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Przemysław Gasztold: Wpadka w Bejrucie. Polska broń
dla ASALA

W latach zimnej wojny broń produkowana w PRL była eksportowana do wielu
krajów tzw. Trzeciego Świata. Płaciły one za nią w dewizach, więc sprzedaż była
bardziej opłacalna niż kontrakty z państwami RWPG, które realizowane były w
rublach transferowych. Wśród najważniejszych państw kupujących polską broń
była Libia, Irak, Syria, Indie oraz Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Warto
zauważyć, że poza Indiami wymienione podmioty zaangażowane były we
wspieranie międzynarodowego terroryzmu.

Oprócz kontraktów podpisywanych na poziome rządowym, polska broń była również
eksportowana poprzez pośredników, działających w imieniu różnych organizacji
paramilitarnych i terrorystycznych. 

Prawdopodobnie to właśnie dzięki ukrywającym się w cieniu brokerom uzbrojenie
wyprodukowane w PRL trafiło w ręce organizacji terrorystycznej Armeńska Tajna Armia
Wyzwolenia Armenii (ASALA: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia).
Ugrupowanie to powstało w 1975 r. w Bejrucie i jednym z jej celów było wymuszenie na
rządzie w Ankarze przyznania się do tureckiego ludobójstwa na Ormianach. Zresztą grupa
powstała w 60. rocznicę tej tragedii. Nie było również przypadku w tym, że organizacja
zawiązała się właśnie w Libanie.

W wyniku ludobójstwa na Ormianach, wiele tysięcy z nich wyemigrowało na Bliski Wschód
i osiadło m. in. w Bejrucie. W tym czasie Liban był pogrążony w kryzysie wewnętrznym,
który szybko przerodził się w wojnę domową trwającą do 1990 r. Jedną ze stron konfliktu
byli Palestyńczycy z OWP, którzy mieli tam swoje bazy, z których atakowali Izrael.

Zdestabilizować Turcję

Organizacje palestyńskie, zwłaszcza marksistowsko-leninowski Ludowy Front Wyzwolenia
Palestyny, blisko współpracowały z ASALA, której zapewniano szkolenie oraz pomoc
logistyczną. Obie strony dzieliły również płaszczyznę ideologiczną, gdyż odwoływały się do
marksizmu. Niektórzy badacze wskazują również na inspirację sowiecką, sugerując że
ASALA mogła być wspierana przez KGB, które poprzez terroryzm wymierzony w Turcję,
chciało dokonać destabilizacji tego kraju i wypchnięcia go z NATO.

Dzięki tajnemu wsparciu ze strony palestyńskich organizacji ASALA była w stanie rozpocząć
krwawą kampanię terrorystyczną wymierzoną przeciwko tureckim władzom. Atakowani byli
głównie dyplomaci tureccy w innych krajach. Od 1975 r. do połowy lat 90. W wyniku aktów



terrorystycznych dokonanych przez ormiańskich ekstremistów zginęło 46 osób, a ok. 300
zostało rannych. Niedawno odtajnione dokumenty CIA wskazują, że członkowie ASALA byli
stałymi odbiorcami polskiego uzbrojenia, które później było wykorzystywane w zamach
terrorystycznych. W sierpniu 1982 r. dwóch członków ASALA otworzyło ogień z pistoletów
maszynowych PM-63 znanych jako „RAK” na lotnisku w Ankarze. Z tego samego typu broni
ostrzelano również siedzibę tureckich dyplomatów w Lizbonie.

Pod przykrywką „Universalu”

Amerykańskie agencje wywiadowcze podejrzewały, że Polacy utrzymywali relacje z ASALA
za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Universal”. Oficjalnie handlem
bronią w PRL mógł zajmować się jedynie Centralny Zarząd Inżynierii (CENZIN) ulokowany
w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Instytucja ta była całkowicie kontrolowana przez
służby wojskowe i była wykorzystywana przez Zarząd II Sztabu Generalnego jako instytucja
przykrycia dla szpiegów pracujących dla wywiadu wojskowego. Z drugiej strony warto
jednak zauważyć, że PHZ „Uniwersal” poza instrumentami muzycznymi i sprzętem
turystycznym miało również w swoim asortymencie sprzęt myśliwski, a więc dla
zainteresowanego klienta mogło dostarczyć także broń.

Jeden z raportów CIA z 1984 r. wskazywał, że w przeciwieństwie do CENZINU, który
realizował głównie kontrakty międzyrządowe, pracownicy „Universalu” sprzedawali
uzbrojenie głównie „prywatnym” odbiorcom, do których należeli właśnie ormiańscy
terroryści.

Amerykanie mieli dobrze rozwiniętą siatkę wywiadowczą na Bliskim Wschodzie i dzięki
temu dowiedzieli się, że w sierpniu 1981 r. jeden z pośredników „Universalu” zjawił się
w tym samym syryjskim hotelu, w którym przebywał wtedy Hagop Hagopian – lider ASALA.
Czy był to przypadek? Raczej nie, gdyż zdaniem CIA spotkanie było zaaranżowane w celu
przeprowadzenia rozmów o dostawach uzbrojenia. Podobno członkowie ASALA prosili
o przyspieszenie zakontraktowanych dostaw.

Dwa tygodnie później libańskie służby przejęły transport 473 polskich pistoletów, które
zostały nielegalnie przeszmuglowane do Bejrutu w luku bagażowym samolotu Polskich Linii
Lotniczych LOT. Wedle amerykańskich służb przemyt broni był właśnie wynikiem spotkania
przedstawiciela „Uniwersalu” z ASALA i oba wydarzenia były połączone.
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