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ÚVOD

Tato diplomová práce s názvem Politický vývoj Afghánistánu a jeho souvislosti si klade
za cíl podat ucelený a co možná nejaktuálnější přehled politické situace v Afghánistánu
zahrnující nejen popis a možný budoucí vývoj současných problémů země, ale i jejich
propojení s historickými kořeny. Problematika politického vývoje bude zkoumána
metodou diachronní komparace, která se vyznačuje sledováním fenoménu, tedy
proměny politického systému v průběhu dějin.
Práce bude časově ohraničena počátkem 20. století a současností, tedy
rokem 2018. Bude se skládat z šesti kapitol, z nichž v první budou vymezeny teoretické
aspekty práce včetně stručné historie Afghánistánu, na kterou bude navazovat kapitola
druhá zabývající se událostmi 20. století v zemi se zvláštním důrazem na intervenci
sovětských vojsk. Třetí kapitola se bude věnovat ryze problematice teroristických
organizací Tálibán a al-Káida působících na území Afghánistánu a čtvrtá kapitola bude
zohledňovat zejména události plynoucí z teroristického útoku 11. září 2001. V kapitole
páté se s politickým vývojem dostaneme až do současnosti. Poslední kapitolu bude
představovat pedagogická aplikace tématu v rámci Rámcového vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.
Studií a publikací na téma historie, jednotlivých válek i politiky Afghánistánu již
vzniklo značné množství, zřejmě protože se stále jedná o aktuální téma bez jasného
výsledku, které láká odborníky z různých odvětví. Mezi českými autory se pak vyjímá
Jan Marek a jeho Dějiny Afghánistánu z roku 2006. Od tohoto roku však na českém trhu
odborných publikací vzniká vakuum, které se snaží zaplnit alespoň literatura
deníkového typu zachycující autentické zážitky vojáků, lékařů a žurnalistů, například
Mise Afghánistán: Český chirurg v zemi lovců draků od Tomáše Šebka z roku 2015,
nebo literatura populárně-naučná, jako Čeští lvi pod Hindúkušem od Petra Blahuše
z roku 2013. Mezi zahraničními autory zaměřujícími se na problematiku Afghánistánu
dominuje Willem Vogelsang se svou publikací Dějiny Afghánistánu.
Pro historii i současnost Afghánistánu je stěžejním tvůrcem běžných životních
rituálů i nejvyšších mocenských aktivit konflikt. Teorií konfliktu, jeho prevencí i
způsoby jeho řešení se zabývá hned v několika knihách česká politoložka Šárka

6

Waisová a opomenut by neměl být ani autor zaměřující se přímo na konflikt a
poválečnou obnovu Afghánistánu, Nik Hynek.
Absence publikací shrnujících politickou a společenskou situaci v Afghánistánu
po roce 2008 byla prvotním impulsem ke vzniku této diplomové práce. Při čerpání
informací k moderním dějinám a především současné situaci v Afghánistánu bude
přistoupeno k důvěryhodným elektronickým zdrojům.
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1

TEORETICKÉ ASPEKTY PRÁCE

Nezřídka kdy bývá Afghánistán označován jako „nejhorší místo k žití“ nebo
„noční můra tohoto světa.“1 Je to země, ve které se mísí neškodná tradice
s náboženským fanatismem, země. „Podle legend vznikl afghánský národ z Afghana,
syna Saulova, syna Jeremiášova, který byl vojenským velitelem Šalamouna, židovského
krále a stavitele jeruzalémského chrámu.“2
Tato kapitola si klade za cíl vymezit geografické údaje o Afghánistánu a
charakterizovat jeho politický systém, dále popsat rozmanité etnické složení současného
státu, zaměří se na rysy etnického konfliktu a podobu náboženství v Afghánistánu
a v neposlední řadě nastíní stručnou historii země, zejména jejího správního uspořádání
v průběhu věků.
Vzhledem k tomu, že má Afghánistán dva úřední jazyky (viz kapitola 1.4) a
podoby překladů podstatných a zejména vlastních jmen nejsou ustáleny, budou v první
kapitole naturálie důležité pro význam označovány v závorkách i originálním
afghánským výrazem, aby nedocházelo k nepřesnostem v porozumění (například slovo
„provincie“ bude doplněno o afghánský pojem (džumbiš)).

1.1

Geografické údaje
Povrch země je velmi hornatý, na severovýchod zasahují hory Pamíru, přes

celou zemi se táhne pohoří Hindúkuš, jehož vrcholy dosahují až 7 000 m n. m. a na
východě na něj navazuje Íránská vysočina. 45% území leží v nadmořské výšce nad
1800 m n. m. a život obyvatelstva neusnadňují ani rozsáhlé pouště na jihu a
jihovýchodě (Registan a Dašte Margo).
Vlivem vysokých horských masívů trápí zemi vleklá období sucha střídající se
s krutými zimami (například v Kandaháru, jednom z velkých měst položených
v nadmořské výšce nad 1000 m, dosahují v létě teploty až k 50º C a v zimě k -30º C).
Časté jsou i ničivé povodně na jaře: „Problémem není nedostatek vody, ale její

1

BLAHUŠ, Petr. Čeští lvi pod Hindúkušem: Afghánistán - Bohem, přírodou i lidmi zkoušená země za
ostnatým drátem. Praha: Naše vojsko, 2013. ISBN 978-80-206-1387-5. Str. 11.
2
Tamtéž.
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nerovnoměrné rozdělení během roku. Miliony krychlových metrů vody, které v době
dešťů a tání sněhu stékají z hor, se bez užitku ztrácejí v pouštích nebo unikají
v chaotickém

systému

nevhodně

postavených

zavlažovacích

kanálů.“3

Stejně

nebezpečná jsou pak podzimní zemětřesení, která sice nejsou tak častá, jako v některých
dalších asijských zemích, nicméně jsou velmi silná. Pro celý Afghánistán jsou celoročně
charakteristické vichřice mnohdy provázené písečnými bouřemi nebo vzdušnými víry.4
Takto členitý povrch znesnadňuje možnosti infrastruktury, celková délka silnic
je jen 21 000 km, z čehož většina má prašný nebo kamenný povrch. Splavná je jen řeka
Amudarja a to navíc ne po celé délce toku, letecká doprava zatím není nijak zvláště
využívaná, neboť zde existují jen dvě aerolinky, které mají navíc tragickou úroveň
bezpečnosti.5
Typickou flórou jsou suchomilné nenáročné pouštní rostliny, naopak velmi řídké
jsou zde lesy, které můžeme najít jen ve vysokých horách na východě. Většinová
produkce dřeva pochází z řečíku pistáciového. Poměrně hojně zde rostou tamaryšky,
méně rozšířené jsou granátové jabloně, vinná réva, olivy a fíkovníky.
Zástupci zvířeny jsou v Afghánistánu zejména sudokopytníci a lichokopytníci využívaní
k přepravě (jaci, velbloudi, koně, osli), ale také vzácné šelmy jako sněžný leopard, tygr
sibiřský, a velké, až dvoumetrové druhy ještěrek nebo množství druhů tarantulí. Běžně
se zde vyskytují divočáci, antilopy nebo kapři, Afghánistán je také častou zastávkou
stěhovavých ptáků směřujících do Indie.6

3

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 10.
4
BLAHUŠ, Petr. Čeští lvi pod Hindúkušem: Afghánistán - Bohem, přírodou i lidmi zkoušená země za
ostnatým drátem. Praha: Naše vojsko, 2013. ISBN 978-80-206-1387-5. Str. 11-12.
5
Tamtéž.
6
MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 13-14.
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Obr. 1: Mapa Afghánistánu7

1.2

Politická charakteristika Afghánistánu
Oficiální název Afghánistánu zní Islámská republika Afghánistán. Jak již název

napovídá, státním zřízením je Islámská republika, což zaručuje, že zákonodárná moc
nebude odporovat státnímu náboženství – islámu.
Hranice této země se rozkládají kolem 647 500 km2 území a sousedí
s Pákistánem, Íránem, Tádžikistánem, Turkmenistánem, Uzbekistánem a na 76
kilometrech také s Čínskou lidovou republikou.
Hlavním městem je už od roku 1733 Kábul, který leží v údolí stejnojmenné řeky
asi 1900 m n. m. Země je administrativně rozdělena na 34 provincií (džumbiší),
v jejichž čele stojí provinční guvernéři (náibové), které jmenuje prezident.8 Každá
provincie má své správní centrum a je rozdělena na menší okresy (viz příloha č. 1).

7

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 6
8
Aktuální seznam jmen lze najít na www.afghan-web.com.
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Státní vlajka je složena ze tří pruhů, černého (u žerdi), červeného a zeleného.
Uprostřed vlajky je zlatá mešita obklopená věncem obilných klasů se stuhou. Nad
mešitou je arabský nápis: „Není boha kromě Boha, Muhammad je posel Boží.“
V čele Afghánistánu stojí prezident, který je podle ústavy i předsedou vlády.
Prezident má své dva viceprezidenty. Všichni tři jsou voleni přímou volbou. Jedno
prezidentské i viceprezidentské období trvá pět let a může se opakovat dvakrát. Poslední
dvoukolové prezidentské volby se konaly 5. 4. 2014, kdy z jedenácti kandidátů do
druhého kola postoupili dva, a o více než milion hlasů vyhrál současný prezident
Ašraf Ghani jako nezávislý kandidát.9
Vedle prezidenta měl Afghánistán i post čestného panovníka, kterým je král,
označovaný za „Otce vlasti“. Nemá ale žádné pravomoci a jeho titul nemůže přejít na
potomky – je nedědičný. Kvůli nedědičnosti byl posledním králem Mohammed Zahir
Shah, který zemřel 23. 7. 2007. Jeho potomkům jsou ponechány tituly princ a
princezna, nemají ale žádný politický význam, značí jen příslušnost k dynastii.
Neochvějná pozice posledního krále byla zakotvena i v ústavě Afghánistánu z roku
2004 (islámský rok 1382), v článku 156.10
Zákonodárná moc je zaštiťována dvoukomorovým parlamentem jakožto
orgánem státní moci, nad kterým ale stojí kmenová rada zvaná Velká džirga (Lója
džirga).
Dolní sněmovna, Sněmovna lidu (Vulusí džirga) má 249 křesel. Poslanci jsou
přímo voleni na pětileté období. Volit mohou občané Afghánistánu starší 18 let, každý
má jeden nepřenositelný hlas. Volby jsou naplánovány na 20. října 2018.11
Horní sněmovna, jinak také Rada starších (Mešrano džirga) má 102 křesel.
Zástupci jsou voleni následovně: třetinu (34) volí okresní rady na tříleté období, třetinu
provinční rady na čtyřleté období. Poslední třetinu poslanců volí prezident, ale sedmnáct
z nich musí být ženy, dva kočovníci a dva tělesně postižení.12
Velká džirga vznikla na základě tradic islámu z malé džirgy, poradního orgánu
každého kmene. Velká džirga bývá svolávána jen v případech nejvyšší nouze, protože

9

The Cabinet. The Embassy of Afghanistan: Washington, DC [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z:
https://www.afghanembassy.us/about-afghanistan/ministers-of-the-islamic-republic-of-afghanistan.
10
The Constitution of Afghanistan. Afghanistan Online: Government and Politics [online]. San Ramon
[cit. 2018-04-07]. Dostupné z: http://www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html.
11
Wolesi Jirga. House of People: Islamic Republic of Afghanistan National Assembly [online]. 2013 [cit.
2018-04-07]. Dostupné z: http://wj.parliament.af/english.aspx
12
Meshrano Jirga. Upper house: Islamic Republic of Afghanistan National Assembly [online]. 2013 [cit.
2018-04-07]. Dostupné z: http://mj.parliament.af/
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má právo zasahovat do ústavy, odvolat prezidenta a rozhodnout v otázkách o územní
celistvosti nebo nezávislosti. Tvoří ji prezident, poslanci obou komor, náčelníci
kmenových svazů, zástupci provincií, nejvyšší soudci, významní duchovní, ale také
vědci a někteří další představitelé veřejného života. Může mít na dva tisíce členů.
Například v prosinci 2003 se sešla za účelem ústavodárného shromáždění a
4. ledna 2004 schválila novou ústavu, která mimo jiné rozšířila pravomoci prezidenta
a ustanovila islám jako jediné státní náboženství.13
Výkonnou moc vykonává 27 ministrů jmenovaných prezidentem. Jejich
jmenování schvaluje Dolní sněmovna.14
Moc soudní je vykonávána nezávislými soudy. V každé provincii existuje
provinční soud a v některých i vrchní soud. Nejvyšším soudním orgánem v zemi je
Nejvyšší soud, který má devět soudců jmenovaných prezidentem na desetileté období.
Jejich jmenování opět schvaluje Dolní sněmovna. Pod afghánským ministerstvem
spravedlnosti funguje i nezávislá komise pro lidská práva.15
Měnou v Afghánistánu je afghání, které se v současné době podle transferu
kurzy.cz pohybuje kolem 3 AFN za 1 CZK.16

1.3

Náboženství v Afghánistánu

Afghánistán má islámské náboženství zakotveno ve své ústavě od roku 2004. Alláha,
jediného Boha, zde vyznává drtivá většina obyvatel (99%). Islám na území současného
Afghánistánu začal pronikat prakticky ihned se svým vznikem společně s nájezdníky.
Celou oblast ale pohltil až na konci osmého století a i poté se původní obyvatelé bouřili
a vstupovali do sekt. Pod skutečně silný vliv islámu se celá oblast dostala až začátkem
století jedenáctého, kdy se k moci uujal Mahmúd z Ghazny, a země vzkvétala.17

13

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 20 a 345.
14
The Cabinet. The Embassy of Afghanistan: Washington, DC [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z:
https://www.afghanembassy.us/about-afghanistan/ministers-of-the-islamic-republic-of-afghanistan.
15
EGOVERNMENT OF AFGHANISTAN. Judical system. The supreme court [online]. [cit. 2018-04-07].
Dostupné z: http://supremecourt.gov.af/en/page/620.
16
Afghán, Afghánský afghán AFN, kurzy měn. KurzyCZ [online]. 19. 4. 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/AFN-afghansky-afghan-afn/.
17
HORÁK, Slavomír. Afghánský konflikt. Praha: Public History a Petit, 2005. s. 26.
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Islám je monoteistické náboženství s jediným Bohem a anděly, které stvořil.
Jako zakladatel tohoto náboženství je uznáván Muhammad, posel Boží.18 Islám ve své
podstatě znamená Mír s bohem i se sebou samým. Muslimové věří, že osud člověka je
dán dopředu.
Náboženství se v Afghánistánu podřizuje i běžný život. Stejně jako ostatní
muslimové nedělají Afghánci rozdíly mezi světským a duchovním životem.
Centrem muslimského světa je Mekka, v Saúdské Arábii, kam při bohoslužbě
obracejí věřící své tváře. Cílem každého muslima je vykonat alespoň jednou za život do
Mekky pouť. Dalším centrem je severnější Medina, kam Prorok Muhammad musel
utéct před pronásledovateli. Tento útěk se nazývá hidžra a je začátkem muslimského
kalendáře.19 V dubnu 2018 je v Afghánistánu hamal 1397.
V islámu neexistuje žádná hierarchie kněží a náboženských institucí, proto
modlitby vede vždy někdo, kdo zná dobře Korán. Život v muslimské obci ale ovlivňují
duchovní (mullové), které v Afghánistánu lze rozdělit do tří skupin, a to vzdělaní
bohoslovci a hlavy sekt, správci mešit a ředitelé náboženských škol a třetí a nejnižší
skupinu tvoří kazatelé a svolavatelé k modlitbě.20 Modlitby se konají při úsvitu,
v poledne, odpoledne, při západu slunce a po setmění a odříkávají se v arabštině, jazyce
zjevení. Muslimové se nejčastěji modlí společně v mešitách, modlitby o samotě
například v kanceláři však nejsou výjimkou.21
Základem muslimské víry je Korán neboli pravé slovo Boha. Skládá se ze 114
súr, kapitol. Text zůstal od sedmého století nezměněný. Popisuje všechny okolnosti a
jevy života muslima, hlavním tématem je ale vztah k Bohu. Dalším posvátným textem
je sunna, tvořená skutky a výroky Proroka.
Život muslima se opírá o pět pilířů islámu: Věřit v jedinečnost Boha a jeho
proroka Muhammada (šaháda), pětkrát denně vykonávat modlitby (salá/namáz),
rozdávat almužny (zaká), očišťovat se pomocí půstu (saum) a vykonat pouť do Mekky

18

Muhammad je chápán jako poslední prorok, kterému se mu po třiadvacet let zjevoval Archanděl
Gabriel. Tato zjevení jsou známá jako Korán. Před ním byli ale další poslové a proroci, jako Adam,
Noe, Abrahám, Lot, Mojžíš, David, Jonáš, Ježíš a další.
19
Pouť - Hadždž. IslamWeb.cz [online]. Brno: Islámská nadace v Brně [cit. 2018-04-08]. Dostupné z:
http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/pout.htm
20
MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 308.
21
Modlitba - Salá. IslamWeb.cz [online]. Brno: Islámská nadace v Brně [cit. 2018-04-08]. Dostupné z:
http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/modlitba.htm.
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(hadždž). Muslimem se člověk může stát prohlášením, že „Není boha kromě jediného
Boha a Muhammad je jeho poslem a prorokem.“22
Dále Korán zakazuje krást (sirka), cizoložit (ziná) nebo z toho někoho křivě
nařknout (kazf), provozovat lichvu (ribá) nebo užívat jakékoliv omamné látky včetně
alkoholu.23
Islám ve své podstatě toleruje ostatní náboženství, což dokládají i slova Koránu:
„Ne budiž žádného donucování v náboženství!“24 V Koránu je také zaručena svoboda
smýšlení, důstojnost a nedotknutelnost majetku, rovnost mezi pohlavími i rasami.25
Důležitou roli má pro muslimy rodina. Vyzdvihovány jsou především matky.
Rodiče bývají velmi váženými, děti zřídka opouštějí dům před svatbou. Svatební zvyky
nijak upřesněny nejsou a rozvod je povolen. Ženy si nemusí brát po svatbě manželovo
příjmení. Péče o staré a nemohoucí příslušníky rodiny je brána jako výsada.26 Po smrti
člověka je svými blízkými omyt, oděn v bílé roucho a většinou ještě v den smrti
pohřben.
Válka je v Koránu popisována jako poslední možnost řešení nespravedlnosti a
lze k ní přistupovat jen v sebeobraně nebo v obraně utlačovaných. V poslední době
často skloňovaný džihád, tedy boj (nikoliv svatá válka), se v Koránu nevyskytuje,
v islámu je chápán jako boj s nevěřícími pomocí usilovného přesvědčování, nutná
obrana vlastní rodiny a přesvědčení a boj za zdokonalení všech muslimů, který ne vždy
musí znamenat násilí.27 Válčení má jasně daná pravidla, bojovníci nesmí ublížit
civilistovi ani poraženým, nesmí poškodit lesy a úmyslně zabíjet dobytek.28
Islám se dělí na dva základní proudy – sunna a šía. Sunna znamená cestu, kterou
by se muslim měl ve svém životě dát. Popisuje skutky a život moudrého proroka
Muhammada. Zatímco Korán říká, v co mají muslimové věřit, sunna ukazuje jak.
Většina obyvatel Afghánistánu jsou právě sunnité. Naopak šía doslova znamená stranu.
Po smrti Muhammada nebylo najednou v islámské obci jasné, kdo bude jeho
nástupníkem (chalífou). Nárok si dělal zejména Muhammadův bratranec a zároveň zeť
22

Objevte Islám. IslamWeb.cz [online]. Brno: Islámská nadace v Brně [cit. 2018-04-08]. Dostupné z:
http://www.islamweb.cz/objevte_islam/indexp.htm.
23
MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 307.
24
Korán (2:256).
25
Korán (49:13).
26
Korán (17:23-24)
27
NOVÁK, Martin. Džihád proti Kremlu: sovětská válka v Afghánistánu a zrod Al-Káidy. Praha: Epocha,
2008. Polozapomenuté války. ISBN 978-808-7027-639. Str. 74.
28
Korán (2:193).

14

Alí a také Muhammadův tchán Abú Bakr. Zatímco Alí a jeho přívrženci tvrdili, že
nástupcem může být jen přímý příbuzný se stejnou krví, ostatní byli ochotni zvolit za
nejvyššího představitele muslimské obce (Imáma) jakéhokoliv dobrého muslima.
Přívrženci Alího si tedy začali říkat šíat Alí, doslova strana Alího. Spor nakonec vyhrál
Abú Bakr, ale muslimské tábory se už nesjednotily. Šía se naopak ještě rozvětvila na
několik sekt (podle toho, kterého představitele muslimské obce uznávají jako
posledního, například Zajdíja - 5, Ismáílíja - 7).29
Mezi sunnity je rozšířen i kult svatých mužů (súfíů). Jde o muže, kteří za svého
života dosáhli poznání Boha, dokázali něco nebývalého nebo měli výjimečné nadání.
(Těm, kteří o to usilují, se říká fakíři (chudáci), protože se dobrovolně vzdávají
veškerých světských radostí a statků.) Jen v Afghánistánu existuje asi osm tisíc
takových hrobů. Hroby mají podobu prostých rovů označených zabodnutým dřívkem
podél cest, hrobek, ale i bohatých mauzoleí (například hrobka mystika Abdulláha
Ansárího v Herátu.) Afghánci u nich prosí za splněná přání a požehnání a jsou pro ně
poutními místy (mazáry).30
Náboženským zvykovým právem islámu je šaría, souhrn náboženských a
právních předpisů, které mají svůj základ v Koránu a sunně. Mezi 8. a 9. stoletím se
arabští právníci na podobě práva neshodli, proto vznikly čtyři směry, z nichž
v Afghánistánu se obecně uznává hanafovský (podle zakladatele Abú Hanífa ibn Sábit),
který je ve srovnání s ostatními smířlivější.31
Stavbou, která je středem náboženského dění v obci, je mešita (masdiž).
V Afghánistánu jsou mešity z cihel nebo kamene, velmi vzácně se objevují mešity
z mramoru, v chudých oblastech není výjimečná hlína. Mešity mají spoustu
předepsaných prvků, které musí dodržovat (půdorys čtverce, výklenek směřující
k Mekce, nádrže s vodou nebo kohoutky k omytí před modlitbou, minaret ke svolávání
věřících). Před vstupem do mešity je přikázáno zout si obuv. Uvnitř se věřící seřadí
podle značek a následují úkony vedoucího modlitby. Ženy na modlitbu buď přístup

29

CHRISTOVOVÁ, Lucie a Bronislav OSTŘANSKÝ. Mezi minarety: Sunna, sunnité a šíité. In: Český rozhlas:
R Plus Leonardo [online]. 2012 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/leonardo/svet/_zprava/mezi-minarety-sunna-sunnite-a-siite--1095184.
30
MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
80-7106-445-9. Str. 309.
31
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nemají, nebo musí být za oddělovací mříží. Hlavní modlitby, kterých by se měl účastnit
každý zdravý dospělý muslim, se konají v pátek v poledne.32
Praxe ale není vždy tak mírumilovná, jak ji předepisuje Korán. V Afghánistánu
nejsou ničím výjimečným kolaborace s teroristickými organizacemi nebo přímá účast
na teroristických útocích33, nedodržování lidských a zvláště pak ženských práv34 a
dokonce i vraždy ze cti35.

