
Az afganisztáni szovjet intervenció a hidegháború korszaká-
nak utolsó nagy nemzetközi konfliktusa volt. Visszatekintve ez
nehezen érthető, hiszen a konfliktus kirobbanásáig Afgan-
isztán nem volt kiemelt színtere a hidegháborúnak. A szovjet
vezetés eleinte vonakodott harcoló csapatokat küldeni az
országba, és a döntés valóban, mint utóbb kiderült, minden
tekintetben végzetes következményekkel járt. Egy véres, 
milliónyi áldozattal és mérhetetlen szenvedéssel járó háborút
zúdított az országra, amelynek katasztrofális globális kö-
vetkezményeit mind a mai napig viseli az egész világ.

The Soviet intervention in Afghanistan unleashed the last major interna-
tional armed struggle of the Cold War period. Retrospectively, it seems par-
adoxical since Afghanistan had never been a central area of the Cold War
before this conflict broke out. The Soviet leadership was initially reluctant
to intervene and it proved to be, indeed, a fatal decision in every way. It
brought a bloody war on Afghanistan with an appalling toll of human life and
great suffering. Its moral, political, financial and military strain also con-
tributed to a great extent to the collapse of the Soviet empire. In addition,
the Soviet intervention pushed the Afghan state into chaos, and the disas-
trous global consequences of this state failure are still unresolved.  
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