbo bandydami jį išgelbėti ir apie aštuo-
nioliktą valandą sulaukta teigiamų rezultatų. Kai Aminas atsimerkė, jis 
paklausė: „Kas atsitiko? Ar tai buvo nelaimingas atsitikimas, ar diversija?“

Tą dieną rūmuose taip pat buvo Aleksandras Škiranda, kuris nuo 
1978-ųjų Afganistane dirbo sovietų kariniu vertėju. Jis irgi valgė apnuo-
dytą maistą ir sunkiai sunegalavo. Šešias savaites praleidusį afganų karo 
ligoninėje, jį galiausiai evakavo į Maskvos ligoninę. Jis negrįžo į kariuo-
menę, bet dar ne kartą lankėsi Afganistane kaip žurnalistas.29

Gydytojai, supratę, jog vyksta kažkas keista, slaugei ir gydytojai liepė 
grįžti į Kabulą, kad nebūtų bėdos. Žinoma, jie nežinojo, jog sužlugdė 
planą, kuriuo buvo siekiama palengvinti sovietų karinę operaciją pašali-
nant Aminą dar prieš jos pradžią.