1.4

Jazyk

Vlivem početných etnických skupin a národů žijících na území Afghánistánu je obtížné
definovat jeden společný jazyk. Například Jan Marek ve svých Dějinách Afghánistánu
uvádí, že se zde mluví více než 30 jazyky. Na většině míst se ale lze domluvit jedním ze
dvou dominantních jazyků, kterými jsou paštú a dárí. Přestože je paštština jazykem
nejpočetnějšího národa, Paštunů, jako úřední jazyk byla jako první uznána dárijština,
jinak označovaná také jako kábulská perština, používána už od středověku, kterou mluví
hlavně lidé na severu země a obchodníci, úředníci a obyvatelé velkých měst. Paštština
se úředním jazykem stala až v roce 1936. Většina vzdělaných obyvatel země ale hovoří
oběma jazyky.36
Média, zejména časopisy, jsou psána v drtivě většině paštsky, celostátní deníky
naopak dárijsky, ovšem s velkým počtem paštských příspěvků. Některá periodika
přistoupila na metodu střídání jazyka, kdy některá čísla vychází v jazyce dárí a některá
v paštú. V televizním vysílání i rozhlase je to obdobně.37

32

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
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[cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/02/24/asia/afghanistan-taliban-attacksintl/index.html
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Marek také uvádí, že: „Přepis jmen a názvů z obou oficiálních jazyků
Afghánistánu (paštštiny i darijštiny) do češtiny není ustálen a sotva kdy ustálen bude.
V Afghánistánu také dosud nebylo zavedeno jednotné geografické názvosloví v perštině
ani v angličtině. Jak paštština, tak darijština (afghánská perština) se píše upraveným
arabským písmem a v této knize se užívá přepis slov z obou těchto jazyků do latinky.
Přitom se vychází z běžné praxe a neprosazuje se násilná snaha přepis nějak podle
přísných hledisek sjednocovat.38, 39

1.5

Národnostní spektrum

Afghánistán patří mezi pět nejchudších zemí světa40, což se projevuje zejména na
kvalitě života jeho obyvatel, kterých, podle údajů Světové banky, bylo k roku 2016 asi
34,66 milionů.41 Největším problémem jsou kočovné kmeny, které nebývají do sčítání
obyvatelstva zahrnovány. Národnostní složení Afghánistánu je velmi pestré, Petr Blahuš
ve své knize Čeští lvi pod Hindúkušem uvádí, že se obyvatelstvo země dělí nejméně do
dvaceti národností. Z této národnostní nesourodnosti vychází i konflikty, které se táhnou
napříč historií Afghánistánu.
Každý národ žijící na území Afghánistánu se dělí na jednotlivé kmeny. Velká
část těchto kmenů má svůj vlastní jazyk nebo hovoří některým dialektem jazyků paštú a
dárí. Ačkoliv je 99% obyvatelstva vyznání muslimského, dodržování tradic a zvyků se
napříč kmeny liší. Někteří jsou radikálnější než jiní, někteří zase nemohou zapomenout

38

MAREK, Jan. Dějiny Afghánistánu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. Dějiny států. ISBN
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na prastará příkoří a i v dnešní době jsou vzájemně znesváření, přestože již nežije žádný
pamětník toho kterého konfliktu. Takovým příkladem jsou kmeny Ghilzají a Durrání,
které mají svůj původ v národě Paštunů.
Tato podkapitola vychází zejména ze dvou publikací, a to z Dějin Afghánistánu
Jana Marka a z Českých lvů pod Hindúkušem Petra Blahuše. Oba volí rozdílné typy
přepisu afghánských vlastních jmen, jako určující byl ale zvolen typ přepisu Petra
Blahuše. Oba autoři ve svých knihách také odlišně řadí a rozdělují jednotlivá etnika do
skupin. Petr Blahuš, autor aktuálnější publikace z roku 2013, přistupuje k seřazení
národů podle procentuálního zastoupení v Afghánistánu, Jan Marek je naopak řadí
podle příslušnosti k rasám, případně národnostním skupinám. Vzhledem k tomu, že
cílem této práce není detailní popis a etnické zařazení jednotlivých národů žijících
v Afghánistánu, budou pouze seřazeny postupně od nejpočetnějších po ty méně početné
a nebudou shlukovány do národnostních nebo rasových skupin.

Obr. 3: Národy Afghánistánu42

42

Simplified distribution of macro-ethnicities in Afghanistan. In: University of Texas Libraries [online].
CARNEGIE Endowment fot International Peace, 2009 [cit. 2018-04-04]. Dostupné z:
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1.5.1 Paštuni
Paštuni, jinak zvaní i Pachtuni (na východě Afghánistánu) nebo Pathani (Paštuni
žijící v Pákistánu), tvoří asi 45% obyvatelstva Afghánistánu. Jsou přesvědčeni o tom, že
to byli právě oni, kdo vytvořil současný afghánský stát, neboť zakladatel jednotné
afghánské říše Ahmad Šáh Abdalí pocházel právě z jednoho z paštunských kmenů –
Sadozajů, patřících pod kmenový svaz (chél) Durrání.43 Dodnes mají Paštuni velký vliv
na afghánskou politiku, a právě z tohoto národa se nejčastěji rekrutují příslušníci
Tálibánu a jiných teroristických organizací.44
Obecně se afghánští Paštuni dělí na západní a východní (horní a dolní).
Většinová část východních Paštunů žije ale v Pákistánu. Východní Paštuni se
nepovažují za obyvatele Afghánistánu a společně se svými pákistánskými sousedy
usilují o vytvoření samostatného státu Paštunistánu.45
Celý národ Paštunů, ať už jeho příslušníci žijí ve kterémkoliv státě, se dělí na
čtyři skupiny: Sarbání, Batání, Gurgušt a Karrání, přičemž v Afghánistánu lze potkat jen
kmeny patřící pod skupinu Sarbání. Ta se dále dělí na kmenové svazy (například
Durráníjové, Ghilzajové a další), které mají své kmenové větvě (například kmenový
svaz Durrání má kmenové větve Zírak, Pandžpáj a další). Ke každé kmenové větvi patří
už jednotlivé kmeny (například do větve Zírak spadají kmeny Popalzajů, Sadozajů,
Mamadzajů a dalších). Toto kmenové zřízení tvoří volnou strukturu pyramidy, jejíž
základy tvoří rodiny a vrchol pak kmenový svaz.46
Každý výše zmíněný útvar má svého nejvyššího představeného. Hlavní slovo
v rodině (kóranej) má její nejstarší člen. Důležitější je ale stařešina (ríšsaféd), který je
představeným celého rodu (kahól). Rody dohromady tvoří klany (kaum), jejichž
vůdcem je pán (malik). Nad ním stojí kníže (emír), neboli představitel celého kmene
(chél), ten ale podléhá slovu náčelníka (chán), nejvyššího představeného celého
kmenového svazu (vulus). Termíny uvedené v závorkách však mohou být užívány
nepravidelně, například výraz chél může v běžné mluvě fungovat jako označení kmene,

http://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/afghanistan_
ethnicities_map_4Dec2009.jpg
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klanu a někdy dokonce i kmenového svazu. Všichni představení se podřizují kmenové
radě (džirga), ze které se v současnosti vyvinula Velká džirga (Lója džirga), nejvyšší
zastupitelský orgán země.47
Mezi kmenovými náčelníky jsou časté spory o moc v dané oblasti. V důsledku
toho má každý náčelník svou osobní ochranku, nebo spíše ozbrojený oddíl, který potom
zjednává pořádek. Tyto spory nechává centrální vláda bez povšimnutí, ačkoliv právě
tato přílišná autonomie v otázkách samosprávy domovských území paštunských kmenů
oslabuje státní moc.
Paštuni většinou žijí v uzavřených a oplocených rodinných domech, tzv.
kalátech. Jsou velmi nábožensky radikální, striktně dodržují islámské náboženské právo
(šaría) a také nepsaný tradiční zákoník Paštunů (paštunválí).48 Ten jim ukládá tři hlavní
povinnosti:
„1. pohostinnost (mélmastjá) – poskytnout poutníkovi přístřeší a dát mu vše, co
potřebuje,
2.

azyl (nanavátaj) – bezpodmínečně vyhovět prosbě člověka o pomoc, poskytnout
mu azyl a ukrýt ho před pronásledovateli, a to i tehdy, když je to zločinec stíhaný
zákonem,

3.

odplata (badal) – vzít spravedlnost do vlastních rukou a pomstít zabití, zranění,
krádež nebo únos, zvlášť když se takový skutek týká některého ze tří Z: ženy
(zan), majetku (zar) nebo půdy (zamín).“49

To však platí jen pro muslimy, k pomoci nevěřícím (kafírům) mají odmítavý postoj.
Pokud však do země přijede humanitární pomoc, nemají Paštuni problém ji od
nevěřících přijmout.50
Paštunští muži jsou typičtí vysokým vzrůstem a hubenou postavou. Tradice
předepisuje dlouhý plnovous. Většina z nich nosí turban nebo alespoň jinou pokrývku
hlavy. Nejčastěji oblékají volné kalhoty a košili dlouhou mnohdy až ke kotníkům.
Oblíbené jsou vesty s kapsami, v zimním období bundy nebo kabáty pocházející
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většinou z humanitárních zdrojů. V horských venkovských oblastech mají obvykle
všichni členové rodiny svou zbraň a umí ji používat.51

1.5.2 Tádžikové
Velkými nepřáteli Paštunů jsou Tádžikové, druhý nejpočetnější národ žijící
v Afghánistánu. Zde jich paradoxně žije více, než v sousedním Tádžikistánu. Mluví
jazykem dárí. Jan Marek ve svých Dějinách Afghánistánu uvádí možný původ označení
Tádžikové: „(…) podle populárního výkladu nosí Tádžici na hlavě korunu (tádž), totiž
pokrývají si hlavu zvláštní čapkou, která se podobá koruně.“52
Tádžici jsou nižšího vzrůstu než Paštuni, mají kulatější těla a ne tak ostré rysy
v obličejích a na rozdíl od často zelenookých Paštunů mají Tádžici oči hnědé.
Charakteristickým oděvem jsou pro ně barevné šátky, muži nosí bílé čepičky na
hlavách, muži z bohatších vrstev je nahrazují turbany. Tádžici nosí plnovousy jen velmi
zřídka. Pro ženy je typická světle modrá burka až ke kotníkům, ve městě jen ke
kolenům.53
Tento národ nedodržuje žádnou přísnou hierarchii, ve městech má hlavní slovo
starosta, kterého jmenuje prezident. Tádžici dodržují právo šaría. Názvy kmenů se
odvozují od údolí, která obývají, nebo podle kraje.54
Mnoho společného mají Tádžikové i s Pársíbány a Karakalpaky. Tato etnika sice
nepatří do stejné etnické skupiny, ale hovoří stejnou řečí, jako Tádžikové, proto se
k nim často připočítávají.55

1.5.3 Hazárové
V současné době třetí nejpočetnější etnikum žije zejména v oblasti středního
Afghánistánu. Mluví jazykem hazaragi a jejich kořeny jsou turko-tatarské nebo
mongolské, z čehož se odvíjí i jejich vzhled – jsou malého vzrůstu a mají mandlovitý
51
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tvar očí. Mužské oblečení se příliš neliší od typických oděvů Tádžiků, ženy nosí burky.
V Afghánistánu patří k nejchudším vrstvám obyvatel.56 Největší úctu mají Hazárové
k islámským duchovním. Většinou se hlásí k šíitskému islámu.57
Vedle Tádžiků jsou Hazárové největšími nepřáteli Paštunů. Kořeny těchto sporů
leží na počátku 18. století, kdy Paštuni vyhnali Hazáry do hor. Nenávist se ale přiostřila
na přelomu 20. a 21. století, kdy proti nim hnutí Tálibán, jenž má silnou paštunskou
základnu, podnikalo pogromy58: „Masakr tisíců mužů i žen ve městě Mazar-e Sharif
způsobil, že Hazáři dnes působí jako zvědi nebo místní průvodci v řadách koaličních
spojeneckých sil. Jednotku Hazárů (…) využívali během svého 18 měsíčního bojového
nasazení (…) i naši průzkumníci z 601. skss. Hazárové jsou totiž díky své geneticky dané
divokosti uznávanými bojovníky. Často ale působí i jako loupežníci.“59

1.5.4 Uzbekové
Uzbekové přišli na území Afghánistánu zejména v době vlády Josifa Vissarionoviče
Stalina ze sousedního Uzbekistánu. Mluví vlastním jazykem, oficiálně však používají
dárí. Mají stejné mongoloidní rysy jako Hazárové a příliš se neliší ani od Tádžiků
(Uzbecké ženy například také nosí modré dlouhé burky).60
Uzbekové bývali velmi vstřícní k cizincům, v poslední době ale přibývá případů,
kdy se uzbečtí muži přidávají k teroristickým organizacím, kde jsou proslulí hlavně
svým dobrým výcvikem.61

1.5.5 Turkmeni
Turkmeni přišli do Afghánistánu stejně jako Uzbekové ve 30. letech 20. století, a to ze
sousedního Turkmenistánu. Netvoří nijak početné etnikum, jsou vstřícní k cizincům a
valná většina z nich není nijak nábožensky radikální. Mají turkotatarské kořeny, proto
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jsou jejich oči šikmé, obličeje kulaté a postavy nižšího vzrůstu. Co se týče oblékání,
vyvstává velký rozdíl mezi Turkmeny žijícími ve městě a na vesnici. Zatímco městské
turkmenské ženy nosí dlouhé tmavé burky, vesnické ženy dodržují tradici a oblékají
typické černočervené vyšívané šaty. Turkmenští muži oproti ostatním národům
v Afghánistánu nosí pestrobarevné oblečení a vyšívané čepičky.62

1.5.6 Balúčové
Jsou patrně jedinými potomky původního obyvatelstva a jsou také jedním z mála etnik,
jež stále pravidelně kočuje se svými stády přes hranice Íránu a Pákistánu. Balúčové jsou
přátelští, na druhou stranu se řada z nich živí loupežnictvím nebo ilegálním pašováním
drog, zbraní i lidí přes hranice. Vzhledem, svými zvyky a stylem oblékání jsou velmi
podobní Paštunům, avšak všechno, včetně dodržování tradic i oděvu, mají volnějšího
charakteru. Například balúčské ženy nosí přes vlasy jen šátky, nikoliv burky, a mají
odkryté obličeje. Velkou část balúčských oděvů tvoří typické černočervené výšivky
nebo lemy.63

1.5.7 Núristánci
Zřejmě nejmenší národ žijící v Afghánistánu, jejich počty se pohybují těsně pod hranicí
150 tisíc. Žijí výhradně v provincii Núristán, nejzalesněnější oblasti Afghánistánu, od
čehož se odvíjí i jejich hlavní živnosti – dřevorubectví a tesařství. Vzhledem jsou
Núristánci podobní Evropanům, nezřídka kdy mají i modré nebo zelené oči a světlou
barvu pleti, většinou mají i statné vysoké postavy. Ženy i muži nosí tradiční kroj.64
Núristánci byli v 19. století násilně přinuceni konvertovat k islámu, do té doby
byli jediným afghánským etnikem buddhistického vyznání. Ještě ve 20. století byla tato
oblast nazývána Kafíristánem, neboli Zemí bezvěrců. Ovšem památky buddhismu zde
lze najít ještě v dnešní době, nejčastějšími výtvory zdejších řezbářů jsou dřevění sedící
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Buddhové. Navzdory stále častějším projevům návratu k buddhismu a poměrně mladé
tradici islámu v tomto etniku, patří valná část Núristánců k radikálům. 65

1.5.8 Kisilbašové
Kisilbaši patří k nejvzdělanějším občanům Afghánistánu a mnohé vysoké politické
funkce zastávají právě příslušníci tohoto etnika. Jejich výskyt v Afghánistánu je datován
od konce 18. století, významnou silou vždy podporovali královský režim. I dnes se
většinou řadí mezi šíity.66
„Ačkoliv jsou roztroušeni po celé zemi, udržují mezi sebou tajné, takřka
zednářské kontakty.“67

1.5.9 Panšířané
Zvláštností tohoto etnika je, že se sami považují za Tádžiky. Ti je mezi sebe ovšem
nepřijímají. Jejich označení vzniklo podle místa, kde jejich padesáti tisícový národ žije,
Panšířského údolí. Během sovětské okupace nebylo toto údolí nikdy dobyto.
Důsledkem toho je dnešní povýšenecké chování, snaha dosazovat zkorumpované
Panšířany do vysokých postů a spolupráce s kontrarozvědkou, pro kterou například za
pomoci falešného přátelství získávají informace od cizinců nebo vojáků.68
I když patří Panšířané mezi sunnity, v obci má nejvyšší slovo mulláh – islámský
duchovní a většina příslušníků tohoto etnika je vzdělaná pouze v rámci náboženských
škol (medres), nemají panšířští muži odmítavý postoj k alkoholu.69
Typickou součástí panšířského oděvu je pokrývka hlavy zvaná táč. Dnes se
jedná o velmi módní záležitost, která postupně proniká i do jiných národností a stává se
častým suvenýrem spojeneckých vojáků.70
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Kromě výše zmíněných a krátce charakterizovaných národů žijících v Afghánistánu,
můžeme na jeho území potkat další příslušníky méně zastoupených etnik, a to Ajmaky
(jinak zvaní Čárajmanci), Kyrgyzy, Brahuje, Araby, sikhy a Indy, Kurdy, Katagány,
Kazachy a Kúče. Tyto národnostní menšiny dohromady tvoří asi 1% obyvatelstva
Afghánistánu.
V podkapitolách jsou uvedeny oděvy charakteristické pro jednotlivé národy, ale
současná praxe je taková, že například krojované oděvy už se nosí jen mimo velká
města. Právě obyvatelé velkých center postupně odkládají i volné plátěné (nutno
podotknout že ve zdejším klimatu i velmi praktické) oděvy a přechází na obleky
s kravatami typické pro západní kulturu. Co však zůstává, jsou pokrývky hlav. Ani ženy
ve městech nechodí prostovlasé a burky nahrazují volně přehozenými šátky a muži
v oblecích (například i poslanci do parlamentu) si nasazují čepičku, turban či táč
charakterizující jejich etnickou příslušnost.71

1.6

Teorie etnického konfliktu

Historii Afghánistánu provází množství válek. Ať už byly dobyvačné nebo obranné,
vždy představovaly konflikt mezi dvěma a více stranami. Vzhledem k národnostní
pestrosti Afghánistánu lze usuzovat, že řada z těchto konfliktů pramenila z etnické
nesnášenlivosti a územních nároků. Obecnou teorií etnického konfliktu se mezi českými
autory zabývají zejména Filip Tesař a Šárka Waisová. Ta se pak zaměřuje zejména na
možnosti řešení konfliktů a způsoby poválečné obnovy.

1.6.1 Vymezení konfliktu
Slovo konflikt pochází z latinského conflictio, které se vyvinulo ze slovesa con-fligo,
kde předpona con znamená předponu „s“ a fligo sloveso „narážet“. Konflikt bychom
tedy mohli definovat jako srážku. Podle Tesaře rozlišujeme v sociologii tři typy
mezilidských vztahů: spolupráci, soutěž a konflikt. Při spolupráci se více lidí snaží o
tentýž společný výsledek. Čím menší je výsledná odměna, tím snáze se mění spolupráce
v soutěž. Soutěž má jasně daná pravidla, která určují její podobu. Pokud se ale některý
z účastníků cítí být pravidly omezován, vzniká konflikt. Se vznikem konfliktu se
71
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pozornost jeho účastníků přenáší z odměny na ostatní účastníky a novým cílem se stává
jejich eliminace.72
V prostředí etnického konfliktu všechny tři způsoby lidské interakce úzce
souvisí – konflikt se zde většinou vyvíjí ze soutěže o území, majetek, postavení a další.
Aby mohl být eliminován nepřítel, musí etnická skupina vzájemně spolupracovat.73
V mezinárodním měřítku se konfliktem a jeho řešením zabývá řada institucí,
jako Americký mírový institut, Heidelberský institut (projekt KOSIMO), Uppsalská
univerzita a Mezinárodní institut pro výzkum míru v Oslo (projekt Uppsala Conflict
Data Project) nebo Hesenská nadace. Waisová však zmiňuje, že většina z nich přichází
na zcela odlišné výsledky výzkumů: „Příčinou různých výsledků výzkumu konfliktů a
jejich řešení je rozdílný přístup jednotlivých ústavů a badatelů a jejich rozdílné pojetí
(definice) konfliktů, které pro výzkum používají.“74
Projekt KOSIMO (z něm. Konflikt-Simulations-Modell, v překladu Modelové
situace konfliktů) například chápe konflikt jako: „situaci vzájemně odlišných zájmů
v oblasti národních hodnot a témat (…) konflikt musí probíhat minimálně mezi dvěma
stranami (státy, skupinami států – organizacemi nebo organizovanými skupinami), musí
trvat určitou dobu a musí mít určitý rozsah. Strany konfliktu jsou rozhodnuty prosazovat
svůj zájem a dosáhnout vítězství. Minimálně jedna ze stran musí reprezentovat
organizovanou státní moc.“75
KOSIMO dále rozděluje konflikty na pět kategorií:
•

latentní konflikty

•

zjevné konflikty

•

krize (nenásilný průběh)

•

vážné krize (násilný průběh)

•

války (dlouhodobé, organizované, násilné.)

Podle výzkumu z roku 2009 měl počet konfliktů stoupající tendenci, přičemž rychle
rostl počet latentních konfliktů a krizí, ale počet vážných krizí a válek stagnoval.76
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Uppsala Conflict Projekt definuje konflikt jako: „situaci neslučitelných zájmů,
které se týkají vlády a/nebo teritoria. Použití ozbrojené síly stranami sporu, z nichž
minimálně jedna strana představuje vládu státu, je příčinou minimálně 25 úmrtí.“77
Uppsala Conflict Projekt rozděluje konflikty na:
•

méně závažné ozbrojené konflikty (25-1000 mrtvých během roku)

•

závažnější ozbrojené konflikty (do 1000 obětí během roku při konfliktu
trvajícím déle než jeden rok)

•

války (více než 1000 obětí během roku)

Podle výzkumu sledujícího období od roku 1989 do 2006 počet konfliktů klesal.78
Waisová také uvádí, že konflikty a jejich dělení nejsou uzavřenou záležitostí.
Konflikty prochází proměnou v čase i intenzitě. Proto autorka publikace Řešení
konfliktů v mezinárodních vztazích rozděluje konflikt do několika fází, které na sebe
postupně navazují (viz obr. 3) Příkladem takového konfliktu je i právě probíhající válka
v Afghánistánu vyhlášená Spojenými státy proti hnutí Tálibán jako reakci na
teroristické útoky z 11. září 2001 (viz kapitola 4).

Obr. 3: Dynamika a stadia konfliktu79
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Každá společnost má potenciál vytvořit konflikt, neboť je složená z jedinců, jež
mají rozdílné hodnoty, potřeby a cíle. V momentě, kdy si rozdílnost mezi nimi alespoň
jeden uvědomí, vzniká stadium latentního konfliktu. Manifestovat konflikt lze prostým
prohlášením o záměru hájit své zájmy na úkor ostatních. Manifestační fáze je úzce
spjata s eskalační, kdy ani jedna ze stran nechce slevit ze svých požadavků. Součástí
eskalace konfliktu je prvotní diskuze, následná polarizace, izolace a vyhrocení formou
destrukce, která je totožná s vypuknutím násilí. V každém konfliktu nastává tzv. mrtvý
bod. Ten obvykle přichází v okamžiku, kdy ani jedna ze stran nemá dostatek
prostředků, aby zničila stranu druhou. Mrtvý bod představuje nejlepší příležitost
k zahájení mírových jednání. Deeskalace konfliktu se vyznačuje slevováním nároků na
obou stranách sporu a hledáním diplomatických cest k jeho vyřešení. K řešení a
ukončení konfliktu dochází ve chvíli, kdy obě strany překonají neslučitelnost zájmů a
jsou ochotné přistoupit na kompromisy. Ukončit konflikt lze několika způsoby,
například volbou vnějšího mechanismu (soudu) nebo rozdělením sporného statku.
K ukončení konfliktu může ale přispět i třetí strana, která má dostatek donucovacích
prostředků a je schopna zajistit mír. Posledním stadiem konfliktu je urovnání vztahů
nebo rekonstrukce státu a budování míru. Zde jsou obnoveny veškeré vztahy potřebné
k fungování společnosti na obou stranách konfliktu a jsou nastavena pravidla
spolupráce.80

1.6.2 Prevence konfliktu
Konfliktům, které mají denně na svědomí mnoho obětí, se dá předejít účinnou prevencí.
Studium preventivních řešení konfliktů se začalo rozvíjet po 2. světové válce,
především v rámci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen RB OSN),
která s jistými preventivními programy skutečně přicházela, většinou však až po
vypuknutí násilných projevů konfliktu. Následný mezinárodní vpád do situace měl za
důsledek konzervaci konfliktu spíše než jeho vyřešení. Příkladem tohoto nevhodného
postupu by mohl být rok 1994 ve Rwandě. Ačkoliv mezinárodní síly OSN, které byly
na pozorovací misi už od roku 1993, informovaly RB OSN o vypuknutí násilí mezi
79
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Hutui a Tutsii, byla na místo vyslána preventivní mise s odpovídajícím mandátem až
v červnu 1994, kdy byly etnické čistky téměř u konce. Rada OSN proto podnikla
několik kroků, které by měly prevenci konfliktů zlepšovat. Prevenci konfliktů se ve své
publikaci věnuje hlavně Šárka Waisová.81
Stejně jako na definici konfliktu je i na jeho prevenci mnoho poměrně odlišných
názorů. Waisová jich ve své publikaci uvádí hned několik, například:
Butrus Butrus-Ghálí: „(…) činnost, jejímž cílem je předcházet vzniku sporů,
předcházet vyhrocení existujících sporů do ozbrojených konfliktů a omezit jejich
rozšíření, pokud se objeví.“82
Michael Lund: „(…) smyslem prevence je zabránit tomu, aby vnitrostátní a
mezistátní napětí a spory přerostly v rozsáhlejší násilí a použití ozbrojených sil.“83
Peter Wallensteen: „(…) konstruktivní jednání, jehož cílem je snížit
pravděpodobnost hrozby, použití nebo rozmístění ozbrojených sil sporných stran
v politickém sporu.“84
Waisová dále uvádí dva přístupy k prevenci konfliktu, a to přímou prevenci a
strukturální prevenci. Přímá prevence, jindy označovaná také jako lehká prevence,
spočívá ve snížení rizika vyhrocení konfliktu do násilné, popřípadě ozbrojené formy.
Nástrojem přímé prevence může být například dlouhodobá mise nebo diplomatický
nátlak. Strukturální prevence se snaží nastavit takové podmínky, za nichž ke konfliktům
nedochází. V tomto případě jsou monitorovány a minimalizovány základní příčiny
konfliktů. Toho lze docílit například rozvojovou, hospodářskou, technickou, politickou
a kulturní spoluprácí.85
Nástroje prevence lze rozdělit do sedmi kategorií:
81

WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-339-1. Str. 72-76.
82
An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, Peacemaking and Peacekeeing. 1992:
http://www.un.org/Docs /SG/agpeace.html. Převzato z: WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v
mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380339-1. Str. 76.
83
LUND, M. Preventing Violent Intrastate Conflicts: Learning Lessons from Experience. In van
TONGEREN, P.; van de VEEN, H.; VERHOEVEN, J. (eds). Searching for Peace in Europe and Eurasia. An
Overview of Conflict Prevention and Peacebuilding Activities. Lynne Rienner Publishers, 2002, s. 99122. Převzato z: WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-339-1. Str. 77
84
WALLENSTEEN, P.; MÖLLER, F. Conflict Prevention: Methodology for Knowing the Unknown. Uppsala
Peace Research Papers, No. 7, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 2003.
Převzato z: WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-339-1. Str. 77.
85
WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-339-1. Str. 76-78.

29

•

Nástroje a mechanismy oficiální diplomacie – mírové konference, uvalování
diplomatických sankcí, gesta dobré vůle, smírčí řízení a další

•

Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie – vysílání civilních
pozorovatelů, kulaté stoly, kulturní výměny, nenásilné kampaně a další

•

Vojenské nástroje a mechanismy – preventivní rozmístění ozbrojených sil,
demilitarizované a bezletové zóny, vojenská pomoc, demobilizace a další

•

Ekonomické a sociální nástroje a mechanismy – rozvojová pomoc,
usnadnění přístupu na světové trhy, ekonomické sankce a další

•

Politické nástroje a mechanismy – demokratizace politického systému,
vytváření politických stran, monitorování voleb a další

•

Právní nástroje a mechanismy – zřizování tribunálů pro válečné zločiny,
speciálních soudů a vyšetřovacích komisí, reforma policie a další

•

Nástroje a mechanismy v oblasti médií a vzdělání – vytváření alternativních
zdrojů informací, rozšiřování přístupu ke vzdělání, občanské vzdělávání a
další86

Na poli prevence konfliktů existuje řada aktérů, kteří se o prevenci zasazují.
Tyto aktéry přirozeně spojuje potřeba předcházet násilí, v mnohém se ale odlišují,
například ve sledovaných zájmech, kompetencích a možnostech. Nejmenší jednotkou
prevence konfliktů jsou jedinci. Paradoxně to jsou většinou lidé, kteří stojí v popředí
některé z mezinárodních organizací, proto mají možnost ze svého postu vhodně, cíleně
a úspěšně diplomaticky zasáhnout. Příkladem jedince působícího v oblasti prevence
konfliktů může být generální tajemník OSN, prezident nebo panovník. Brzy rozeznat
hrozbu a rychle reagovat mohou regionální organizace (například Evropská Unie),
jejichž odborníci dobře znají situaci, díky čemuž mohou lépe volit ze široké škály
nástrojů použitelných pro ukončení vznikajícího konfliktu. Vedle nich působí i nevládní
organizace, které mají výhodu nestrannosti a kromě prevence konfliktu dokáží zajistit i
rekonstrukci oblastí po již ukončeném konfliktu. Takovým typem organizace jsou
například Lékaři bez hranic nebo Mezinárodní výbor červeného kříže a Červený
půlměsíc.87
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1.6.3 Způsoby řešení konfliktů
Pokud selžou preventivní opatření a ke konfliktu přeci jen dojde, v zájmu společnosti je
nasnadě ho co nejrychleji zastavit. Řešením konfliktů se zabývá opět řada organizací,
mnohdy mezinárodního typu. Tesař uvádí, že řešení etnických konfliktů lze dělit podle
toho, zda se snaží odlišnosti úplně odstranit, potlačit, nebo se s nimi vyrovnat. Dle jeho
dělení lze tedy uvést následující příklady řešení etnických konfliktů v těchto
kategoriích:88
•

Eliminace odlišnosti – genocida, nucený odsun populace, národní
sebeurčení, asimilace

•

Kontrola odlišnosti – donucovací kontrola

•

Uznání odlišnosti – federalizace národů, sdílení moci 89

Jednou z možností ukončení konfliktu je mírová mise. Šárka Waisová se
zaměřuje zejména na mise, které od roku 1947 zaštiťuje OSN. Ty pak rozděluje do misí
první generace, které se omezovaly spíše na monitorování příměří, mise druhé a třetí
generace, které se zaměřovaly na prevenci konfliktu a poválečnou obnovu, a mise po
reformě v 90. letech. Reforma se zaměřila na kritizovanou kontraproduktivitu mírových
misí ve smyslu prodlužování konfliktu a přinesla například poznatek, že nejefektivnější
je, pokud mírová mise zahájí svou činnosti ve fázi mrtvého bodu.90
Nejvýraznějším nástrojem pro řešení konfliktu jsou donucovací prostředky, mezi
které můžeme řadit například vojenskou intervenci. Ta vychází ze VII. kapitoly Charty
OSN s názvem Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných. Nevyžaduje
souhlas stran konfliktu a zpravidla jí předcházejí sankce a jiné mírnější formy
donucování (například přerušení diplomatických styků nebo embargo). Cílem vojenské
intervence je odvrátit či potrestat agresi, obnovit legitimní vládu, ochránit civilní
obyvatelstvo a jiné.91
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Další účinnou metodou jsou sankce, které může udělovat jen RB OSN. Sankce
mají donutit strany konfliktu tento ukončit. Sankcí mohou být například zmrazení kont
státu nebo jeho politických představitelů, uvalení embarga na vývoz nebo dovoz
některého zboží, opatření omezující investice a podobně. Negativně mohou sankce
působit v případě, že je například embargo uvaleno na vývoz takové komodity země, na
které závisí velká část ekonomické stability92. Kvůli velkému množství negativních
vlivů sankcí se v poslední době uvalují tzv. prozíravé sankce, například omezení
možnosti opustit zemi členům velitelského štábu armády a jejich dospělým rodinným
příslušníkům.93
Mezi společensky nejnebezpečnější a nepřijatelné snahy o řešení konfliktu patří
teroristický útok nebo genocida: „Terorismus je globální, internacionální a jdoucí
napříč všemi náboženstvími, rasami a národy. Přesto se mezi lidmi rozšířil názor, že
sebevražedné útoky souvisí výhradně s islámem. ,Je to také výsledek selhání českých elit
včetně politiků, profesionálních žurnalistů nebo komentátorů.‘“94

1.6.4 Poválečná obnova
Poprvé se institucionalizovaná snaha o rekonstrukci poválečného území objevila po
2. světové válce v Německu a Japonsku, jejichž obnova včetně tvorby státních institucí
probíhala pod mezinárodním dohledem s cílem demokratizovat, demilitarizovat a
decentralizovat tyto země. Hlavním představitelem obnovy poválečných států a zejména
jejich ekonomického a hospodářského rozvoje se staly Spojené státy a jejich Marshallův
plán.95 To vtisklo podobu poválečným obnovám států v pozdějších letech, prakticky až
do dnes. Hlavní myšlenkou rekonstrukce je společná aktivita několika subjektů, které se
v navazujícím pořadí snaží zajistit nejdříve případnou humanitární pomoc, poté obnovit
fungující a udržitelné státní struktury a pokračovat demokratizací občanské
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společnosti.96 Rekonstrukce poválečných států a obnova míru tedy mohou být rozděleny
do čtyř etap, které ovšem nemají neprostupné hranice a potřeba některých akutních
úkonů může být upřednostněna před jinou:
•

Obnova a zajištění bezpečnosti – ukončení násilí, zajištění bezpečnosti pro
humanitární a zpravodajské pracovníky, demobilizace, zamezení ilegálního
obchodu, rekonstrukci bezpečnostních složek a trestního řádu a další

•

Vytvoření právního státu a usmíření skupin uvnitř společnosti – vytvoření
přechodného právního a správního systému, revize zákonů, kompenzace,
restituce a rehabilitace politických vězňů a další

•

Posílení sociálního a ekonomického blahobytu – zajištění bezpečného
návratu uprchlíků a dostatku základních potravin a léků, obnova
infrastruktury (pozemní komunikace, dodávky vody a elektřiny) a další

•

Obnova nebo vytvoření legitimního a otevřeného politického systému –
obnova nebo vytvoření úřadů, vytvoření a přijetí ústavy a další 97

Šárka Waisová ve své knize Poválečná obnova a budování míru také uvádí
výčet aktérů, kteří se na poválečné obnově státu podílí, respektive mají podílet: vlády,
mezinárodní vládní organizace a vládní diplomacie, profesionálové v oblasti řešení
konfliktu (rekonstrukční týmy), obchodníci a soukromé firmy, občané, profesionálové
v oblasti výcviku, výzkumu a vzdělání, aktivisté, církve, nevládní a neziskové
organizace a média.98
Při obnově státu zejména v sociální sféře mají velký význam nevládní a
neziskové organizace, které mohou participovat například na zdravotní péči o občany,
na podpoře demobilizovaných vojáků a vojákyň případně dětských vojáků, mohou
pomoci při registraci obyvatel a vydávání osobních dokladů, při přípravě dočasných
táborů a útočišť pro oběti a podobně. „Pro některé státy (Spojené státy, Kanada,
Norsko) či mezinárodní organizace (OSN, EU) je spolupráce s nevládními
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organizacemi dokonce podmínkou mírotvorných a rozvojových aktivit. (…) mají na
lokální úrovni lepší logistické schopnosti než vlády a mezinárodní organizace, jsou
efektivnější a požívají více důvěry.“99

1.7

Stručná historie Afghánistánu do konce 19. století

Současné území Afghánistánu nemělo vždy jednotnou historii. Ta až na výjimky
souvisela s dějinami sousedních států, především Íránu, Střední Asie a Indie.100

1.7.1 Pravěk a starověk
Na území Afghánistánu lze najít mnoho archeologických nalezišť, zejména
v severozápadní části země, již z doby starší doby kamenné (například proláklina Navar
v provincii Ghazní, kde byly nalezeny kamenné nástroje téměř dvě stě tisíc let staré.)101
V mladší době kamenné začalo docházet ke změně zdroje obživy u kmenů
žijících na jihu, které přecházely od rybolovu, lovu a sběru k obdělávání půdy a chovu
dobytka. Tento přechod byl nevyhnutelný, neboť lidí přibývalo, ale počty lovné zvěře
zůstávaly stejné nebo byly pomalu redukovány. Zemědělské kmeny na jihu se začaly
rozrůstat rychleji, usazovaly se v nížinách a stavěly první sídliště, kde rovněž vyráběly
modernější nástroje a také keramiku. Nálezy z doby cca 4 - 3 tisíce před naším
letopočtem (dále jen př. n. l.) byly odkryty severně od Kandaháru, v osadě Mundígak,
která se později stala zřejmě prvním městským sídlištěm a metropolí celé jižní oblasti.
V době bronzové proběhla velká migrace kmenů, která s sebou nesla i výměnu kultur.102
Prvním státním útvarem na území dnešního Afghánistánu byla Baktrie.
Nacházela se v povodí řeky Amudarji a zasahovala i do současného Uzbekistánu a
Tádžikistánu. Podle Avesty103 existovala již v 7. století př. n. l. Dalším takovým
99
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útvarem byl kraj Haroiva, který byl rozprostřen kolem dnešního Herátu. Tyto státy měly
podobu velké oázy s městským sídlem v nitru. V 6. st. př. n. l. se Afghánistán stal
součástí rozlehlé perské říše Achajmenovců, jejichž vládce měl titul „Král králů“. Toto
období je prvním spolehlivě doložitelným ze spisů antických dějepisců, kteří se často
zmiňují o palácových převratů, vlivem kterých se nakonec rozpadla.104
Za legitimního nástupce Achajmenovců se považoval Alexandr Makedonský,
který při svých dobyvačných výpravách porazil posledního achajmenovského krále.
Aby si na svou stranu získal i baktrijské obyvatelstvo, vzal si za manželku princeznu
Rochsán, dceru baktrijského knížete. Při cestě na jih přes Kábul do Indie s afghánským
horským svobodomilovným obyvatelstvem nezacházel zrovna přívětivě. Jeho výpravy
však měly velký vliv na navázání obchodních kontaktů, otevření nových obchodních
cest, vzájemné obohacování kultur a vznik nových měst na místech bývalých
posádkových stanovišť. Ty byly často pojmenovávány po svém zakladateli,
v Afghánistánu to byla Alexandreia Gazaka (dnešní Ghazní) a Alexandreia Arachotos
(dnešní Kandahár). Na druhou stranu Alexandrovo plenění nevinných a nadvláda, která
jen vystřídala tu předchozí, vedly k posilování myšlenek na nezávislost. Nedlouho po
smrti Alexandra Makedonského se jeho říše rozpadla. Následná seleukovská říše,
přinesla Afghánistánu léta rozvoje nových měst a ražbu stříbrných mincí. S úpadkem
Seleukovců se překrývá vznik řecko-baktrijského království, které sice kvůli politické
nestabilitě trvalo jen jedno století, ale zanechalo významnou stopu v dějinách země,
která v té době byla výrazně osidlována obyvateli helenizovaných zemí, čímž probíhalo
kulturní i náboženské obohacování. S koncem království bývá spojována i masivní
migrace kočovných kmenů z oblastí severního pobřeží Černého moře a také Čínského
Turkestánu na území Afghánistánu. Nejmocnější z nich byli Šakové, severně od jejich
Šakastánu se usídlili Kušáni, za jejichž vlády země prosperovala a docházelo
k rozmachu buddhismu, který ovšem přejímal spoustu prvků helénismu, hinduismu a
tradic kočovníků.105, 106
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1.7.2 Islamizace Afghánistánu
Začátkem 7. století vznikl na Arabském poloostrově islám, nové monoteistické
náboženství, které vycházelo z tradic křesťanství, židovství i zoroastrismu (viz kapitola
1.3). Arabové věděli, že se mnohem vyspělejší podrobované národy dobývaných zemí
nebudou s novou nadvládou smiřovat lehce, proto jim ponechávali půdu jako majetek
všech muslimů a soustředili se hlavně na co nejrychlejší nastavení nového státního
zřízení – islámského státu. Ti, kteří odmítli přijmout islám, museli platit daň z hlavy
(džizja). Takto lehce nabyté velké množství peněz (potažmo naturálií) bylo rozdělováno
mezi muslimy, kteří se účastnili bojových výprav, nebo jejich pozůstalé. To z nich
dělalo bohatou vrstvu obyvatel a vedlo k masivní konverzi hlavně mezi Peršany, kteří se
toužili vyrovnat v té době již bohatým Arabům. V Afghánistánu se jim podařilo dobýt
některá velká města, jako Herát a Sístán, v mnoha dalších ale naráželi na velký odpor
obyvatel (Bamján, Badghísa). I díky nim se hranice nové islámské říše posouvaly
k východu jen velmi pomalu, a i když část z nich přijala islám jen kvůli politickým
výhodám, i nadále jej ovlivňovala přínosem a provozováním vlastního náboženství.
Příliv peněz do státní pokladny však slábl úměrně s přibývajícími muslimy, kteří už
nemuseli platit daň z hlavy. Některá podmaněná a násilně spojená území neměla
navzájem nic společného a volala po politické nezávislosti. Místní vládci a velkostatkáři
odmítali odvádět daně a zásobovat stát vojáky, vladař (chalífa) naopak musel
vynakládat stále větší prostředky na potlačování vzpour. Islamizace Afghánistánu
nakonec trvala více než dvě století. V 9. století moc arabského chalífátu slábla a státní
pokladna zchudla, pak právo vybírat daně převzali schopní vojevůdci a přijali titul
kníže. Od konce 9. století byly u moci dynastie Peršanů, které vybudovaly funkční
státní správu s rozdělenou mocí mezi vládní úřady, předchůdce dnešních ministerstev, a
vedli štědrou politiku dědičných držav pozemků.107
Mezitím se postupně vytvářely elitní gardové jednotky tureckých otroků, kteří
měli v islámském světě sice dobré postavení uznávaných a také vzdělaných válečníků,
ale v momentě, kdy dostali svobodu, snažili se vymanit z poddanosti a zakládat vlastní
otrocké jednotky. Jedním z nich byl Turek Alptagín, který se usadil v dobyté Ghazně,
jeho zeť poté dosáhl titulu knížete, vyhlásil nezávislost a založil mocnou říši sultánů
z Ghazny. Na přelomu tisíciletí již Ghaznovci ovládali celý Afghánistán a byli
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přesvědčeni, že je jejich poslání šířit islám bojem s nevěřícími. Nejúspěšnější
Ghaznovec Mahmúd byl sunnita a užíval titul král, ačkoliv i nadále uznával
svrchovanost chalífátu. Při svých výpravách získával bohatou kořist pleněním
hinduistických chrámů. Trosky pevnosti v Ghazní z 11. století stojí dodnes. Po letech
bojů Ghaznu obsadili Chórezmašáhové, které záhy vytlačili Mongolové.108

1.7.3 Nadvláda Mongolů
Kmenový vůdce Temudžin, který ovládal celé území Mongolska, byl na začátku 13.
století

uznán

všemi

mongolskými

kočovnými

kmeny

„Velkým

vládcem“

(Čingischánem). Záhy dobyl Peking a ovládl tak čínskou říši a diplomatickými kroky se
pokusil získat i muslimské panství Chórezmašáhů, které selhaly. V roce 1221 vyplenil
Herát a poté další afghánská města, která dobyl téměř bez potíží a tak jediný, kdo se mu
vytrvale bránil, byl syn chórezmšáhského panovníka Džaláluddín Mengüberdi, kterému
se podařilo postavit silné vojsko a v bitvě u Parvánu Čingischána porazit. Odplatou bylo
zničení Kábulu a dalších měst. Většina z nich zůstala dodnes v rozvalinách. Čingischán
se rozhodl porobenou a zničenou zemi opustit, ale součástí jeho říše byla nadále.
V polovině 13. století se říše rozmělnila na ulusy, území ovládané Čingischánovými
potomky, kteří byli formálně odpovědní chánovi Mongolska. Aby si Mongolové udrželi
nově získaná území, přemisťovali sem mongolské kočovné kmeny. Potomky těchto
kočovníků jsou s největší pravděpodobností Hazárové.109
Správcem západního ulusu zahrnujícího dobyté muslimské oblasti byl bratr
mongolského chána chán-Hulagu. Ten měl za úkol dobýt Bagdád a zničit tak poslední
baštu chalífátu. Svůj úkol splnil a následně přijal titul náčelník kmene/místodržící
(ílchán). V ílchánské říši vládla převážně tolerance, a to přesto, že chán Hulagu byl
buddhista a jeho manželka křesťanka. Jeden z jeho synů se ale obrátil na islám, čímž
vyvolal nelibost chánů ostatních ulusů. Vlivem vnitřních rozporů v rodu chánů
následoval politický úpadek říše. Značnou měrou se na tom podíleli Kartovci, tádžičtí
vazalové říše s výsadním postavením, kteří vyhlásili nezávislost Afghánistánu.110
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1.7.4 Tímúrovci
Koncem 14. století se k moci ve Střední Asii dostal emír Timur, další zástupce
mongolského chána, jež postupně opět sjednotil bývalou ílchánskou říše. Jeho hlavním
cílem bylo šíření islámské víry. Říši držela pohromadě zejména jeho silná osobnost,
krutost a vojenské schopnosti. Pružně využíval rozporů mezi afghánskými kmeny.
Území Afghánistánu na sklonku svého života rozdělil mezi svého syna a vnuka.111
Na přelomu 13. a 14. století začali kočovní Afghánci sestupovat z hor a i se
svými stády se usazovat v nížinách, kde vznikaly rozpory o půdu. Důsledkem toho bylo
spojování kmenů v kmenové svazy. Tím, že ještě za svého života rozdělil Timur svou
říši do několika celků ovládaných vzájemně spřízněnými potomky, kterým dopřál
velkou míru nezávislosti, prakticky předznamenal její zánik. Hlavním vývozním
artiklem se staly polodrahokamy a barvy, rozvíjela se řemesla a začala být uplatňována
dědičná držba půdy. Afghánské dynastie se začaly rozmáhat také v Indii, kam je
přivedly Timurovy výboje. Nejvýznamnější z nich byli Sajjidovci, Súrovci a Lódíjovci,
kteří měli vliv v dillíském sultanátu a panovali tam úspěšně a prospěšně více, než jedno
století.112
V Kábulském království se mezitím, v roce 1483, posadil na trůn dvanáctiletý
Zahíruddín Muhammad Bábur, prapravnuk Timura. Ačkoliv byl jednou svržen, podařilo
se mu dobýt celé území Afghánistán a vydal se na výpravu do Indie, kde využil svého
dělostřelectva a rychlé jízdy, porazil Lódíjovce a založil říši Velkých Mughalů. Bábur
kromě své politické rozvahy a vojenského umu proslul svými básněmi a podrobnými
paměťmi. Po jeho smrti nastaly vleklé boje Safíjovců, kteří se rozmohli v Íránu, a říše
Velkých Mughalů o Kandahár. Boje trvaly téměř čtvrt tisíciletí.113
Sjednotit afghánské kmeny na území, které prakticky přetrvalo až do dnešních
dob, se poprvé pokusila v 70. letech 16. století sekta rošaníjů (hnutí Světla). S ohledem
na složení jejích přívrženců by se tento první pokus dal označit za rolnické povstání
proti cizí nadvládě indických vládců. Této sektě šlo především o sjednocení paštsky
mluvícího obyvatelstva, na což také doplatila, protože mnohé kmeny, byť mluvily
stejným jazykem, neměly stejné cíle a postupně se od povstání oddělovaly s vidinou
pozemkových zisků, jež jim slibovali Mughalové. Rošaníjové byli koncem 16. století
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poraženi, o téměř sto let později na jejich úsilí navázalo paštunské národní hnutí v čele
s Chušhálem Chánem, který usiloval zejména o ukončení vleklých sporů mezi kmeny a
společné úsilí v boji proti indickým císařům. Ačkoliv se prozatím Paštunům nepodařilo
přemoci nadvládu Mughalů, probudili ve svých řadách národní uvědomění. A tak
Afghánistán i do dalšího století vstoupil rozdělen mezi říši Velkých Mughalů na
východě a řísi Safíjovců na jihu a východě. 114

1.7.5 Vznik afghánské říše
Ty afghánské kmeny, které patřily pod safíjovskou nadvládu, byly často
pronásledovány kvůli svému sunnitskému vyznání. To vedlo k postupným rebeliím
zejména v oblastech kolem Herátu a Kandaháru, kde byly soustředěny velké a vlivné
paštunské kmeny Ghilzajů a Abdalíjů. K prvnímu odporu se s požehnáním mekských
duchovních zmohl Mír Vajs z kmene Ghilzajů, kterému se podařilo ovládnout Kandahár
a inspirovat ke stejnému kroku Abdalíje v Herátu. V roce 1747 kmen Abdalí svolal
poradní shromáždění. Zvolen byl jednohlasně čtyřiadvacetiletý Ahmad Chán, který
poprvé v historii sjednotil všechny paštunské kmeny pod centrální vládou v Kandaháru
a svou říši začal rozšiřovat o části území Indie a Íránu. Tyto dobyvačné výpravy
přinesly království velké bohatství. Dlouhé boje však ničily veškeré hospodářství,
pročež vznikaly vzpoury. Za vlády jeho syna, Tímúra Šáha, bylo přemístěno hlavní
město z Kandaháru do severnějšího Kábulu. Následovala vlna násilných odebírání
dědičných titulů a vkládání pravomocí do rukou sice neurozených a nekompetentních,
ale loajálních, která vyvolala spiknutí náčelníků, jež požadovali právo volby a
odvolatelnost krále. Hlavou nové neoficiální opozice se stal syn popraveného vůdce
spiknutí, Fáteh Chán Barakzaj, který prchl do Íránu, odkud začal komunikovat
s Východoindickou společností. Za vlády Šudžáulmulka byla v roce 1809 podepsána
první smlouva s Británií o zneprůchodnění cest francouzským vojskům v případě, že by
se Napoleon I. rozhodl napadnout Indii. Několikrát se pak na trůně vystřídali další
bezvýznamní panovníci, při každé takové palácové revoluci však docházelo k dalšímu
rozkrádání zbytků pokladu, který při svých výpadech nashromáždil Ahmad Chán, a
k přerozdělování půdy. Paradoxem této mocenské partie bylo chování náčelníků, neboť
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čím více půdy měli, tím častěji vypovídali loajálnost králi a bouřili se proti
centralizované vládě.115
„Afghánská tažení do Indie měla charakter loupeživých výprav a obyvatelstvo
dobytých území se proti nim muselo bránit. Proti afghánské nadvládě povstávali hlavně
Indové v Paňdžábu. Byli to převážně členové původně hinduistické sekty sikhů (žáci)
(…) Ahmad Šáh v nich měl nebezpečné protivníky (…) Proto přenechal za úplatu část
Pandžábu a Kašmíru jednomu z jejich náčelníků Lahnu Singhovi. (…) Po Ahmadově
smrti sikhský vládce Randžit Singh (1780-1839) v roce 1799 odstoupené území rozšířil,
dobyl pandžábskou metropoli Láhaur, přijal titul velký král (mahárádža) a postupně
připravil Afghánistán téměř o všechny dříve dobyté indické oblasti. (…) a získal tak
rozhodující postavení ve všech paštunských oblastech. (…) a zmocnil se Pešávaru. Tím
vyrval tuto strategicky i hospodářsky významnou oblast z moci Afghánců a navždy ji
připojil k indickému světu.“116
Tyto ztráty na počátku 19. století nebyly zdaleka jedinými, spousta menších
knížectví v pohraničních oblastech vyhlašovala nezávislost, tu získaly také některé
horské paštunské kmeny. Výsledkem byla všeobecná anarchie, centrální moc s ústředím
v Kábulu se zhroutila a ze správců a náčelníků se stávali neomezení vládci: „Afghánský
místodržitel Attoku Džahándád Chán Núrzaj se nikoho na nic neptal a prodal
strategickou oblast města Attok s důležitým přechodem přes řeku Indus sikhskému
mahárádžovi Randžitu Singhovi, jako by mu patřila.“117
Konec prvního jednotného Afghánistánu nastal v roce 1819, kdy náčelník
Barakzajů, mocensky nejsilnějšího paštunského kmene, svrhl krále Šudžáulmulka a
vyhnal ho z Kábulu. S tímto panovníkem byla z vládnoucí vrstvy svržena i celá
sadozajská dynastie a bývalý stát se rozpadl na čtyři knížectví – herátské, kábulské,
kandahárské a pešávarské.118
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1.7.6 Afghánistán ve střetu britských a ruských zájmů
Kvůli své výhodné pozici měl Afghánistán v 19. století sice významný politický
význam, nicméně se tak ocital v neustálém ohrožení ze stran světových velmocí,
zejména pak Velké Británie a Ruska. V roce 1818 byla do Afghánistánu vyslána první
britská diplomatická mise. V čele Kábulu stál ovšem emír Dóst Muhammad Chán, který
nehodlal naslouchat diktátu koloniálních velmocí. Jeho cílem bylo sjednotit roztříštěný
afghánský lid. Vytvořil a vyzbrojil afghánskou armádu, se kterou úspěšně odrazil útok
Východoindické společnosti a plánoval získat zpět ztracená, teď už sikhská území,
jakým byl i Pešávar. Svatou válku však podle islámského práva šaríy může vyhlásit jen
nezávislý muslimský panovník, proto kábulští duchovní nabídli Dóstovi královský titul
šáh, který, v obavě z mocenských ambicí svých bratrů, Dóst odmítl, a přijal jen titul
kníže (amír-al-muminín, přesněji tedy kníže věřících)119. Randžit Singh, sikhský vládce,
získal na svou stranu významné paštunské kmeny, velká část početné afghánské armády
zběhla k nepříteli a Dóst byl nucen vrátit se nepořízenou, ale s titulem, zpět do Kábulu.
Pešávar nebyl Afghánistánem nikdy zpětně dobyt.120
Když se Pešávar nepodařilo získat silou, pokusil se teď již kníže věřících Dóst
Muhammad podniknout diplomatické kroky a využít k tomu Velkou Británii nebo
carské Rusko. Ačkoliv tušil, že u Britů se mu pomoci nedostane, vypravil se nejprve za
nimi, resp. za tehdejším generálním guvernérem Indie lordem Georgem Edenem
Aucklandem. Dóst byl ochoten uzavřít výměnný obchod se sikhy – navrácení Pešávaru
za uznání sikhských nároků na Kašmír. Představa Pešávaru pod správou Afghánistánu
však odporovala záměrům britské koloniální politiky, a tak byl návrh zamítnut.121
Navržená rusko-afghánská smlouva nebyla Rusy schválena a Britové vyhlásili
Afghánistánu válku, jejíž hlavní záminkou byly styky s Ruskem za účelem ohrožení
bezpečnosti Britské Indie. Nastalou gradaci mezinárodního napětí čile využíval Randžit
Singh s vidinou podmanění dalšího afghánského území. Afghánistán se tak ocitl
v britsko-ruských kleštích (z východu měl být Kábul napaden sikhy financovanými
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Brity, z jihu Kandahár Britskou armádou v čele se svrženým Šudžáulmulkem, který se
ukrýval v Indii, a ze západu Herátské knížectví Peršany s carskou podporou.)122
„Armáda Indu“ obsadila bez boje Kandahár, kde byl Šáh Šudžá, za podpory
podplacených kmenových náčelníků prohlášen za emíra Afghánistánu. Jeho prvním
krokem ve znovunabytém vládnoucím postu bylo uznání pobytu britských vojsk
v Afghánistánu. Svobodymilovným afghánským obyvatelstvem byl ale Šáh Šudžá
vnímán jako zrádce, což se vyvinulo v partyzánskou válku. Bojovníky za svobodu vedl
Dóstův syn Muhammad Akbar Chán. Vše vyvrcholilo v roce 1841, kdy obyvatelstvo
postihl hladomor. Britské jednotky představovaly velkou zátěž pro afghánské
zemědělství, které nedokázalo uživit tak velkou cizí armádu. Britská armáda byla
poražena a vydala na ústup do Indie.123
Výsledky první britsko-afghánské války: Šáh Šudžá byl popraven za vlastizradu,
zemřelo přes 20 tisíc vojáků Británie a jejích kolonií, více než polovina Kábulu zůstala
v troskách a Britové zjistili, že na udržení kontroly nad Afghánistánem nemají dostatek
prostředků ani financí, proto se rozhodli respektovat jakéhokoliv panovníka
nakloněného jejich zájmům. Vlády se znovu ujal propuštěný Dóst Muhammad, jehož
cílem bylo znovu sjednotit Afghánistán, a to i přesto, že neměl podporu vládců
Kandaháru a Herátu.124
Po smrti Dósta Muhammada vypukly bratrovražedné spory o kábulský trůn
(Dóst Muhammad měl 16 synů), které ohrozily stabilitu křehkých vnitřních i
zahraničních vztahů. Nejdominantnější z nich byl Šér Alí, který se významně zasadil o
rozvoj moderního Afghánistánu (byl autorem reforem, například zavedl pozemkovou
daň pouze v penězích, nechal přeložit do perštiny a paštštiny anglické vojenské řády a
trval na jejich dodržování, zřídil tiskárnu knih v Kábulu, kde začaly vznikat také první
noviny, značnou část státního rozpočtu investoval do infrastruktury, zejména zlepšení
stavu cest mezi mocenskými centry a založil první světskou školu s výukou
angličtiny.)125
V roce 1884 vypukl nový konflikt mezi Velkou Británií a Ruskem, tentokrát
bezprostředně se týkající Afghánistánu a jeho severozápadní hranice na horním toku
řeky Amudarji. „Britové si vyhradili právo jednat jménem afghánské vlády. Nejvážnější
122
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spory se týkaly severozápadní hranice Afghánistánu, hlavně území obydleného
turkmenskými kmeny (…) a oblastí, kde se stýkají hranice Afghánistánu, Íránu a
bucharského chanátu. Ten již tehdy byl jako protektorát vazalským územím Ruska.“126
Významnou roli v mírovém řešení situace sehrál emír Abdurrahmán. Rusko
všeobecně netoužilo po válce s Brity, zastavilo pronikání svých vojenských oddílů do
afghánského území a přistoupilo na uzavření britsko-ruské dohody o vytyčení
severozápadní hranice Afghánistánu. Dohoda byla potvrzena protokolem 10. září 1885
v Londýně, konečná verze byla podepsána ale až v červenci 1887. Většina sporného
území připadla Rusku, náhradou za to Rusko uznalo převahu britského vlivu
v Afghánistánu.127

1.7.7 Afghánistán na přelomu 19. a 20. století
I přes dohodu mezi Brity a Afghánci se v 90. letech 19. století rozhořel diplomatický
spor o území ležící mezi hranicemi britské Indie a Afghánistánem ovládaným emírem
Abdurrahmánem. Toto území bylo obýváno doposud nezávislými kmeny paštunů, které
byly sice formálně věrné panovníkovi Afghánistánu, stále častěji se ale objevovaly
pokusy o podplácení náčelníků těchto kmenů ze strany Britů. Abdurrahmán byl nakonec
nucen podepsat smlouvu, ve které se zřekl většiny malých horských knížectví (Svát,
Dír, Bunér) a dvou významných průsmyků (Chabrajský a Chodžacký), ke svému státu
ale připojil Kafíristán, Asmarské údolí a Bírmalskou oblast ve Vazíristánu. Nově
vytyčená hranice byla neoficiálně pojmenovaná jako Durandova linie a vedla po
neobydlených hřebenech hor, korespondovala tak sice s přírodní hranicí, nikoliv však
s etnickým rozložením obyvatel v okolí – balúčské a východopaštunské kmeny byly
rozděleny na dvě poloviny, což vedlo ke konfliktům místního obyvatelstva s britskými
geometry, kteří se pokoušeli nově vytyčenou hranici vyznačit. Hranice tak fakticky
nebyla uznávána, a to nejen honáky s jejich stády dobytka, kteří ji dvakrát ročně bez
skrupulí překračovali, ale ani pozdějšími afghánskými vládami.128
Podobný spor se vedl o hranici na severu Afghánistánu v pohoří Pamír, kam se
na konci 19. století rozšířil mocenský dosah carského Ruska. Dohady ukončila až
diplomatická jednání, jež přinesla 27. 2. 1894 dohodu, která připisovala celý pamírský
126
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uzel k carskému Rusku a údolí řeky Vachán ze zcela taktických důvodů k Afghánistánu,
čímž mu zajistila i novou společnou hranici s Čínou.129, 130
Emír Abdurrahmán byl velmi despotický vládce, zároveň ale vystupoval jako
ochránce řádných muslimských občanů. Snažil se o co největší centralizaci moci,
odmítal rozšiřovat infrastrukturu, rázně odmítal hlavně železniční síť, neboť se bál vlivu
okolních států. Z téhož důvodu nesměli občané překračovat hranice (vyjma Durandovy
linie, kterou jako hranici neuznával ani on sám) a do země nesměl přicestovat žádný
cizinec bez emírova osobního povolení. Jeho posilování islámu v zemi vedlo až
k vojenskému obsazení Kafíristánu, Zemi nevěřících, kde doposud žili potomci armády
Alexandra Velikého a vyznávali ve většině animismus. Jakmile tamější obyvatele
obrátil na svou víru, přejmenoval území na Zemi světla (Núristán) a začalo se mu říkat
„bojovník za víru“. Během své vlády reorganizoval státní správu a zřídil síť finančních
úřadů, které měly za úkol vymáhání daní. Tyto daňové reformy s sebou přinášely
povstání, a to hlavně na územích, kde se dříve daně nevybíraly. Největšími odpůrci
Abdurrahmánovy tvrdé vlády byli Ghilzajové, druhý největší paštunský kmen na území
Afghánistánu, kteří tvořili většinu afghánské armády, pročež měli velké výsady, které
jim spravedlivé vyměření daní odebralo. Stále zvětšující se povstalecké jednotky
dokázal Abdurrahmán porazit za pomoci britské finanční podpory, která mu umožnila
dobře vyzbrojit zbylou loajální durráníjskou část armády. Zanedlouho však došlo na
severu Afghánistánu k vyhlášení nezávislého Turkestánu pod záštitou carského Ruska a
vzniku trestné výpravy Turkmenů, Uzbeků a Tádžiků, která se vydala na Kábul proti
Abdurrahmánovi. I zde musel Abdurrahmán zasáhnout vojensky, přičemž umně využil
dávných rozporů mezi kmeny, a tak, jako Ghilzaje porazil za pomoci Durráníjů, zde
proti Uzbekům, Tádžikům a Turkmenům nasadil Paštuny. Za jeho vlády se
z Afghánistánu mocensky rozdrobeného mezi kmenové náčelníky stala centralizovaná
monarchie evropského střihu.131
V této kapitole jsme se zaměřili na charakteristiku Afghánistánu z geografického,
politického, náboženského a národnostního hlediska. Velký prostor byl věnován stručné
verzi rozsáhlé historie Afghánistánu. Při tom jsme vycházeli zejména z publikací autorů
Marka a Blahuše. Taktéž jsme se zde pokusili shrnout teoretické poznatky o
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problematice konfliktu. Oporou nám v tomto byly studie Šárky Waisové a Filipa
Tesaře. Dílčí cíl práce a zároveň hlavní cíl první kapitoly byl tedy naplněn.
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2

AFGHÁNSKÉ 20. STOLETÍ

20. století ve světě bylo poznamenáno především dvěma světovými válkami a vlivem
socialismu. Ačkoliv politika emíra Abdurrahmána prosazovala naprostou izolaci země
od zbytku světa, 20. století přineslo Afghánistánu mnoho mezinárodních otázek, na
které musel odpovídat. Tato kapitola se bude zaměřovat na období mezi rokem 1901 a
koncem občanské války v 90. letech 20. století. Cílem kapitoly je postihnout ty zásadní
události 20. století, které utvářely podobu současného Afghánistánu. Zaměřovat se tedy
budeme na vládnoucí režimy a politická a správní uspořádání. Důležitým a
zohledňovaným aspektem budou konflikty v afghánské společnosti i konflikty
mezinárodního charakteru. Opírat se tentokrát budeme o Dějiny Afghánistánu Jana
Marka a o Džihád proti Kremlu Martina Nováka. Doplňující informace budou
vyhledávány v internetových zdrojích.

2.1

Počátek 20. století

Emír Abdurrahmán zemřel 1. října 1901. Ještě za svého života do zásad panování
zasvětil svého nejstaršího syna Habíbulláha. Ten zezačátku neměl přílišnou podporu
obyvatel a počátek jeho vlády znesnadnila sucha a cholera, které podnítily četné
nepokoje. V pozdějších letech se snažil o rozvinutí obchodu, který byl do té doby
většinou veden v naturáliích, a stejně tak byly vybírány daně. To brzdilo rozvoj
hospodářství a mezinárodního obchodu, zastaralé metody nejvíce ztěžovaly život
rolníkům. S postupným otevíráním se světu ale začaly vznikat první továrny a
podporována byla tradiční řemesla. Habíbulláh si udržel i jediný monopol, který na
sousedních státech vymohl jeho otec, a to produkci a vývoz persiánu 132. Za jeho vlády
vznikla i první světská střední škola a vojenská akademie. Indický místokrál, lord
Curzon, se pokusil

dodatečně

omezit

samostatnost

Afghánistánu úskočným

znehodnocováním uzavřených smluv s námitkou, že byly uzavřeny jmenovitě s emírem
Abdurrahmánem, Habíbulláh se však zachoval jako prozíravý vládce a nové dohody
odmítl, a to včetně smlouvy navržené Brity v roce 1904, kterou požadovali povolení ke
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stavbě telekomunikace a železnice, neomezený vstup britských státníků do země,
snížení finančního příspěvku a další. Habíbulláh souhlasil jen s obnovením starší
smlouvy o finanční a vojenské podpoře za předpokladu britské kontroly nad
afghánskými mezinárodními vztahy a o vzájemném neohrožování územních nároků.
Pod nátlakem konzervativních politiků přijali britští diplomaté Habíbulláhův návrh a ve
smlouvě z 21. března 1905 jej označili jako „Jeho Veličenstvo, Světlo národa a víry,
emír Habíbulláh Chán, svrchovaný král afghánské říše“.133, 134
V roce 1907 emír přijal pozvání do Indie, kde poprvé spatřil všechny technické a
vojenské vymoženosti té doby, a po návratu začal urgovat modernizaci armády. To
vyslyšelo císařské Německo, které se v Asii připravovalo na ofenzívu proti Británii a
pronikalo zejména do Íránu. Vedle toho sílící protikoloniální tendence v Indii a perská
revoluce v Íránu oslabovaly Británii natolik, že byla nucena obrátit se na dosud
nemyslitelného spojence – carské Rusko. To nabídnutou spolupráci přijalo, protože v ní
vidělo možnost finanční injekce do svého rozpočtu zruinovaného prohranou válkou
s Japonskem. 31. srpna 1907 tedy byla podepsána tzv. Petrohradská konvence, Smlouva
o rozdělení sfér vlivu v Íránu, Afghánistánu a Tibetu mezi Velkou Británií a carským
Ruskem. Druhý článek smlouvy ale představoval kličku pro Velkou Británii, neboť
v něm slibovala nevměšování se do vnitřních záležitostí Afghánistánu pouze za
předpokladu, že bude jeho emír dodržovat všechny závazky, které má k britskému
impériu. S tím nesouhlasil emír Habíbulláh, protože shledával smlouvu hluboce
ponižující, nehledě na to, že prakticky znemožňovala dosažení nezávislosti.135

2.2

Vyhlášení nezávislosti

Vliv událostí v Íránu z let 1905-1911 prudce otřásl i Afghánskou společností. Nerovné
sociální podmínky v Íránu vedly k zavedení parlamentu a k převratu v konstituční
monarchii. I když herátská provincie uzavřela s Íránem hranice, aby do země nemohly
proudit revoluční myšlenky a tiskoviny, ohlas společenských a politických přeměn
doléhal i z Indie, nacionalistického Turecka a zejména Ruska, jehož revoluce v letech
133
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1905-1907 rezonovala hlavně mezi afghánskou inteligencí136: „První tajný spolek, který
ovlivňoval vnitřní politiku země od začátku 20. století, vznikl v Kábulu na konci roku
1906. Jeho členové si podle vzoru mladoturků říkali mladoafghánci. Patřili k nim
hlavněvzdělaní členové urozených rodin, levicoví intelektuálové, především mladí lidé,
kteří měli možnost vystudovat v zahraničí, a také zcestovalí obchodníci, zkušení státní
úředníci, někteří liberálně smýšlející statkáři a uvědomělí důstojníci. (…) založili
organizaci, kterou nazvali Ústava (Mašrúta), podle toho, že většině z nich šlo především
o přeměnu Afghánistánu v konstituční monarchii a o přijetí ústavy.“137
Spolek Ústava byl prozrazen tajnými agenty, sedm členů bylo popraveno a na
šedesát členů uvězněno. Emír Habíbulláh nechal zatknout každého občana podezřelého
z účasti na připravované reformě, a to nejen v Kábulu, ale i Džálálábádu, Kandaháru a
Herátu. Do čela mladoafghánců se postavil významný spisovatel Mahmúd Beg Tarzí,
který měl ve své době velký vliv na společenské smýšlení a byl do země výslovně
pozván138 emírem, na kterého udělal velký dojem svým vlastenectvím i vzdělaností a
hlavně

přesvědčením,

že

Afghánistán

skutečně

potřebuje

reformy.

Vedle

mladoafghánců se v politickém dění angažovali i pravicoví staroafghánci, vysocí
představitelé bohatých vrstev a statkářů a sunnitští duchovní, jejichž vůdčí osobností byl
emírův bratr Nasrulláh Chán. Stejně jako mladoafghánci usilovali o vyhlášení
nezávislosti a byli ochotni připustit umírněnou podobu reforem, ovšem za předpokladu
zachování muslimských tradic, hlavně zvykového práva šaríy. Na rozdíl od
mladoafghánců prahnoucích po větší otevřenosti západním vlivům si staroafghánci od
nezávislosti slibovali absolutní uzavření se před zkaženým světem a návrat k Bohu.139
Co se týče výběru stran během první světové války, byl Afghánistán
v bezvýchodné situaci. Předchozí dohody vázaly emíra Habíbulláha k podpoře Velké
Británie a Rusku, čemuž nebyl nakloněn, protože v Afgháncích přeci jen byly
protiruské a protibritské tendence, a tak by podporou států Dohody proti sobě mohl
poštvat prakticky celou afghánskou společnost. Na straně Ústředních mocností však do
války vstoupilo osmanské Turecko a jeho sultán Mehmed V. vyhlásil proti Rusku a
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Velké Británii svatou válku, do které se snažil zapojit jako panovník všech muslimů i
ostatní islámské státy. Habíbulláh se proto rozhodl 24. srpna 1914 vyhlásit neutralitu, a i
když byla do Afghánistánu vypravena turecko-německo-rakousko-uherská mise, a emír
podepsal dohodu o vyhlášení džihádu proti Velké Británii140, svou neutralitu ani pod
výhružkami proněmeckého bratra neporušil.141
Po první světové válce došlo ke změně poměrů a za emírem Habíbulláhem
tentokrát přišlo britské poselstvo se záměrem přesvědčit jej, aby se účastnil
protisovětské intervence, což se jim nepodařilo, a dokonce nedosáhli ani povolení
k průchodu armády přes afghánské území. To vedlo k nepřizvání Afghánistánu k účasti
na Versailleské konferenci a odmítnutí Británie uznat jeho nezávislost. Ve
vnitropolitické sféře Afghánistánu posilovala opozice režimu, která zosnovala i
neúspěšný atentát na emíra. Následovaly kruté represe, jež prohloubily krizi a obecnou
nespokojenost. Druhý atentát na emíra Habíbulláha se tentokrát se zdárným výsledkem
uskutečnil 20. února 1918. Emírem se souběžně prohlásil jeho bratr, Nasrulláh Chán, a
jeho syn, liberální Amanulláh, který měl podporu armády. Členy pravicové opozice
včetně Nasrulláha nechal uvěznit a 23. února 1919 vyhlásil nezávislost Afghánistánu a
zároveň válku Velké Británii. Dalším jeho krokem bylo navázání diplomatických
vztahů s Ruskem a tzv. Radou lidových komisařů Vladimíra Iljiče Lenina.142
Třetí britsko-afghánská válka vypukla 6. května 1919. Nejdůležitější boje
probíhaly na hranicích, kde měli, i přes britskou početní převahu a modernější zbraně,
hlavní slovo bojovné paštunské kmeny. Vedle těchto bojů byl soustavně letecky
bombardován Kábul. 3. června 1919 Velká Británie stáhla svá vojska a rozhodla se řešit
spor diplomaticky, neboť se obávala hrozícího povstání Indů. Při jednáních se britští
vyslanci snažili postupovat metodou zastrašování před komunistickou ideologií
prosazující ateismus. Vše však vyústilo 8. srpna 1919 mírovou smlouvou, která
přiznávala Afghánistánu plnou míru nezávislosti.143
Vlády se po vyhlášení nezávislosti ujali mladoafghánci, kteří v roce 1923
předložili na kmenovém shromáždění Velké džirgy, jež plnila funkci parlamentu, novou
ústavu. Ta omezovala panovníkovi jeho pravomoci a zřizovala v Afghánistánu
140
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konstituční monarchii. Jako poradní sbor byla zvolena užší Státní rada (Šúráje doulatí)
složená z členů vládnoucího rodiny, širší Velká džirga, sestávající z kmenových
náčelníků a duchovních, a také Vysoký dvůr (Darbáre álí), rada ministrů, která byla
nositelem výkonné moci.144
Na reformy, které vyšly z popudu emíra Amanulláha po vyhlášení nezávislosti,
nebyla ale afghánská společnost připravená. Reformy proběhly ve dvou etapách, a to
v letech 1919-1924 a 1927-1929. První vlna kromě ústavy přinesla i zemědělskou
reformu, jež zasáhla hlavně většinové venkovské obyvatelstvo a měnila dosud tradiční
odvádění materiální daně na peněžní daň, aby se tak podpořila tržní prostředí i
v chudších oblastech Afghánistánu. Vedle změny v odvádění daní se zemědělská
reforma týkala i možnosti odkoupení státních pozemků a uvalení cla na dovozní artikly.
Tyto

a

další

unáhlené

reformy

však

přispěly

k rozmachu

velkostatkářů,

velkoobchodníků a lichvářů, skupiny obyvatel, jež nebyla v Afghánistánu nijak zvlášť
zastoupena, ale byla na ní závislá mnohem větší vrstva chudého obyvatelstva,
bezzemků, rolníků a řemeslníků, kteří nebyli schopni platit peněžní daň, a tak si byli
nuceni půjčovat. Těch se velmi nepříznivě dotklo i cílené oslabování moci kmenových
náčelníků a rušení náboženských škol a zřizování světských, inspirovaných
francouzskými a tureckými školami, které svým učením odporovaly tradičnímu islámu.
Protireformní snahy se začaly objevovat už v roce 1924, kdy vypuklo první povstání,
tady však stihlo zasáhnout Velké Shromáždění, které pod nátlakem prostého
obyvatelstva navrátilo duchovním a náčelníkům jejich výsady.145
V roce 1927, po cestě emíra, jeho manželky a ministrů po Evropě a Asii, kam se
vypravili hledat inspiraci a hlásat myšlenky o nutnosti protikoloniálního boje za
nezávislost, byla spuštěna druhá vlna reforem146, která dala vzniknout nezávislým
soudům a reorganizovala jejich hierarchii, čímž odebrala důležitou soudní pravomoc
duchovním. Ti, protože měli velký vliv na společenství, ve kterém působili, ale denně
ovlivňovali názory prostého obyvatelstva ve svůj prospěch a ve prospěch stále více
upozaďovaného islámského zvykového práva šaríy. Finální vlnu odporu vyvolal návrh
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zákazu mnohoženství a zahalování žen, návrh společného vyučování chlapců a dívek do
11 let a mimořádná výzbrojní daň 5 afghání. Nakonec nebylo uskutečněno ani například
zamýšlené zřízení Státní rady, předchůdce parlamentu, a vytvoření národní banky.
Nevzdělané obyvatelstvo, které reformami trpělo, začalo podnikat ozbrojené výpady
proti místodržitelům provincií. Vůdcem vzbouřenců se stal loupežník Bačča Sakáo,
který si získal lid svým přepadáním bohatých a rozdělováním jejich majetku mezi
chudé.147
Dne 5. ledna 1929 Velké shromáždění obnovilo šaríu v plném rozsahu, snížilo
daně a provedlo několik dalších vítaných změn. Amanulláh se ještě pokusil vývoj
situace zvrátit a 9. ledna odvolal řadu důležitých reforem, ale o čtyři dny později se
vzdal vlády ve prospěch svého staršího bratra a uprchl do Kandaháru, kam ho bratr
nakonec následoval. Amanulláh se po abdikaci svého bratra rozhodl pochodovat na
Kábul s malým vojskem Ghilzajů, byl ale poražen a odletěl i s rodinou do Itálie, kde
zemřel.148
V Kábulu se Bačča Sakáo ujal vlády pod jménem Habíbulláh II. Ghází 149, který
měl podporu širokých vrstev obyvatelstva. Jeho první kroky vedly k obnovení starých
pořádků – zrušil nezávislé světské soudy i ministerstva školství a spravedlnosti, ze škol
ponechal jen ty, které byly zřízeny při mešitách, ženám odebral všechna práva, která
reformami získaly, nechal uvěznit reformátory a konfiskoval jejich majetek. Aby
upevnil příjmy své pokladny, zvýšil daně, čímž si proti sobě obrátil rolníky a malé
obchodníky a řemeslníky. Jeho diletantskou vládou trpěla i zahraniční politika, Bačča se
například začal angažovat v protisovětské intervenci.150
Do bojů o moc v Afghánistánu se nakonec zapojil i bývalý ministr obrany
Amanulláhovy vlády, který byl silně probritský a proto musel ještě před druhou vlnou
reforem post opustit, načež se stal velvyslancem ve Francii a v roce 1927 odešel na
penzi. Když se moci ujal Bačča Sakáo, vrátil se bývalý ministr Nádir s bratry do
Afghánistánu, a protože nesouhlasil ani s reformami, rozhodl se pro vlastní nezávislou
vládu, pro kterou po zvýšení daní v létě 1929 získal podporu obyvatelstva. V září téhož
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roku postavil armádu, s níž dobyl Kábul a nechal Bačču veřejně popravit. Týden poté
ho Velká džirga zvolila králem Afghánistánu.151
Odvážné reformy Amanulláha byly už předem předurčeny k neúspěchu.
Afghánci, jejichž život je úzce spjat s náboženstvím, které určuje rytmus i těm
nejbanálnějším úkonům, nebyli připraveni na radikální přeměnu zažitých tradic a
zvyků. Amanulláh se pokusil zrekonstruovat školství a státní správu dle křesťanských
evropských měřítek, což v muslimské zemi s ohledem na její obecně uznávané zvykové
právo zřejmě není možné, rozhodně ne pak v tak krátkém časovém úseku, v jakém se o
to emír Amanulláh pokusil. Modernizace zastaralého způsobu uvažování i řízení státu
by v tomto případě bylo možné jen za předpokladu, že by se do reorganizace
společnosti zapojili i muslimští duchovní. Když jim však byly odebírány zásadní
pravomoci a v nové, nezávislé společnosti s nimi nebylo počítáno, neměli pro účast na
reformách důvod. Všemu přispěla i dlouhá despotická politika Abdurrahmána, která
Afghánistán držela v izolaci od okolního, technicky i společensky rychle se
rozvíjejícího světa, do kterého byli s vyhlášením nezávislosti a prudkým rozmachem
zahraniční politiky Afghánci naráz vtaženi.

2.3

Afghánistán královstvím

Nádir Šáh, nový král, se poučil z chyb svých předchůdců a přišel s opatrným
programem hospodářských reforem, které pokračovaly v politice Amanulláha, ale
nebyly tak náhlé. U moci se hodlal udržet také díky čilé spolupráci se sunnitskými
duchovními a kmenovými náčelníky, proti čemuž se stavěla stále široká základna
Amanulláhových přívrženců, které se mu ovšem dařilo umlčet popravou, vypovězením
ze země nebo uvězněním. Větší problém ale představovali opět bouřící se rolníci,
protože ani nový král neupravil daňový systém tak, aby nedocházelo k jejich
vykořisťování lichváři a bohatými velkostatkáři. Všechna tři rolnická povstání byla
krvavě potlačena za pomoci paštunských dobrovolníků, armády a ve třetím případě i
britského zásahu. Nádirova politika byla nadále vedena pod dohledem Rady teologů
(Šúráje ulamá), která vznikla za Bačči Sakáa, a dohlížela na to, aby žádný zákon nebyl
151
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v rozporu s islámským právem šaría. V tomto smyslu byly sice sníženy daně, ale také
znovu zavedeno mnohoženství. Z principů šaríy vzešla i druhá afghánská ústava, přijatá
Velkou džirgou v říjnu 1931152: „(…) prohlašovala rovnost všech lidí před zákonem,
zaručovala některé občanské svobody, jako svobodu obchodního, průmyslového a
zemědělského podnikání, a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Upevňovala práva
a výsady muslimského duchovenstva (…) Pravomoc Velké džirgy (…) byla rozšířena na
finanční záležitosti (…) Výkonná moc se kromě vládního kabinetu soustřeďovala
v rukou dědičného krále (…) Předsedou vlády se stal králův bratr Muhammad Hášim
Chán a ministry jednotlivých rezortů byli jmenováni další královi příbuzní.
Zákonodárnou moc měl parlament. Skládal se ze dvou komor: z horní sněmovny neboli
senátu, jehož členy jmenoval král (…) a z dolní sněmovny neboli Národního
shromáždění, jehož poslanci byli voleni. (…) Právo být zvolen měl každý vzdělaný
občan od 30 do 70 let s bezúhonnou pověstí. Volební právo neměly ženy, ani kočovníci a
bezzemci (…)“153
V roce 1931 byla zřízena Úvěrová banka a o rok později Afghánská národní
banka, které měly pomoci kontrolovat trh s akciemi a činnost akciových společností.
Vznikla také první Kábulská univerzita s lékařskou fakultou a několik středních škol.
Co se týče zahraničních vztahů, ústava deklarovala neutrální vztahy se všemi státy
světa, Nádir byl však přívržencem Velké Británie, nijak tedy nezasáhl, když se Paštuni
ze Severozápadní pohraniční provincie zmohli k protikoloniálnímu povstání ve snaze
připojit se k Afghánistánu, pročež byli Brity poraženi. Paradoxně k jeho postojům
nestagnovaly ani vztahy se sovětským Ruskem, v roce 1932 byla uzavřena smlouva o
neutralitě a vzájemném neútočení. Ačkoliv byla tedy jeho politika na afghánské poměry
úspěšná a postupně uspokojila potřeby většinového obyvatelstva, noví odpůrci
vycházeli hlavně ze studentů středních škol, mladých lidí, kteří nesouhlasili s jeho
nečinností v otázkách kolonialismu a s velkou mocí, kterou v rukou držela Nádirova
rodina. 8. listopadu 1933 byl v Kábulu jedním z fanatických studentů zavražděn a na
jeho místo usedl syn Muhammad Záhir Šáh, za jehož vlády se rozvíjel hlavně obchod a
průmysl a zahraniční vztahy, mimo jiné i s Československem a Spojenými státy
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americkými (dále jen Spojené státy). V roce 1936 bylo Afghánské království přijato do
tehdejší mezinárodní organizace Společnosti národů.154

2.4

Období po 2. světové válce

Ačkoliv se Hitlerovo nacistické Německo i Mussoliniho fašistická Itálie snažily navázat
spojenectví s Afghánským královstvím, poskytly mu úvěr a dodaly zbraně, království
zůstalo po celé trvání 2. světové války neutrální. I přes to pronikali do země agenti, kteří
nelegálně dodávali pohraničním kmenům zbraně a přesvědčovali je k útokům na Svaz
sovětských socialistických republik (dále jen Sovětský svaz) a Britskou Indii.
22. června 1941 vydala sovětská vláda nótu, kterou žádala Afghánistán, aby této
činnosti učinil přítrž. Nótu se stejnou žádostí zanedlouho vydala i Velká Británie, a
afghánská vláda poté skutečně vyhostila ze země cizince italské a německé národnosti
vyjma diplomatů.155
Po druhé světové válce se zhoršila hospodářská situace Afghánistánu, ceny
dováženého zboží rostly a zemi postihla sucha. Nespokojenost obyvatel byla opět
dávána za vinu vládě a vznikaly nepokoje, které musely být potlačovány vojensky.
Vláda králova strýce byla nucena odstoupit a nová vláda si vytyčila za cíl postupné
usazování kočovných kmenů, pročež potřebovala velké plochy orné půdy. Americká
firma, která měla vybudovat důmyslný zavlažovací systém, ve své práci selhala a
překročila rozpočet, což závazky nové vlády odložilo na neurčito. Místo usazování
kočovníků musela řešit problémy s úrodou, které byly nakonec v roce 1951 zažehnány
tzv. Trumanovou doktrínou, jež se zavazovala pomoci všem státům v komunistickém
mocenském dosahu a jež s sebou do Afghánistánu přilákala velké množství investorů.
Afghánské království se tak stalo atraktivním pro možné budoucí záměry Spojených
států v boji se socialismem a proto jej přizvaly ke členství v tzv. Bagdádském paktu,
Afghánistán si ale i zde zachoval svou neutralitu.156
I přes všechny snahy o zlepšení hospodářské situace docházelo k dalšímu
rozdělování obyvatelstva na bohaté statkáře a obchodníky a chudé rolníky. V roce 1947
vzniklo hnutí Probuzená mládež (Vích zalmiján), které nemělo příliš početnou základnu,
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ale mělo přívržence mezi známými spisovateli. Členové Probuzené mládeže pocházeli
ze všech společenských vrstev a byli rozdělení na dvě křídla, z nichž levé bylo
radikálnější. Toto hnutí usilovalo o právo na vzdělání a všeobecnou emancipaci žen,
demokratizaci zřízení a modernizaci státu. Některým z nich se podařilo dostat do Dolní
sněmovny, kde často vystupovali se svými idejemi. Na počátku 50. let se Probuzená
mládež rozpadla na menší, odlišně smýšlející politické skupiny, které většinou vydávaly
své noviny kritizující současný stav ve společnosti a přispívaly tím k čím dál většímu
zapojování občanů, zejména studentů, do veřejného života. Opozice vznikla i ve vládě a
vedl ji králův bratranec Sardár Muhammad Dáud. Ve volbách v roce 1952 se však do
parlamentu nedostal ani jediný opoziční kandidát, což vyvolalo demonstrace v hlavním
městě a zákaz činnosti všech opozičních skupin. Dáud se nicméně o rok později stal
premiérem. Jeho vláda si jako cíl vytyčila zlepšení hospodářství země a životní úrovně
obyvatelstva. Inspirovat se nechal Sovětským svazem a v roce 1954 vyhlásil politiku
řízeného hospodářství.157
Dáudovou hlavní zbraní v boji proti trendu rozpínání ekonomické propasti mezi
bohatými a chudými byly banky s převahou státního kapitálu, které drobným
podnikatelům, řemeslníkům i rolníkům nabízely výhodné úvěry. Za tímto účelem
vznikla Afghánská banka, Agrární banka a Paštunská obchodní banka. Vedle toho do
země přicházelo stále větší množství zahraničních investorů, jako Siemens a letecké
společnost PanAm, která pomohla vybudovat první afghánské letiště ARIANA Afghan
Airlines. V roce 1956 byl schválen první pětiletý plán rozvoje, který počítal s finanční
podporou zahraničních zemí. Třemi čtvrtinami této pomoci přispěl Sovětský svaz. Stále
užší spolupráci s ním podpořil i afghánsko-pákistánský územní spor o pohraniční území
obývané Paštuny, které po rozdělení Britské Indie připadlo Pákistánu, což neuznala
afghánská vláda, a Pákistán proto uzavřel hranice, přes které v zimním období proházeli
kočovníci se svými stády směrem k údolí řeky Indu, a zakázal převoz afghánského
zboží přes své území. Odpovědí na to bylo povolení pro tranzit zboží přes své území od
Sovětského svazu. Afghánsko-pákistánská hranice byla otevřena v roce 1963 po
konferenci vlád v Teheránu, územní otázka však vyřešena nebyla. Součástí plánu bylo i
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snížení negramotnosti obyvatelstva a pozvolná emancipace žen, například v roce 1959
byl zrušen příkaz zahalování.158
Premiér Muhammad Dáud musel ze své funkce odstoupit kvůli rostoucí
nespokojenosti s čím dál větší levicovou orientací státu. Na jeho místo nastoupil první
předseda vlády nepocházející z královské rodiny Muhammad Júsuf, jehož vláda se
soustředila hlavně na podporu soukromníků, ale v jiných sektorech pokračovala
v politice Dáuda. Přesto v roce 1964 došlo k vyhlášení třetí ústavy, která dosavadní
absolutistické konstituční monarchie zaváděla demokratické prvky jako svobodu
politických stran a hnutí, uznání dvou úředních jazyků dárí a paštú, svobodu slova a
tisku a shromažďování a parlamentu dávala pravomoc vyslovit nedůvěru vládě. V roce
1965 byl potom přijat nový volební zákon, který přiznával, poprvé v afghánské historii,
volební právo ženám. Vlády Júsufa a jeho nástupce Hášima byly nuceny taktéž
odstoupit kvůli stálému prosazování neutrality, proti kterému vystupovali hlavně
studenti a rolníci, v té době více levicově naklonění. V šedesátých letech byl schválen
industrializační druhý pětiletý plán, který se měl zaměřovat na geologické průzkumy
ropných ložisek, rozvoj infrastruktury a výstavbu bytů, a vytvářel čím dál větší závislost
Afghánistánu na Sovětském svazu, což vedlo k omezování investic Spojených států a
Západního Německa. V téže době vznikla Lidová demokratická strana Afghánistánu
(dále jen LDSA), sdružovat se začali i ultralevicoví příznivci čínského maoismu a
vytvořili stranu Věčný plamen, v minoritě byla pravicová opozice a zcela mimo
sdružování v politickém smyslu stáli duchovní, kteří nesouhlasili ani s orientací na
Sovětský svaz ani s pravicovou opozicí a prosazovali tzv. islámskou cestu rozvoje, což
znamenalo pozvolnou modernizaci náboženství v duchu nové doby a zákaz šíření
ateistických socialistických myšlenek. Třetí pětiletý plán na přelomu 60. a 70. let byl
několikrát přepracován, než jej byl parlament složený v převážně většině z duchovních,
kmenových náčelníků a statkářů ochoten přijmout.159
Afghánistán byl královstvím necelých 50 let, a i když byla v té době zavedena
spousta dobře myšlených a podnětných reforem, roztříštěná společnost se nedokázala
ideově spojit a společně pokračovat k lepším zítřkům. Nejtíživější problémy, jakými
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bylo vykořisťování chudých rolníků velkostatkáři a velký vliv duchovních, se vyřešit
nepodařilo, což bylo důsledkem událostí následujících let.

2.5

Afghánistán republikou

17. července 1973 byla afghánská monarchie svržena jejími odpůrci, král uprchl ze
země, parlament se rozpadl a platnost třetí ústavy byla zrušena. Prezidentem republiky
se stal Muhammad Dáud, bratranec krále a bývalý premiér vlády. Reformy, které jeho
nová vláda slibovala, byly splněny jen z části – přerozdělení pozemků velkostatkářů
v zájmu nejširší a nejchudší vrstvy obyvatelstva se ve finále dotklo jen půdy, která byla
nově zavlažována a doposud patřila státu. Levice byla většinovou pravicí ve vládě
utlačována, a tak vznikaly opět protesty proti velké moci prezidenta a jím volených
ministrů. Levice v novém postavení opozice se sice bouřila, nicméně nenabízela žádné
návrhy řešení situace, a tak svými protesty, stávkami a rozvracením politické situace
nové republice spíše škodila. Celá situace vyvrcholila 27. dubna 1978, kdy vysocí
představitelé LDSA podporováni důstojníky vyvolali násilný převrat, který bývá zpětně
označován jako dubnová socialistická revoluce (inkilábe saur).160
Ihned po převratu byla reorganizována státní správa. Platnosti pozbyla ústava
republiky a místo parlamentu byla ustanovena Revoluční rada ozbrojených sil. Aby
převrat navenek nepůsobil jako prostý vojenský puč, kterým bezpochyby byl, předala
rada ozbrojených sil moc Revoluční radě Afghánské demokratické republiky, ve které
nepůsobili vojenští hodnostáři. 1. května 1978 byla jmenována nová vláda s programem
Základní linie revolučních úkolů vlády Afghánské demokratické republiky, jehož cíle
byly velkomyslné: pozemková reforma, zvýšení stavů armády, zavedení bezplatného
kvalitního zdravotnictví, rovnoprávnost žen ve všech oblastech veřejného života,
minimalizace negramotnosti a nezaměstnanosti a zavedení povinné školní docházky pro
dívky i chlapce. Primárně se nová vláda snažila vyřešit tíživou situaci rolníků,
v listopadu 1978 tedy anulovala všechny lichvářské směnky a následně vyhlásila
pozemkovou reformu, která měla vyvlastnit majetek velkostatkářů a všechny pozemky
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přerozdělit tak, aby žádná rodina nevlastnila více než šest hektarů orné půdy. Společně
s pozemkovou reformou byla zřízena zemědělská družstva.161
Nestabilní politické situace a stranických neshod zneužil Hafízulláh Amín, který
se zmocnil předsednictví ve straně i ve vládě a nechal uvěznit případně popravit
představitele dubnové revoluce. Jeho záměrem byl okamžitý přerod k socialismu bez
využití přechodného období. Nesetkal se s úspěchem ani u obyvatel, ani u
Socialistického svazu, který mu odmítl poskytnout svá intervenční vojska na potlačení
odporu, protože hodlal podporovat revoluci zdola, počkat na Hafízulláhovo svržení a
nastolení nové, umírněnější prosovětské vlády. 5. prosince 1978 byla uzavřena dohoda
mezi Afghánistánem a Sovětským svazem o vzájemné pomoci a sousedských vztazích.
„Omezený kontingent“ intervenční armády pod vedením maršála Sergeje Sokolova
připravený na hranicích tak dostal povolení pro vnik na území Afghánistánu, kde
27. prosince dopomohl důstojníkům pravidelné armády Hafízulláha zavraždit a nastolit
novou komunistickou vládu, do jejíhož čela se postavil Babrak Karmal, bývalý
místopředseda Revoluční rady, toho času skrývající se v Československu.162
Zpětně nelze říci, zda Hafízulláh tak pochybné kroky ve své vládě činil
z přesvědčení o socialismu, nebo vše zaváděl do extrémů ve snaze co nejvíce znevážit
ideje dubnové revoluce a ukázat Afgháncům nevhodnost socialismu pro tamní kulturu.
Jeho bez hodiny osmdesátidenní politika násilného potírání činnosti všech vysoce
postavených stranických členů a obecně i levicově smýšlející inteligence však
nasvědčuje spíše druhé možnosti. Během jeho vládnoucího období proudilo do země
velké množství bojovníků za víru (mudžáhidů) z okolních muslimských států (například
z Pákistánu)163 s jediným cílem – zdiskreditovat bezbožný komunismus a znovu
izolovat Afghánistán od cizích vlivů. Ti zde většinou zůstávali aktivní i po celou dobu
sovětské okupace, podněcovali rozvracečskou činnost a organizovali zejména různé
typy teroristických útoků proti intervenčním vojskům.
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2.6

Sovětská okupace

Sovětská okupace Afghánistánu, původně zahájená pod záminkou stabilizace
komunistické vlády v zemi, trvala devět let. Nový prezident země Babrak Karmal těsně
po svém nástupu prohlášení Základní politická linie nové revoluční vlády, ve kterém
sliboval prakticky stejná opatření, jako vlády před ním – rozvoj kultury a hospodářství a
zejména pozemkovou reformu, to vše v souladu s islámským právem. Pravicová
opozice a většina obyvatelstva nebyla intervenci vojsk nakloněná, ale brzký vojenský
odpor, který vypukl v Herátu, byl potlačen. Opoziční síly byly podporovány jak
mudžáhidy z Pákistánu, tak Íránskou vládou, která zamýšlela napomoci vzniku
šíitského státu. Za účelem ochrany před těmito zahraničními vlivy vytvořila
komunistická vláda domobranu z dobrovolných studentů a příznivců režimu. Nebezpečí
však představovali i řádní Afghánci, „tradičně proslulí svou ochotou pracovat pro dvě
strany“164, kteří se nechali zaměstnat za pravidelnou mzdu pro režim, ale po práci se
účastnili partyzánských bojů. Mladí muži často vstupovali do vládního vojska, jež pro
ně skýtalo často první příležitost například k získání bot, a po absolvování výcviku
desertovali do hor, kde se přidali k odboji. Přibližné odhady uvádí, že takto desertoval
každý druhý vládní voják. Aby strana získala na svou stranu lid, rozhodla se dát mu
větší podíl na politickém dění ve státě. V roce 1984 byl schválen zákon o volbách, který
upravoval jejich podmínky a počty zastupitelů, o rok později byla svolána Velká džirga
pohraničních kmenů, které dostaly za úkol potírat aktivitu mudžáhidů.165
Dva a půl roku trvaly Babrakovy pozemkové reformy, jež odhalily na 170 tisíc
hektarů neregistrované půdy, kterou bylo potřeba vyměřit a zavést do katastru. Problém
byl i s realizací zemědělských družstev na afghánském venkově, pro něž chyběli
odborníci. V roce 1982 vznikl Výbor pro plánování, který měl vytvářet plány
krátkodobějšího charakteru, jež by umožnily uplatňovat politiku řízeného hospodářství.
I přes všechny snahy vládnoucí strany o lepší život afghánského lidu narůstalo napětí ve
společnosti a stále četnější povstání proti sovětským vojskům. Na místo odstoupeného
předsedy vlády Karmala nastoupil dosavadní místopředseda a budoucí prezident
Muhammad Nadžíbulláh, jež za cíl své vládní politiky stanovil konec ozbrojeným
povstáním, i kdyby to mělo znamenat kompromis s opozičními ozbrojenými složkami.
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30. prosince 1986 vzešel ze zasedání ústředního výboru strany Program národního
usmíření, který žádal šestiměsíční příměří, návrat uprchlíků do vlasti a nabízel amnestii
všem uvězněným povstalcům, kteří by byli ochotni v budoucnu spolupracovat
s režimem. Výsledkem těchto programových kompromisů měla být koaliční vláda všech
politických hnutí, jež by uznávala oficiální plány LDSA. Program národního smíření
selhal, uprchlíků přibylo a do boje proti režimu se začali čím dál více zapojovat
duchovní. Vláda musela začít vyjednávat a rozhodla se přistoupit i ke změně režimu.
30. listopadu 1987 byla na Velkém shromáždění schválena pátá ústava, která měnila
název státu na původní Afghánskou republiku a provedla několik dalších, spíše
kosmetických úprav (změna státního znaku), které ovšem také přispěly k posupnému
odklonu od komunismu. Největším ústupkem bylo oficiální uznání existujících hnutí
jako politických stran a umožnění jejich kandidatury v dalších volbách v roce 1988.
Uvolnění přísného režimu a rostoucí moc teď již oficiální opozice způsobily rozpad
LDSA.166
Konflikt uvnitř Afghánistánu nezůstal mimo zájmy Organizace spojených
národů (dále jen OSN) a byl zařazen na program mírových jednání v Ženevě.
Podmínkami dohody o urovnání konfliktu, která zde v roce 1986 byla podepsána, byly
afghánsko-pákistánské dohody o vzájemných vztazích a návratu uprchlíků, deklarace
Spojených států a Sovětského svazu o mezinárodních zárukách a dohoda o vzájemných
spojitostech urovnání situace kolem Afghánistánu. Ještě před podpisem dohod prohlásil
Sovětský svaz, že svou armádu odvolá do deseti měsíců, což také 15. února 1989
dodržel. V době odchodu posledních intervenčních vojáků z území Afghánistánu
zasedlo v Pákistánu exilové zasedání Poradního shromáždění, které zvolilo prozatímní
vládu. Ta poprvé zasedala v březnu 1989, kdy sice ještě neměla podporu žádného
z mocenských center v Afghánistánu, ale už byla uznávána okolními muslimskými
zeměmi. Podporována mudžáhidy, kteří měli výcvik a zbraně financovány Spojenými
státy (viz podkapitola 2.7), se nejdříve rozhodla dobýt některé z velkých měst na
jihovýchodě (v úvahu připadal hlavně Džálálábád, který se jim dobýt nepodařilo)167.
Mezitím z Íránu na Herát postupovaly hazárské jednotky šíitského Sjednoceného
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společenství islámské revoluce, a maoistické ultralevicové nepravidelné oddíly vyvíjely
nátlak ze severu a východu.168

2.7

Mudžahedíni

Mudžahedíni, jinak označovaní také jako mudžáhidové, jsou bojovníci za obranu
islámu, kteří se rekrutují ze všech zemí, ve kterých figuruje islámské náboženství, a
přicházejí na pomoc do svaté války svých souvěrců s uzurpátory a bezvěrci. Po nájezdu
sovětských intervenčních vojsk do Afghánistánu, který odsoudily nejen vyspělé západní
země, ale hlavně muslimské země169, řada obyvatel uprchla přes hranice do Pákistánu,
kde zakládala stanové, později slumové uprchlické tábory. Bojeschopná část z nich se
toužila vrátit do Afghánistánu a bojovat proti režimu, neměla na to však prostředky. Ty
jim

ochotně

nabídla

pákistánská

vláda

a

také

prezident

Spojených

států

James E. Carter, Jr. Mudžahedíni se ale začali objevovat i mezi prostým obyvatelstvem,
někteří už od začátku vedli partyzánskou válku, jiní později zběhli z afghánské armády
a v několika případech dokonce ze sovětské170. Těm se Sověti snažili znemožnit boje
ničením jejich zázemí, pročež rozorávali úrodnou půdu, bourali celé vesnice a
likvidovali zásoby.171
Postupně se z představitelů afghánské inteligence v exilu zformovalo sedm uskupení
s rozdílnými požadavky a působením:
1. Islámská strana Afghánistánu (měla za cíl zřídit republiku islámský stát),
2. Národní fronta islámu (chtěla monarchii a byla podporována Saúdskou Arábií),
3. Islámská jednota za svobodu (požadovala ozbrojenou revoluci a zřízení
islámského státu),
4. Fronta národního osvobození (byla financována Spojenými státy a zeměmi
Perského zálivu, v jejím čele stál Sibghatulláh Mudžaddadí, budoucí prozatímní
prezident),
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5. Islámská strana (jíž předsedal fundamentalista Gulbuddín Hekmatjár, byla
většinou složena z Paštunů a rovněž usilovala o islámský stát bez známek
demokracie a pluralismu),
6. Islámské společenství (tvořili jej hlavně Tádžikové, jejich cílem bylo zřídit
teokratický stát s politickou pluralitou, vedl je umírněný Burhánuddín Rabbání),
7. Hnutí islámské revoluce (skupina islámských fanatiků, jež za každou cenu
prosazovala násilnou revoluci).
Ačkoliv měla tato hnutí rozdílné požadavky, v roce 1983 se sjednotila v alianci
Islámské jednoty bojovníků za víru (Ittiháde islamíje mudžahidíne Afghánistán) a
dohodla se na společném postupu proti Sovětskému svazu172.
Ze sedmi stran se nejaktivněji prosazoval Hekmatjár, jehož výpady proti
sovětům byly zpětně hodnoceny jako nejefektivnější. Snažil se těžit ze spolupráce
s Ústřední zpravodajskou službou Spojených států (z an. Central Intelligence Agency,
dále jen CIA) a novým prezidentem Ronaldem Reaganem i britskou premiérkou
Margaret Thatcherovou, ze zásady se ale vyhýbal kontaktu s jakýmkoliv představitelem
západního světa173. Velkým počtem odpůrců mu bylo vyčítáno cílené likvidování
odpůrců z vlastních řad a úmysl ovládnout odboj a prohlásit se neomezeným vládcem
Afghánistánu.174
Aby byly menšinové jednotky mudžahedínů schopny klást odpor, byla pro ně
vybudována výcviková střediska, často na místech pákistánských uprchlických táborů.
Peníze, zbraně a instruktory do těchto středisek dodával Pákistán, Spojené státy, Velká
Británie, Francie, Izrael, Saúdská Arábie, Egypt a Čínská lidová republika. Ve
výcvikových táborech se ale necvičili jen afghánští bojovníci, vítáni byli všichni, kdo se
chtěli zapojit do džihádu proti bezbožnému socialismu. Vízum do Pákistánu v těchto
letech obdržel každý muslim, který si o něj zažádal. Odhady tvrdí, že výzvu vyslyšelo
na tisíce Saudů, Jordánců, Egypťanů, Alžířanů, Indonésanů a dokonce muslimských
obyvatel jihu Filipín. Oproti sovětské armádě, ve které panovala mezi příslušníky
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sovětských socialistických republik šikana a vnitřní nevraživost, v Pákistánu vznikala
první mezinárodní muslimská armáda.175
Od začátku roku 1989, kdy se americkým prezidentem stal George Bush starší,
začala vláda Spojených států i CIA pochybovat o svém rozhodnutí podporovat
mudžahedíny. Z vládního výzkumu vyšlo najevo, že afghánský lid, který bojuje proti
sovětské armádě, má strach i z mudžahedínů. Vztahy se ochlazovaly i z druhé strany,
mudžahedíni, kteří doposud přijímali zahraniční pomoc a z taktických důvodů
nevyjadřovali své osobní postoje, začali veřejně kritizovat západní kulturu a politiku.

2.8

Občanská válka

Kromě postupujících ozbrojených složek mudžahedínů musela afghánská komunistická
strana řešit i vznikající nepokoje uvnitř vlastní armády, jejíž velitelé často řešili střety
dle vlastních pravidel a s celými jednotkami vypovídali poslušnost centrální vládě.
Obdobně se chovali kmenoví náčelníci, kteří se snažili vydobýt zpět ztracená postavení
v pohraničních oblastech a jejich vzájemné konflikty často končily více či méně
úspěšnými pokusy o osamostatnění. Nejzářnějším příkladem byla vize o vytvoření
Velkého Balúčistánu, která byla podporována i Spojenými státy a předpokládala
nezávislý stát respektující přirozené etnické území Balúčú, rozkládající se kolem
společné hranice států Afghánistánu, Íránu a Pákistánu.176
Do Kábulu se jako první 17. dubna 1992 dostaly jednotky Islámského
společenství. Svržený prezident Nadžíbulláh se uchýlil do sídla OSN v Kábulu. Vláda
byla formálně přenesena do exilu, prozatímním prezidentem byl Sibghatulláh
Mudžaddadí, ale 24. června byl jmenován Burhánuddín Rabbání. Mezi částí dalších
mudžáhidů v čele s Gulbuddínem Hekmatjárem, kterého jako žádoucího afghánského
prezidenta stále podporoval i Pákistán, se jméno nového prezidenta nesetkalo se
souhlasem, což vedlo k bombardování Kábulu.177
Afghánský stát, jestli je útvar složený z malých správních jednotek ovládaných
místními diktátory postupně vyhlašujícími nezávislost vůbec možno takto označovat, se
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zmítal v bojích mezi mocnými. Nejhorší situace byla v Kábulu, kam později přijeli
přívrženci všech sedmi mocných mudžáhidů včetně zahraničních válečníků, kteří
během dvou let větší polovinu města přeměnili v ruiny a obyvatelstvo téměř
vyhladověli. Jih země byl rozparcelován mezi velitele bývalé řádné afghánské armády,
kteří terorizovali obyvatelstvo, na východě v okolí Džálálábádu vznikla koalice
kmenových náčelníků, kteří vyhlásili neutralitu a nepřidali se ani na jednu ze stran
konfliktu o prezidentský titul, a severozápad byl ovládán nestálým mudžahedínem
Rašídem Dóstumem, který vždy po několika měsících změnil svou loajálnost.
V relativním klidu žili lidé na západě včetně Herátu, kde se po příchodu Ismaíla Chána,
hrdiny protisovětského odboje, obnovilo i školství.178
Ozbrojené konflikty v Kábulu ani ve zbytku země neustaly a všeobecná anarchie
byla zastavena až hnutím Tálibán (viz kapitola 3), které se po předchozím rozmachu ve
všech velkých městech 4. dubna 1995 probojovalo k opevnění Herátu a vyzvalo
Rabbáního, aby podal demisi.179
Sovětská válka v Afghánistánu měla dopady i v zahraničí. Mudžahedíni, kteří
prošli výcvikovými tábory, se po odchodu sovětské armády vraceli do svých vlastí.
Například v Alžíru pak založili Ozbrojenou islámskou skupinu (z fr. Groupe Islamique
Armé, dále jen GIA) a snažili se svrhnout socialistický režim, který politickou pluralitu
povolil až po protestech v roce 1989. Islámská fronta spásy, která sestávala
z muslimských fundamentalistů, sice vyhrála v roce 1991 volby, ty ale vláda s podporou
armády prohlásila za neplatné. GIA působila v zemi osm let, během kterých rozpoutala
občanskou válku, terorizovala domácí obyvatelstvo, jež podle nich kolaborovalo
s režimem, cizince, novináře i státní úředníky.180 Strach z návratu fanatických
mudžahedínů panoval i v Egyptě a Saúdské Arábii. Radikální muslimští bojovníci z
těchto třech zemí tvořili největší část zahraničních mudžahedínů, kteří přijeli na pomoc
proti sovětské okupaci v Afghánistánu, a nakonec se stali i oporou teroristické
organizace al-Káida.
Ve druhé kapitole jsme se zaměřili na události ovlivňující 20. století
v Afghánistánu. Kapitola byla rozdělena na osm podkapitol charakterizujících příslušná
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období změn. Velký prostor byl věnován zvláště období vzniku závislosti na Sovětském
svazu,

následnou

vojenskou

intervenci

do

Afghánistánu

a

její

ukončení.

Charakterizováni zde byli mudžahedíni, bojovníci proti intervenci, kteří následně stáli
za vznikem občanské války v Afghánistánu. Cílem kapitoly bylo shrnout zásadní
konflikty a proměny politického systému, které utvářely podobu veřejného života
v Afghánistánu. Tento dílčí cíl byl naplněn.

65

3

AFGHÁNISTÁN V DOBĚ VLÁDY TÁLIBÁNU

Tato kapitola se bude zaměřovat na vznik hnutí Tálibán, jeho ideologii, vzestup a vládu
nad Afghánistánem. Informace budou čerpány zejména z publikace Martina Nováka a
z internetových zdrojů. Součástí této kapitoly bude i podkapitola o teroristické
organizaci al-Káida, která bude rovněž popisovat okolnosti jejího rozmachu na území
Afghánistánu a dopad jejího působení na mezinárodní vztahy. Hlavním cílem kapitoly
je tedy shrnout vliv vlády Tálibánu na život Afghánců. Dílčím cílem kapitoly je
charakterizovat

vliv

teroristické

organizace

al-Káida

na

budoucí

události

v Afghánistánu.
Po letech uměle prosazovaného socialismu se s příchodem Tálibánců situace
v zemi prudce obrátila. Místo zastánců hospodářského rozvoje se vlády ujali náboženští
fanatici, kteří se snažili ve válkou zničené zemi obnovit pořádek nekompromisním
dodržováním zásad islámu a zvláště pak jeho zvykového práva. Jejich vůle je u moci
udržela až do zásahu dalších zahraničních ozbrojených

3.1

Ideologie Tálibánu

Když odešla z Afghánistánu sovětská vojska, začala se značná část uprchlíků vracet ke
svému původnímu živobytí a obnovovat své domovy. Vezmeme-li v potaz, že vojenská
intervence trvala 9 let, mezi vracejícími se uprchlíky byli i mladí lidé, kteří odešli ze
země jako děti a jejich prakticky celá školní docházka, byla-li vůbec realizována, se
odehrávala v provizorních náboženských školách při uprchlických táborech většinou
zřizovaných fundamentálními a extremistickými členy sedmi mudžahedínských hnutí,
nebo v madrasách při mešitách v Pákistánu, které byly vedeny neméně radikálně.
Hlavní formou islámu, která byla ve školách v Pákistánu vyučována, se stala
salafíja, jinak označována také jako wahhábismus. Jde o výhradně sunnity vyznávané
učení, které na přelomu 18. a 19. století hlásal islámský reformátor Muhammad ibn Abd
al-Wahháb, jež prosazoval návrat k čistému životu podle Koránu a oproštění se od
všech výdobytků moderní společnosti. Původně šlo o nenásilné učení, vlivem výkladů v
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mudžáhidských madrasách ale z wahhábismu vznikla forma asketismu, misogynismu a
nenávisti vůči všem nevěřícím. Smyslem života těchto wahhábistů se stal džihád.181
Původními členy Tálibánu, vojenského islámského fundamentalistického hnutí,
bylo společenství přívrženců jednookého duchovního Muhammada Umara. Umar, o
jehož životě se dodnes moc neví. Byl velmi pohoršen vším bezprávím, které bylo
pácháno na jihu Afghánistánu. Společně se skupinou podporovatelů začal nevinné oběti
mstít, což se brzy setkalo s velkým obdivem a podporou tamních obyvatel. Rostoucí
zájem o Umarovu osobu vyvolal pozornost i u pákistánské zpravodajské služby (z an.
Inter-Services Intelligence, dále jen ISI), která s ním okamžitě navázala kontakt.
Pákistáncům nešlo jen o blaho afghánského lidu, svou pomocí sledovali hlavně budoucí
spolupráci se spojenci na ilegálním obchodu s Turkmenistánem, protože jejich původní
spojenec Hekmatjár se k moci nedostal.182
Zbytek členů Tálibánu tvořili hlavně paštunští studenti pákistánských
náboženských škol, jinak také zvaní hledači vědění (tálibáne ilm), pročež vzniklo i
jejich označení Tálibánci či Tálibové. Po vypuknutí občanské války v Afghánistánu
nabyli přesvědčení, že klid v zemi lze sjednat jen silou. Prvními rekruty hnutí se stali
bojovníci vycvičení ve vojenských táborech v Pákistánu, přičemž ne všichni byli
Afghánci.183

3.2

Vzestup a vláda Tálibánu (1996-2001)

V červenci roku 1994 dostali Tálibánci první úkol od ISI, a to obnovit obchodní cestu
z Pákistánu přes Kandahár a Herát do Turkmenistánu a osvobodit zadržený konvoj se
zbraněmi a léky z rukou povstaleckých jednotek na jihu. To se jim podařilo a
v listopadu téhož roku dobyli Kandahár a zřídili zde první tálibánskou základnu
v Afghánistánu, kterou postupně vyzbrojila a financovala řada muslimských zemí
včetně Pákistánu. Kvůli občanské válce byla uzavřena řada důležitých průsmyků a cest,
které bránily oficiálnímu obchodování, ale také nelegálním obchodům s opiem a
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zbraněmi. Tím, že se spádová oblast Kandaháru vešla pod kontrolu Tálibánu, byly
kmenové spory o moc ukončeny a důležité dopravní tepny otevřeny, což vyhovovalo
všem zúčastněným. V dalších letech Afghánistán získal kontrolu nad Herátem (1995),
Džálálábádem a Kábulem (1996), Mazáre Šarífem (1998) a Bamjánem (1999)184
Tálibové prosluli svým stylem boje. Jejich oddíly měly sice nejasně stanovenou
hierarchii, která stanovovala podřízenost, při bitvách tato ale přestávala platit a
bojovníci dostávali jasné a stručné obecné rozkazy (například: „porazit nepřítele“185),
které plnili nehledě na újmy své ani civilního obyvatelstva.186
Vždy s dobytím velkého města se řady Tálibánu rozrůstaly a tím sílila i jejich
bojeschopnost. V každém takovém městě navíc existovaly vojenské sklady, které
skýtaly nemalé zásoby střeliva a vojenské techniky, jakou byly tanky a letadla ještě
z dob sovětské okupace. Tálibán postupoval po jednotlivých provinciích a v každé za
sebou zanechával posádku k udržování pořádku. Po dobytí Herátu 5. září 1995 se
tálibští bojovníci vydali na Kábul, kde na ně čekala přesila Ahmada Šáha Masúda,
ministra obrany.187
Cesta Tálibánců k moci se zpočátku setkávala s podporou i u afghánských
obyvatel, a to i u jiných než paštunských kmenů. Tálibán totiž po třech letech občanské
války zaváděl jasně daná pravidla a trestal všechny typy útoků na už tak těžce zkoušené
rolníky a drobné obchodníky, potíral korupci a nelegální obchod s opiem a
pronásledoval všechny příznivce levice. Jinak tomu ale bylo v Kábulu, kde převažovala
šíitská většina Tádžiků, kteří se sunnitských Paštunů obávali. Masúd promarnil svou
možnosti zasáhnout v zimě mezi lety 1995-1996, kdy se část znavených Tálibů stáhla, a
po dlouhých bojích v předsunutých vesnicích u Kábulu a na jeho předměstí se
26. září 1996 Masúd rozhodl stáhnout z města188.
Vláda Tálibánu se však velmi brzy změnila v teror vlastního obyvatelstva. Do
čela nové tálibské vlády se jmenoval samozvaný kníže věřících (amír al-muminín)
mulla Muhammad Umar. S jeho nástupem byl Afghánský stát přejmenován na Islámský
emirát Afghánistán, v platnost vešly nové, velmi přísné zákony týkající se běžného
života (zahalování žen, zákaz veřejných lázní, povinný plnovous u mužů) a jejich
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porušení bylo trestáno obnovenými původními islámskými tresty (bičování, veřejné
popravy, kamenování). Na dohlížení dodržování staronových zákonů dohlížel Hlavní
úřad pro propagaci ctnosti a potírání hříchu, který měl mezi lidmi tisíce informátorů a
dobrovolných pracovníků. Toto nesporné porušování lidských práv zvedalo vlnu nevole
jak u obyvatel země, tak i v zahraničí, což ze strany OSN vedlo v roce 1999 k vyhlášení
ekonomických sankcí vůči Afghánistánu.189
Velká část nových zákonných opatření a nařízení byla namířena proti ženám
(zákaz nošení podpatků a make-upu, zákaz vzdělání a zaměstnání, povinnost chodit na
veřejnosti v doprovodu mužského rodinného příslušníka). Řada z nich pak ochromovala
nejen intelektuální potřeby, ale ohrožovala i zdraví Afghánek. Umar například zakázal
veřejné lázně, které pro některé ženy představovaly jedinou možnost na vykonání
osobní hygieny, a stejně tak byla zakázána péče mužských zdravotníků o Afghánky, což
společně s omezením ženského práva na svobodné zaměstnání vedlo k rapidnímu
poklesu zdravotní péče nabízené afghánským ženám. Jak je uvedeno v podkapitole 3.1,
členy Tálibánu byli jen muži, hlavně studenti muslimských škol. Ti se narodili do války
a život v míru nepoznali. Jejich nenávist k ženám vycházela pravděpodobně z toho, že
v uprchlických táborech byli muži a ženy odděleni190, a že velká část z nich zůstala po
sovětském potírání odboje a po občanské válce sirotky. Pro tyto mladé muže, kteří po
čase vytvořili jakési pevně uzamknuté bratrstvo, představovaly ženy nevyzpytatelné
ohrožení náboženské morálky.
Cílem Umarovy vlády na poli zahraničních vztahů bylo, aby jeho režim uznaly
západní mocnosti i muslimské státy. Dosáhnout se mu ovšem povedlo jen uznání vládou
Pákistánu a do roku 2001 i Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Otevřeně
podporovala režim Čína, která sice oficiálně vládu Tálibánu neuznala, ale v únoru 1999
podepsala s jeho představiteli dohodu o ekonomické kooperaci.
Na straně Ruska začaly vznikat obavy o bezpečnost sousedních států, jakými
jsou Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán, které už sice po rozpadu Sovětského
svazu nebyly pod přímým vlivem Ruska, přesto s ním měly bohaté obchodní a
diplomatické styky. Až do pádu Kábulu Ruská vláda proti Talibáncům žádné kroky
nepodnikala, ale 4. října 1996 ruský ministr zahraničí Jevgenij Primakov svolal summit,
kterého se účastnili zástupci Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kazachstánu a Kyrgystánu
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(Turkmenistán účast odmítl a vyhlásil neutralitu). Ačkoliv byl návrh vojenského zásahu
spojených vojenských jednotek těchto zemí zamítnut, Rusko se rozhodlo připojit na
stranu Rabbáního a exministra Masúda, bývalého úhlavního nepřítele, a alespoň
materiálně a finančně podpořit jejich vojsko.191
Vztahy Tálibánu se Spojenými státy, jejichž prezidentem byl od roku 1993 Bill
Clinton, nebyly prozatím nijak vyhraněné, na sblížení stran měla zájem hlavně
společnost Unocal, která vytvořila návrh projektu ropovodu vedoucího z Turkmenistánu
přes jižní část Afghánistánu až k pobřeží Indického oceánu. I přesto, že Spojené státy
neuznávaly tálibánskou vládu v Afghánistánu, byli tálibští zástupci pozváni do
Washingtonu na jednání o ropném projektu. Jednou z významných osobností, která
proti tomu veřejně vznesla námitky, byla americká ministryně zahraničních věcí
Madeleine Albright (ve funkci od roku 1997). Ta při návštěvě Pákistánu ostře
kritizovala nové podmínky afghánských žen. Ze stavby ropovodu sešlo v momentě, kdy
se do afghánské války zapojila al-Káida.192
Aby měl Tálibán alespoň nějaké šance na oficiální uznání své vlády ostatními
státy, musel by ovládat celé území Afghánistánu. Sever země byl však stále pod
kontrolou Rašída Dóstuma a Masúdovy armády. Po zradě ve vysokých velitelských
kruzích byl Dóstum nucen prchnout a Tálibán 25. června 1996 vstoupil do Mazáre
Šarífu. Rychlá reakce hazárských šíitů ale zdecimovala Tálibské jednotky, které byly
pomstěny až o dva roky později vyvražděním všech Hazárů v Mazáre Šarífu a okolí
nejen Tálibánci, ale tentokrát už i příslušníky hnutí Al-Káida (viz podkapitola 3.3). Po
dobytí Mazáre Šarífu 3. září 1998 kapituloval i Bamján, město ve středu Afghánistánu
obývané Hazáry. Těm dal Tálibán na výběr mezi konverzí k sunně, odchodem ze země
nebo smrtí. Katastrofou mezinárodních rozměrů bylo následné odstřelení dvou
nadživotních soch Buddhů vytesaných ve skalním masívu, které mělo být jak trestem
pro Bamján, tak odpovědí na ekonomické sankce od OSN.193 Stejně, jako se radikální
muslimové spojovali proti sovětské okupaci, teď se spojovaly miliony muslimů proti
Tálibánu. Směrem ke Kábulu zněly prosby a výzvy, aby bylo ve jménu dobré pověsti
islámu od činu upuštěno. Po likvidaci soch byly například v Indii na protest páleny
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svazky Koránu a lidé v Číně vycházeli na pouliční demonstrace. S Bamjánem Tálibán
ovládal na 90% území Afghánistánu.194
Na zbývající ploše byly rozmístěny jednotky Severní aliance, jejíž základ byl
položen v roce 1996 spojením bývalého prezidenta Rabbáního a ministra obrany
Masúda s Dóstumovými oddíly. Po odchodu Dóstuma z Mazáre Šarífu ovládala Severní
aliance už jen necelých 10% Afghánistánu. Byla podporována Íránem, Tureckem,
Tádžikistánem, Ruskem, Uzbekistánem, Turkmenistánem, Indií a od roku 2001 i
Spojenými státy. Masúd si vybudoval zázemí v údolí Pandžšír, na stejných místech, kde
nebyl přemožen ani sovětskou armádou. Toto území se ani Tálibánu nikdy nepodařilo
dobýt. Masúd byl 9. září 2001 zavražděn sebevražednými atentátníky. Po teroristickém
útoku ve Spojených státech začala vláda prezidenta Bushe sponzorovat Severní alianci
finančně a po vpádu amerických vojsk jí výrazně pomohla dobýt ztracená území a
dostat se k moci.195

3.3

Al-Káida

Al-Káida, pro kterou v různých jazycích existuje různé množství přepisů196, je
organizace, která se přihlásila k množství atentátů spáchaných po celém světě a
účastnila se několika válečných konfliktů zejména Blízkého východu. V současné době
v jejím čele stojí mezinárodně hledaný Ajmán Zavahrí. Al-Káida je od 10. 8. 1999
vedena na seznamu teroristických organizací.197
Vznik organizace je datován do roku 1989. Mezi mudžahedíny, kteří přišli do
pákistánských

výcvikových

táborů

z jiných

muslimských

zemí,

byl

i

syn

saudskoarabského stavebního inženýra a multimilionáře Usáma bin Ládin, který sem
přiletěl ze Saúdské Arábie těsně po vpádu intervenčních vojsk do Afghánistánu. Ihned
zřídil středisko pro ostatní mudžahedíny přijíždějící ze zahraničí a začal sponzorovat
nemocnici. Vysokými částkami financoval i zřizování vojenských skladů a silnic mezi
výcvikovými tábory. Postupem času zřídil svou Afghánskou kancelář, která poskytovala
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zahraničním bojovníkům veškerý servis od ubytování, přes zbraně až po výcvik. Snažil
se i o to, aby přišlo co nejvíce bojovníků ze Saúdské Arábie. V tom ho podporovala i
saudskoarabská vláda a tajná služba, které některé jeho počiny financovaly.198
Založit hnutí Al-Káida nenapadlo bin Ládina, ale jeho duchovního a učitele
Abdalláha Azzáma, který s ním přicestoval do Pákistánu. Hlavní myšlenkou bylo
pokračování v džihádu i po vyřešení situace v Afghánistánu, a to v zemích, kde žije
alespoň nějaké procento muslimů. Na mysli měl mimo jiné Filipíny, Izrael, Německo a
hlavně Spojené státy. Azzám zahynul po atentátu ještě před oficiálním vznikem AlKáidy. Bin Ládin se ale v Pákistánu seznámil s egyptským lékařem, na kterého bylo
v Egyptě uvaleno trestní stíhání za organizaci atentátu na prezidenta. Jmenoval se
Ajmán Zavahrí a později se stal nejtěsnějším bin Ládinovým spolupracovníkem.199
Na konci roku 1989 odletěl bin Ládin do rodné země. O necelý rok později
nastala krize na Arabském poloostrově. Irácký prezident Saddám Husajn obsadil
sousední Kuvajt kvůli ložiskům ropy. Saúdskoarabský král se v panice, že bude Husajn
ve své dobyvačné politice pokračovat, spojil s prezidentem Spojených států Georgem
Buschem starším a přijal jeho armádu, která Iráčany z Kuvajtu vypudila. To ostře
kritizoval Usáma bin Ládin, který před dohodou s Buschem nabídl králi své
mudžahedíny, jež byli odmítnuti údajně kvůli nesrovnatelnosti zkušeností potřebných
k boji v hornatém Afghánistánu a planinatém Kuvajtu. Na začátku roku 1991 se tedy
bin Ládin vrátil do Pákistánu, kde mezitím bojují mudžahedíni proti kábulskému
režimu. S několika loajálními, kteří vstoupili do jeho hnutí, odjel na pět let do Súdánu,
odkud po odmlce zamířil rovnou do Džálálábádu, v té době ještě kontrolovaného
mudžáhidy, nikoliv Tálibánem.200
Po několika měsících byl pozván Umarem do Kandaháru a dohodli se na
oboustranně prospěšné spolupráci. Poprvé vstoupila al-Káida do afghánské války na
straně Tálibánu během bojů o Mazáre Šaríf, v roce 1996. Tam vyslal bin Ládin na dva
tisíce elitních bojovníků. V roce 1998 vydal prohlášení, o obnově džihádu proti
Spojeným státům, ve kterém mimo jiné uvedl, že zabíjení Američanů je povinností
každého muslima201. CIA i prezident Spojených států Bill Clinton prostřednictvím
saudskoarabského prince a šéfa zpravodajské služby Turkí al-Fajsala žádali Umara o
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bin Ládinovo vydání, ten jim ale nevyhověl. Celou situaci zkomplikovaly jaderné
programy Indie a Pákistánu, kterým se shodně v roce 1998 podařilo odpálit první
zkušební atomové bomby. Světové vlády se začaly obávat rizika atomových bomb
v rukách al-Káidy.202
Organizační struktura al-Káidy je velmi jednoduchá, ale funkční. Členové jsou
děleni do tříčlenných buněk, v nichž se navzájem znají. Každé tři buňky mají jednoho
velitele, který je součástí vlastní buňky tří velitelů. Toto schéma popsal Nasser al-Bahri,
bývalý člen ochranky bin Ládina.203 Schéma je výhodné a pro okolí nebezpečné hlavně
kvůli své anonymitě, která jeho členům dovoluje zůstávat dlouhé roky součástí
společnosti a čekat na povolávací rozkaz.
Tato kapitola charakterizovala hnutí Tálibán a působení al-Káidy na území
Afghánistánu, což bylo i jejím cílem. Tímto byl dílčí cíl splněn. Vycházela přitom
zejména z internetových zdrojů.
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4

POLITICKÁ SITUACE V AFGHÁNISTÁNU PO 11. 9. 2001

Toto datum nechvalně proslulo největším teroristickým útokem v dějinách moderního
světa. Podle mnohých expertů události z 11. září změnily pohled i dosavadní praktiky
terorismu, například Francis Heisbourg pojmenovává útoky s vysokým počtem obětí
jako

„hyperterorismus“,

John

Ikenberry

hovoří

o

„moderním

terorismu

transnacionálního charakteru“ a objevují se i termíny jako „superterorismus“ nebo
„globální terorismus“.204
Cílem této kapitoly je popsat události 11. září v jejich chronologickém sledu a
odvodit jejich důsledky na vývoj politické situace v Afghánistánu. Kapitola bude
rozdělena do pěti podkapitol, které se postupně budou věnovat na sebe navazujícím
tématům. Informace budou čerpány zejména z internetových zdrojů oficiálních stránek
jednotlivých misí.
Útoky s velkým počtem obětí se ve skutečnosti objevily mnohem dříve, už
7. srpna 1998, kdy al-Káida poslala několik dodávek naložených trhavinami před
velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaamu, hlavních měst Keni a
Tanzánie. Dohromady zemřelo 224 civilistů a na čtyři tisíce jich bylo zraněno. Na
přelomu 20. a 21. století se tak globálně rodí nová, těžko eliminovatelná hrozba
sebevražedných atentátníků, která se doposud objevovala hlavně na omezeném území
Izraele, Libanonu, některých dalších států Arabského poloostrova, popřípadě SríLanky.205

4.1

11. září 2001
11. září uneslo devatenáct příslušníků organizace al-Káida čtyři letouny

komerčních vnitrostátních linek amerických leteckých společností American Airlines a
United Airlines se záměrem zasáhnout několik z předem vytypovaných budov. Ty
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vybral vůdce organizace Usáma bin Ládin, strůjce plánu Chálid Šajch Muhammad a
jejich komplic Mohammed Atef. Těmto útokům předcházela operace Bojinka, která se
měla uskutečnit v roce 1995, ale šest dní před plánovaným spuštěním byla odhalena.
Operace Bojinka pracovala se scénářem únosu dvanácti letadel, z nichž pět mělo
zasáhnout budovy v USA a sedm letadel budovy v Asii (Japonsko, Filipíny, Jižní Korea
a další.) Mezi cíli útoků v USA byly mimo jiné i věže Světového obchodního centra (z
an. World trade center, dále jen WTC) a budova Pentagonu, což vedlo k závěrům, že
byla neúspěšná operace Bojinka předlohou pro útoky z 11. září. To po svém dopadení
v roce 2006 potvrdil i Chálid Šajch Muhammad, organizátor útoků, který myšlenku
použít letadla jako zbraně převzal od svého strýce, Ramzího Jusufa, autora operace
Bojinka, u něhož v bytě byly nalezeny i plány k atentátu na papeže Jana Pavla II.
Muhammad v roce 1996 odcestoval do Afghánistánu, aby se zde setkal s bin Ládinem a
přednesl mu své plány. Bin Ládin jej odmítl, ale s Attou začal spolupracovat. Některé
zdroje uvádí, že jejich spolupráce nebyla na bázi podřízenosti a že Atta nesložil přísahu
věrnosti al-Káidě.206
Útok 11. září vedl Muhammad Atta, který se svými čtyřmi komplici unesl let
American Airlines 11 a namířil ho proti severní věži WTC v New Yorku. Další letadlo
společnosti United Airlines s označením letu 175 narazilo o 17 minut později do jižní
věže WTC, obě budovy se do dvou hodin od nárazů zhroutily a poničeno bylo i mnoho
okolních budov. Nálety v New Yorku měly 2606 obětí z budov WTC a přilehlého
hotelu Marriott, dalších 147 obětí zemřelo na palubách letadel. Do výčtu nejsou
započítáni únosci. O půl hodiny později od nárazu do jižní věže byl spáchán třetí útok,
letadlo American Airlines 77 se po únosu zřítilo na sídlo ministerstva obrany Spojených
států ve Washingtonu, D. C., Pentagon. Zde zahynulo 70 civilistů a 55 příslušníků
ozbrojených sil, 59 osob zemřelo na palubě letadla (mimo útočníky). Čtvrté letadlo, let
United Airlines 93, se po zápasu cestujících s únosci zřítilo v Pensylvánii a svůj cíl
nezasáhlo. Na palubě zemřelo 40 cestujících a členů posádky. Existují neověřené
spekulace, že čtvrtým cílem teroristického útoku měl být Bílý Dům nebo Kapitol. Počet
obětí přímého teroristického útoku z 11. září se uzavřel na čísle 2977, necelou pětinu
celkového počtu tvoří příslušníci záchranářských a hasičských sborů. Nepřímo se mezi
oběti počítají i lidé s respiračními onemocněními, která se projevila až po několika
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letech. Po odklizení trosek dvou věží WTC se tato oblast začala nazývat „ground zero“,
označením, které bylo původně používáno pro místa zasažená atomovou bombou.
V roce 2013 byla na témže místě dostavěna nová budova, známá jako Freedom Tower
(Věž svobody).207, 208
Ve chvíli, kdy bylo potvrzeno, že útoky byly iniciovány ze zahraničí, začala
vláda Spojených států komunikovat se Severoatlantickou aliancí (z an. North Atlantic
Treaty Organization, dále jen NATO) a dohodla se na balíčku osmi opatření, mezi
kterými byla i první protiteroristická operace od útoku, operace Eagle Assist. Od října
2001 do května 2002 hlídala radarová letadla vzdušný prostor Spojených států.209

4.2

Operace Trvalá svoboda a pád Tálibánu

Reakcí na masový útok na civilisty bylo vyhlášení války proti terorismu, které proběhlo
během projevu prezidenta Spojených států George Bushe mladšího 7. října 2001.
Spojené státy po útoku na vlastní obyvatelstvo nemohly nereagovat. Během
teroristického útoku zahynuli lidé téměř stovky národností, a Bush měl podporu jak
svých spojenců, tak i jiných světových velmocí. Ruský prezident Vladimír Putin
22. září 2001 odsouhlasil užívání ruského vzdušného prostoru všem spojeneckým
leteckým jednotkám a dále dodával zbraně Severní alianci. S ohledem na ruské
zkušenosti z nedávné vojenské intervence však odmítl do Afghánistánu povolat ruské
vojáky.210 Své letecké základny zapůjčil Spojeným státům Kuvajt a nová základna byla
vybudována v Uzbekistánu. Vláda Spojených států ve spolupráci se CIA a světovými
organizacemi více než měsíc plánovala možný útok na al-Káidu a Tálibánu dala
ultimátum na vydání bin Ládina spravedlnosti. Když se Tálibán uvolil jen k jeho vydání
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do Pákistánu, kde by mohl být souzen podle islámského práva, Spojené státy se
rozhodly pro letecký zásah a následnou invazi.211
Protože byl takto rozsáhlý útok za hranicemi cizího státu bezprecedentní,
protáhla se i doba jednání mezinárodních organizací s vládou Spojených států a jejich
spojenci. Spojené státy nemohly podniknout invazi do státu, který formálně nic
nespáchal a ani žádný jeho občan se útoku nepodílel. Rada bezpečnosti (dále jen RB)
OSN situaci vyřešila následovně: obviněno bylo hnutí Tálibán za to, že nezasáhlo proti
al-Káidě, která operovala na jím ovládaném území, a že jí naopak poskytlo zázemí pro
plánování teroristické činnosti. V této rezoluci vycházela RB OSN z principu přiřčení
odpovědnosti. V roce 2001 se tímto vyřešila legitimita ozbrojené odpovědi na
teroristické útoky. Z právního hlediska je toto řešení ovšem nedostatečné, protože nikdy
nebylo oficiálně prokázáno, že útoky na civilisty v USA byly naplánovány na území
Afghánistánu. Bush svůj krok ospravedlnil také uplatněním své doktríny pod názvem
Regime change policy (Politika svrhávání nepřátelských režimů), která spočívala v tom,
že při boji s terorismem se nebudou dělat rozdíly mezi teroristickými organizacemi a
státy, jež je podporují. 212 Ta byla ale kritizována zejména humanitárními organizacemi,
argumentující tím, že vojenská invaze nevyřeší ekonomické problémy zemí v rozvojové
oblasti muslimského světa, které většinou stojí za radikalizací jejich obyvatel.213
Operace Trvalá svoboda (z an. Operating enduring freedom, dále jen OEF) byla
spuštěna 7. října 2001 projevem George Bushe, ve skutečnosti však začala o několik
hodin dříve. Pod pojmem OEF není chápána jen odvetná akce v Afghánistánu, ale i v
jiných zemích, ve kterých je třeba vymýtit teroristické organizace. Mimo označení OEF
Afgánistán se tak můžeme setkat i s OEF Filipíny, Trans Sahara, Africký Roh,
Kyrgyzstán a soutěska Pankisi. Cílem mise v Afghánistánu bylo dostižení bin Ládina a
dalších členů al-Káidy, svržení Tálibánského režimu a dosazení nové vlády, aby
nenastalo stejné mocenské vakuum jako před občanskou válkou.
Mise začala letecké útoky na výcviková centra a tábory teroristů Tálibánu a
al-Káidy v Afghánistánu. Poté obsadila sídla fanatických vůdců mezinárodní speciální
komanda. Nejnebezpečnější úkoly vykonávali ale členové Severní aliance, protože se
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boje mnohdy odehrávaly v podzemních bunkrech, ve kterých se orientovali mnohem
lépe, než zahraniční vojáci. K rychlé porážce Tálibánu přispěly nejen intenzivní nálety,
ale i mnohdy hromadná dezerce k silnější straně, pro Afghánce typická. Měsíc po
zahájení akce byl dobyt Mazáre Šaríf a hned po něm Herát, Kábul a Kandahár. Po
dobytí velkých měst byl Tálibán odříznut od zázemí a hlavně materiálních zdrojů.
Hledané zločince se ovšem v první vlně zadržet nepodařilo, ještě před dobytím
Kandaháru, Tálibánské bašty, byli nejvyšší velitelé al-Káidy, včetně bin Ládina, ukryti
v pákistánském pohraničním jeskynním systému. Režim Tálibánu s dobytím Kandaháru
padl.
Když byly základní cíle OEF naplněny, přešlo její velení pod misi ISAF, která
přebrala i některé její úkoly (viz podkapitola 4.4). S pádem Tálibánu však nebyl konec
všem bojovým akcím a očekávaný a oslavovaný mír nenastal. Nehledě na to, že velení
al-Káidy i Tálibánu bylo dávno za hranicemi a existovala jen malá naděje na jejich
brzké dopadení, v Afghánistánu zůstávalo množství zejména zahraničních extremistů
udržujících si své pozice v těžko dostupných horách. Největší koncentrace radikálů byla
na afghánsko-pákistánské hranici, kde získávala podporu ISI i některých pákistánských
vládních činitelů.

Po vyhrocení situace v Iráku v roce 2003 přitvrdil i odpor

paštunských kmenů, které nesouhlasily s tádžicko-uzbeckou vládou, a organizovali
demonstrace v Kábulu, při kterých: „žádali více pracovních příležitostí, ale také hrozili,
že jakmile cizí vojáci z Afghánistánu odejdou, Tálibán se zmocní vlády a zahájí džihád
proti všem zrádcům, kteří cizincům pomáhali.“214

4.3

Vláda široké jednoty

Zástupci Severní aliance a spolupracujících kmenů byli na konci roku 2001 pozváni do
německého Petersbergu na konferenci pořádanou OSN. Po dlouhém vyjednávání byla
ustanovena nová dočasná vláda široké jednoty, která měla zahájit činnost 22. prosince
2001. Sestávala z třiceti vůdčích osobností všech frakcí opozice a jejím předsedou byl
v nepřítomnosti zvolen Hamíd Karzaj. Karzaj, původně člen Rabbáního vlády, se po
neshodách postavil na stranu Tálibánu, ale už v roce 1997 ho začal kritizovat a
definitivně se na stranu Severní aliance (nikoliv do ní) přidal po otcově smrti, z níž vinil
214
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právě Tálibán. Tento uznávaný Paštun byl následně na zasedání Velké džirgy zvolen
dosavadním prezidentem a svůj post potvrdil v prezidentských volbách v roce 2004.215
První Velká džirga byla svolána na základě seznamu jedenadvaceti
důvěryhodných osob, vesměs kmenových náčelníků, kteří stáli na straně Severní aliance
už před vpádem americké armády nebo inteligence, která se před Tálibánem skrývala v
zahraničí. To byl případ i Muhammada Záhira Šáha, který byl po dvaceti devíti letech
vyhnanství OSN povolán, aby svou osobností pomohl sjednotit rozložený Afghánistán.
Záhir pozvání přijal, ale do čela státu už se ani on, ani jeho nejmladší syn postavit
nechtěli.216
Ačkoliv zákonodárná a soudní moc v tálibánském režimu porušovala lidská
práva, přeci jen šlo o striktní kodex, jehož porušení se nějakým, většinou velmi krutým
způsobem, trestalo. Obyvatelé, kteří byli nuceni tyto zákony dodržovat, přibližně tušili,
co je čeká při pochybení. Soudy byly zkrácené a nespravedlivé, ale byly. Tato
krutovláda udržovala obyvatele v permanentním strachu z pochybení a následného
krutého trestu. Je tedy logické, že po osvobození spojeneckými vojsky začali dělat vše,
za co dříve hrozilo useknutí končetiny nebo smrt. Postupně se ale bujaré oslavy
v ulicích na mnoha místech zvrhávaly v naprostou anarchii. První, co vzalo za své po
pádu Tálibánu, tak bylo dodržování jakýchkoliv zákonů, včetně těch vycházejících z
Koránu.217
Jedním z největších odpůrců nové vlády byl například Gulbuddín Hekmatjár.
Dalšími odpůrci byli kmenoví náčelníci, kteří sice formálně vládu uznávali, ale odmítali
se svých území vzdát ve prospěch nově stanovených guvernérů provincií, a nevymizely
ani vraždy s politickým podtextem (například v roce 2002 byl spáchán atentát na
ministra dopravy Abdurrahmána) nebo spiknutí a pokusy o převrat (první byl odhalen
afghánskými úřady hned v roce 2002).218 Účastníci petergsberské konference souhlasili
i s návrhem OSN vyslat do Afghánistánu mezinárodní mírové sbory, aby pomohly
dosavadní vládě s udržováním míru a se zajištěním základních životních podmínek pro
občany. Tento návrh byl později realizován misí ISAF.
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Problémem dočasné vlády byla absence parlamentu. Ústava sice nabyla platnosti
už začátkem roku 2004, ale stále se objevovala řada zásadních oblastí, jež potřebovaly
zákonné vymezení, například pravomoc a kompetence provinčních úřadů. První
parlamentní volby od roku 1988 byly určeny na 18. září 2005. Poté, co ve všech
provinciích proběhly akce seznamující Afghánce s demokratickými principy, se
bezpečnostní situace rapidně zhoršila. Povstalci unášeli úředníky pověřené organizací
voleb i kandidáty a výměnou za jejich životy žádali finanční obnos nebo politické
ústupky. I když bylo mnoho volebních místností ohrožováno bombovými nebo
sebevražednými útoky Tálibánu, volby se konaly v plánovaném termínu a s velkou
účastí žen. S mírnou převahou vyhrála strana Rašída Dóstuma následovaná stranou
Burhanuddina Rabbáního.219

4.4

Mise ISAF

ISAF, zkratka anglického označení International Security Assistance Force, v překladu
tedy Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly, je mise, kterou na petergsberské
konferenci ustanovila RB OSN a která proběhla pod vedením NATO. Původně byla
zamýšlena pouze pro zajištění okolí Kábulu, se spuštěním v srpnu 2003 se ale její
působnost rozšířila na celé území Afghánistánu. Ozbrojené síly NATO měly mandát
k boji, ale mise měla prvotně zajistit stabilitu. Do mise se zapojilo 51 zemí.
Základním cílem mise ISAF byl výcvik policie a armády a jejich stabilizace, aby
se tyto složky mohly ujmout bezpečnosti v celé zemi a zajistily tak podmínky pro
uplatňování demokratických zásad. Vedlejším cílem mise bylo zabránit Tálibánu, aby
z Afghánistánu opět udělal místo vhodné pro rozkvět mezinárodního terorismu. Oba
tyto cíle byly naplněny, ačkoliv stále se rozvíjející ozbrojené složky, které bezesporu
dosáhly velkého pokroku, nejsou ještě schopné zajistit stálý mír v zemi bez mezinárodní
podpory. Souběžně byly naplňovány i dílčí cíle, jež zaštiťovaly útvary, které se k misi
přidaly později. Příkladem takových cílů je obnova zničených oblastí, zajištění zázemí
pro obyvatele nebo realizace rekvalifikačních kurzů pro dospělé, například v oblasti
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včelařství nebo pěstování bavlny. Takovými útvary byly například nadnárodní
Provinční rekonstrukční týmy (dále jen PRT).220
Oddíly PRT měly za úkol pomoci afghánským úřadům vybudovat stabilní
mechanismy řízení státní správy, vytvářet důvěru mezi stranami a získávat podporu
nerozhodnutých nebo nezúčastněných skupin civilního obyvatelstva. Pracovníky PRT
při jejich práci chránily mezinárodní jednotky mise ISAF. Společně tak přispěly
k ekonomickému a společenskému rozvoji, který je důležitý pro stabilitu a udržitelnost
demokracie a míru.221
Mise byla úspěšně ukončena v prosinci 2014, kdy ji zhodnotili účastníci mezinárodního
summitu ve Walesu, čímž se stala nejdéle vedenou misí NATO. Dne 1. ledna 2015 na
misi ISAF navázala mise Resolute support (viz podkapitola 5.1).
V průběhu mise ISAF, byl zabit i nejhledanější muž planety bin Ládin. Stalo se
tak v jeho pákistánském úkrytu, honosném sídle v Abbottábádu 2. května 2011, a jeho
smrt je označována za největší úspěch vlády Baracka Obamy. Akci provedli elitní
členové speciální jednotky Navy SEALs (z an. United States Navy´s Sea, Air, and Land
Terms, v překladu Námořní, vzdušné a pozemní týmy Námořnictva Spojených států
amerických) v rámci operace označené jako Neptune´s Spear (v překladu Neptunovo
kopí).222 O průběhu operace se vedou spory a vznikla řada konspiračních teorií,
příslušníci útočného týmu zůstali v anonymitě. Jedna z teorií tvrdí, že bin Ládina za
úplatek vydala ISI.223 V roce 2013 zemřel i vůdce Tálibánu Umar, zřejmě v pákistánské
nemocnici.

4.5

Obnova státu

Obnova Afghánistánu a jeho politické, ekonomické i společenské stability byla zahájena
v listopadu 2001 za nemalé podpory Spojených států a dalších států aliance po vpádu
intervenčních vojsk do Kábulu. Situaci v Afghánistánu vždy ovlivňovalo prostředí a
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politika okolních států, která se sem promítala jak z Íránu, tak Pákistánu, i
postsovětských států, jakým je například Uzbekistán. Z těchto okolních států se o
obnovu Afghánistánu nejvíce zasazoval Pákistán, jehož vlastní ISI dlouho Tálibán
podporovala. Podle Nika Hynka tím sleduje tři cíle: „eliminovat vliv Indie; co nejvíce
omezovat etnický nacionalismus Paštunů (který skrytě podporuje právě Indie); a trvale
se v očích USA prezentovat jako nezbytný a nevyhnutelný spojenec na poli bezpečnostní
spolupráce v tomto výbušném regionu.“224
Snaha o obnovu správních složek a udržení trvalého míru jsou v Afghánistánu
specifické hlavně pro nestálost bezpečnostní situace. Paradox rozšíření mezinárodního
závazku rekonstrukce a zároveň stále se snižující bezpečnosti lze vysvětlit třemi
možnými faktory. Prvním z nich je skutečnost, že nositelem, šiřitelem a zároveň
prosazovatelem hodnot liberální demokracie se po prvních zásazích OEF staly jednotky
PRT, nikoliv národní ozbrojené složky, jak by bylo žádoucí. Nik Hynek mezi
specifickými paradoxními faktory uvádí i alianční politiku NATO, která se s prudkým
vzestupem počtu států zapojených do rekonstrukce Afghánistánu změnila. Čím více
investovalo NATO, potažmo Spojené státy, do jednání o účasti na obnově poválečného
státu, tím větší byl vyvíjen tlak na konkrétní důkazy solidarity a jednoty zúčastněných
států. Třetím faktorem je roztříštěnost rekonstrukčního závazku Spojených států mezi
Afghánistán a prezidentem Bushem mladším upřednostňovaný Irák. Mezery, které tak
vznikly v bezpečnostní situaci v Afghánistánu odlivem zájmů Spojených států do Iráku
v roce 2003, se nepodařilo zacelit ani pozměněnou bezpečnostní strategií zacílenou na
ochranu civilního obyvatelstva nazvanou Af-Pak prezidenta Baracka Obamy.225
Aby mohla proběhnout obnova státu za účasti vnějších přispěvatelů, musí být
ukončeno násilí a obě strany musí přejít do fáze hledání řešení, vzájemné diskuze. To se
ovšem v Afghánistánu neděje, a tak miliardy dolarů ročně mizí v pomoci, která
viditelných výsledků dosahuje jen velmi pomalu.
Jedním z předpokladů demokratizace společnosti v poválečném státě je
respektovaná vláda. I po dlouhých letech snah rekonstrukčních týmů však stále
docházelo k prosazování moci na základě kmenové hierarchie, pročež bylo nutno
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přistoupit k mnohoúrovňové diplomacii, aby byli do vlády zapojeni i lokálních autorit a
autorita centrální vlády tak vycházela z nejnižších vrstev společnosti.226
Problematický je i vztah Afghánců k nevládním mezinárodním organizacím.
Jejich obavy pramení z nedávné historické zkušenosti, kdy byla schválena jejich
humanitární a rozvojová činnost americkým Kongresem v roce 1980. Ty ale nebyly
realizovány na celém území Afghánistánu s ohledem na bezpečnost pracovníků těchto
organizací (například Armáda spásy, CARE, Church World Services). Jejich
protisovětské a protikomunistické postoje, které se mnohdy snažily zasahovat do
politických jednání, a jejich zkorumpovanost, jež vznikla hlavně potřebou uplácet
místní náčelníky, kteří zajišťovali bezpečnost, vedly k omezení spolupráce výhradně
s některými osobami a jejich politickými okruhy. Neziskové nevládní organizace se
staly ústředním kanálem pro převod finančních prostředků od Spojených států
k vybraným velitelům, čímž se podstata humanitární pomoci zdiskreditovala. Obdobně
k její devalvaci došlo po nástupu Tálibánu k moci, kdy byla činnost rozvojových plánů
zakázána, a povoleny byly jen humanitární projekty. Za ty pak bylo vydáváno například
i podporování vzdělávání nebo obnova částí infrastruktury, které so ryze humanitární
pomoci nepatří. Mezi zahraniční nevládní organizace působící v Afghánistánu patří
například Swedish Comittee for Afghanistan, Oxfam, Danish Comittee for Aid to
Afghani Refuges a další.227
Celkově vzato, zahraniční mezinárodní organizace přispívají v krátkodobém
horizontu ke stabilizaci veřejné správy a pomáhá rozvíjet armádu, ve střednědobém
výhledu se poskytuje nepřetržitá finanční podpora a z dlouhodobého hlediska přispívají
k rozvoji trvalé spolupráce.228
V kapitole s tématem Politická situace v Afghánistánu po 11. září 2011, kdy se
udály teroristické útoky na civilní obyvatelstvo Spojených států, jsme se zaměřili na
konkrétní charakteristiku a chronologický popis událostí ze dne 11. září a na události,
které následovaly bezprostředně po ní. Součástí kapitoly byla i charakteristika dvou
misí a principů nové afghánské vlády. V těchto podkapitolách bylo pro získání
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potřebných

informací

přistoupeno

k vyhledávání

v českých

i

zahraničních

elektronických zdrojích, zejména potom oficiálních stránek jednotlivých misí. Poslední
podkapitola se zaměřila na snahy o poválečnou obnovu Afghánistánu. Zde jsme
vycházeli z publikace Šárky Waisové týkající se obecně rekonstrukce státu a obnovy
míru, a z další publikace Nika Hynka týkající se konkrétních možností poválečné
obnovy Afghánistánu.
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Kapitola popisující současnou situaci v Afghánistánu bude rozdělena do čtyř kapitol.
Vzhledem k tomu, že politický systém platný od roku 2004 (v platnost vešla Ústava) je
popsán v první kapitole, zde se zaměříme pouze na současné rozpory kolem budoucích
voleb. Tato kapitola bude charakterizovat i aktuální misi s mezinárodní účastí a
působení České republiky ve snahách o obnovu státu. V poslední podkapitole bude
nastíněn kurz, kterým se Afghánistán v současné době ubírá.
Kapitola si klade za cíl charakterizovat současnou společenskou a politickou
situaci v zemi a zohlednit působení České republiky v Afghánistánu. Přitom budeme
vycházet zejména z elektronických zdrojů, protože publikací zohledňujících aktuální
stav afghánské společnosti je na trhu poskrovnu.

5.1

Mise Resolute support

Po skončení mise ISAF v Afghánistánu započala nová mise, Resolute support,
v překladu mise Rozhodné podpory. Jedná se o nebojovou misi pod záštitou NATO.
Cílem Rozhodné podpory je pokračovat ve výcviku armádních a policejních složek a
podporovat jejich činnost. Vedlejším cílem je poradenství v oblasti veřejné správy.
Přestože NATO v Afghánistánu jako podpora oficiální vlády zůstává, od začátku roku
2005 se na rozdíl od let předchozích mění jeho úloha. Největším rozdílem je počet
nasazených zahraničních vojáků a podstata mise, která tentokrát není bojová. Za
bezpečnost jsou zodpovědné ryze národní bezpečnostní síly. Přidělení jednotek mise na
strategická místa a základny je dáno smlouvou o statutu sil (z an. Special Operations
Forces Agreement, dále jen SOFA), která byla podepsána v Kábulu, v roce 2014, a
která stanovuje podmínky působení NATO v Afghánistánu a přesně vymezuje činnosti,
ke kterým jsou mezinárodní složky oprávněny. Centrum mise je umístěno v Kábulu a na
vojenské základně Bagram, pravomoci ale zasahují i do Mazáre Šarífu jako centra
severu, Herátu pro západ, Kandaháru na jihu a Laghmanu, centra východu.229
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Cílů má mise hned několik. I nadále spolupracuje s afghánskými bezpečnostními
složkami a podílí se na jejich výcviku, ve větší míře se ale soustředí na jejich schopnosti
dlouhého plánování a zacházení s rozpočtem. S tím pomáhají účastníci mise i
ministerstvu vnitra a obrany, jehož zaměstnance mimo jiné učí procesům vnitřní
kontroly a zásadám transparentnosti. Těmito kroky je podporován boj s korupcí.
Účastníci mise mají za úkol naučit své afghánské kolegy, jak vyžadovat dodržování
ústavních zákonů a respektování vlády. Mimo ozbrojené a správní složky je podporován
i rozvoj infrastruktury a její údržba. Jedním z nejpodstatnějších a nejdůležitějších
smyslů mise je podpora a růst objektivních zpravodajských služeb a také sjednocení
strategické komunikace jednotlivých vládních institucí s obyvatelstvem.230
V současnosti zůstává v Afghánistánu na 13 tisíc zahraničních vojáků a jiných
armádních příslušníků z 39 zemí, z nichž téměř polovinu tvoří vojáci americké
národnosti. Ti se kromě výcviku národních bezpečnostních sil podílí i na organizaci
protiteroristických akcí. Jejich počet měl být v roce 2016 omezen a postupně snižován,
ale v roce 2015 se znovu vzedmula vlna odporu hnutí Tálibán a pronikání bojovníků
tzv. Islámského státu (dále jen IS). V důsledku toho podala afghánská vláda v čele s
prezidentem Ašrafem Ghaní žádost o setrvání mezinárodních vojenských sil na území
státu. Se začátkem mise byl její konec předpokládán na rok 2017 nebo 2018, ale
v listopadu 2017 se 27 členských zemí NATO prostřednictvím svých ministerstev
obrany na summitu v Bruselu zavázalo ke zvýšení počtu vojáku z 13 tisíc na 16 tisíc.
Konec mise tedy není v jednání.231

5.2

Působení České republiky v Afghánistánu

Česká republika (dále jen ČR), jakožto členský stát NATO i OSN, se zapojila jak do
mise OEF, tak ISAF i Resolute support. V rámci první mise byly několikrát do země
vyslány také jednotky 601. speciální skupiny, zásahové Vojenské policie SOG (z an.
Special operations group) a jednotky vrtulníkového letectva, které měly chránit civilní
experty z PRT.
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Během mise ISAF vyslala armáda ČR (dále jen AČR) i první jednotku OMLT (z
an. Operational mentoring and Liaison Team, v překladu Jednotka poradního a
výcvikového týmu), již tvořilo 54 vojáků ze 14 útvarů AČR, kteří se soustředili na
výcvik afghánských vojáků a policistů a hlavně na zlepšení efektivity plánování
velitelského štábu. Po dalších turnusech OMLT se k nim v roce 2011 přidal i český
polní chirurgický tým.232
„Vzhledem k rostoucím expedičním závazkům a nárůstu nutnosti komplexního
zabezpečení všech nasazených českých jednotek v misi ISAF v Afghánistánu bylo také
v Kábulu na základně KAIA vytvořeno Úkolové uskupení AČR ISAF (…) s jasným
cílem: co nejefektivněji je logisticky zásobovat.“233
Úkolové uskupení mělo pod sebou tyto složky: Velitelství a štáb v Kábulu,
národní podpůrný prvek (logistická podpora a koordinace zdravotnického zabezpečení),
Ochranná skupina Vojenské policie (dozorování na základně a doprovod za jejími
hranicemi), Jednotka chemické a biologické ochrany (samostatný chemický průzkum a
výcvik afghánských chemických armádních expertů) a jednotka AMT (výcvik
afghánských pilotů). Pod Úkolové uskupení spadaly i další jednotky, ovšem už
s vlastním velitelstvím: PRT na základně Shank, Vrtulníková jednotka na základně
Šarana a jednotka OMLT v provincii Wardak.234
V rámci mise Resolute support v Afghánistánu působí opět několik jednotek
AČR, z předešlých let zůstal polní chirurgický tým a národní podpůrný prvek, jednotku
AMT ale nahradila AAT, která se soustředí spíše než na výcvik na poradentství.235
Pomoc v Afghánistánu zajišťují i nevládní organizace, jakou je Člověk v tísni,
který zde působí už od roku 2002: „ Dle aktuální situace poskytujeme finanční podporu,
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materiální pomoc, pomáháme s rekonstrukcí zničených domů a podporujeme
jednotlivce, kteří se po humanitární krizi vrací zpět domů.“236
Další takovou organizací je Berkat, který se soustředí zejména na pomoc dětem
a ženám, do Kábulu dodává batohy a školní potřeby, nebo například zimní oblečení.
Mimo jiné se Berkat zasadil o transplantaci rohovky u dvou nevidomých pacientů.237
Do Afghánistánu každoročně putuje finanční pomoc i od ministerstva
zahraničních věcí, které v průběhu let 2016 a 2017 věnovalo na podporu uprchlíků
z Afghánistánu a navrátilců do země 12,5 milionů.238 V české společnosti nemají vojáci
v Afghánistánu příliš dobrou pověst, jsou vnímáni jako vrazi nebo žoldáci pracující za
horentní sumy.239 Snahu o zlepšení jejich reputace projevil prezident Miloš Zeman,
který je v Afghánistánu v roce 2014 navštívil.240

5.3

Volby

Na základě výzvy Nezávislé volební komise v Afghánistánu byl do země vyslán tým
odborníků, kteří měli pomoci s přípravou a uskutečněním prezidentských voleb a kteří
měli vytvořit příklad, podle kterého by byly organizovány další prezidentské a krajské
volby. Od 5. března 2014 tedy v Kábulu působil tým 15, později 9 odborníků
z členských států OBSE. Podle jejich závěrečné povolební zprávy byly volby
považovány za klíčovou politickou událost, která představovala příležitost k mírovému
přesunu moci z jednoho představitele na druhého.241
Současným poslancům vypršel pětiletý mandát v roce 2016. Rozhořely se ale
debaty o systému voleb, které je pozdržely, a Nezávislá volební komise se navíc
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odvolala na nepřipravenost bezpečnostních agentur (při posledních volbách vytvářelo
hnutí Tálibán nátlak na voliče vyhrožováním a bombovými útoky v blízkosti volebních
místností a prezidentské volby byly poznamenány kauzou obrovských podvodů na obou
stranách kandidátů druhého kola.) Proto byly volby přesunuty z června 2015 až na
20. října 2018. Zahraniční diplomaté působící v zemi ovšem považují toto datum za
nereálné, neboť hornatý terén a nevlídné počasí na konci října znesnadní registraci
voličů a otevření volebních místností, čímž se znemožní průběh spravedlivých voleb.242

5.4

Obavy z budoucího vývoje

Podle senátora Spojených států Johna McCaina musíme v současnosti čelit faktu, že
Tálibán sbírá své síly a hodlá se zneužít nekompaktnosti vlády, která není schopná
sjednotit kurz, kterým by se Afghánistán měl ubírat. Situace je dokonce taková, že
začala být médii označována za „válku, kterou Amerika nemůže vyhrát.“ 243 Na druhou
stranu je Tálibán slabší, než byl v roce 2001, a to ne vlivem dlouhé války, ale vinou
vlastní ideologie, která se během 17 let stala pro většinu Afghánců až příliš extrémní.
Vůdcem Tálibánu je Haibatullah Akhunzada, bývalý nejvyšší představitel tálibánské
Rady duchovních. Ten se snaží získat si Afghánce financováním některých rozvojových
projektů a sliby o reformě školství. Vede své hnutí také mnohem moderněji a
efektivněji, než kdy dříve, Tálibán má tak například vlastní časopis, účet na Twitteru 244
a webové stránky. Stále se mu daří ovládat některé horské oblasti a občasně vyvíjí tlak
na některá větší provinční města, od roku 2017 ale jeho pokusy polevují. V řadách
Tálibánu navíc stále převažují sunnitští Paštunové, kteří jsou závislí na vlivu ne příliš
populárních států, jakým je Pákistán245. I přes to tálibánští velitelé doufají, a často svou
odhodlanost demonstrují, že se jim podaří vládu svrhnout a nastolit radikální, izolovaný
islámský stát. Vzhledem k tomu, že mise Resolute support nemá stanovený datum
ukončení své působnosti, není jejich scénář prozatím uskutečnitelný. Nehledě na to, že
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výzkum z roku 2015 ukázal, že 92% Afghánců upřednostňuje kábulskou vládu a 93%
z nich má strach z násilí páchaném na civilistech. Kromě bezpečnosti má Afghánistán
ještě jeden zásadní problém, a to nelegální obchod s opiem, který tvoří většinu příjmů
Tálibánu. Současná situace je taková, že

tálibánští velitelé zřizují v jeskynních

komplexech laboratoře, kde přeměňují opium na heroin nebo morfin, se kterým
následně obchodují za mnohem větší sumy. Afghánistán to s 80% světové produkce řadí
na první příčku žebříčku produkce a vývozu opia. Budoucí vývoj je tedy ve značně
patové situaci. I když bude v dohledných volbách zřejmě ustanoven nový parlament a
nová vláda, s největší pravděpodobností nedokáže nastavit takové podmínky, aby
vyhovovaly oběma stranám konfliktu a ten byl tak ukončen. 246
Tato kapitola se zabývala současnou politickou a společenskou situací
v Afghánistánu. Přitom byla nucena vycházet zejména z internetových zdrojů, neboť
řady odborných aktuálních publikací se zatím příliš nerozšiřují. Kapitola si kladla za cíl
charakterizovat aktuálně působící zahraniční misi v Afghánistánu, působení České
republiky od počátku 2. tisíciletí a nastínit cestu budoucího vývoje, na kterou se země
ubírá. Tyto dílčí cíle byly splněny.
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6

PEDAGOGICKÁ APLIKACE

Kapitola bude rozdělena na dvě podkapitoly, ve kterých se zaměříme na pedagogickou
aplikaci tématu diplomové práce podle Rámcových vzdělávacích programů. Zvolené
programy nám zároveň budou plnit funkci zdroje informací. Cílem kapitoly je tedy
uplatnění tématu ve vzdělávání.
Systém českého školství je nastaven podle závazných principů kurikulární
politiky, jež byly poprvé zformulovány v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR,
tzv. Bílé knize. Taktéž jsou tyto principy zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen
školský zákon).
Kurikulární dokumenty mají dvě úrovně, státní a školní. Na státní úrovni je pak
vytvořen Národní program vzdělávání (dále jen NVP) a rámcové vzdělávací programy
(dále jen RVP): „Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v
počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho
jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň
představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na
jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle zásad
stanovených v příslušném RVP.“ 247
Vzhledem ke specifičnosti věkové skupiny vzdělávaných se v této práci
nebudeme zabývat RVP pro předškolní vzdělávání. Stejně tak nebudeme brát v úvahu
RVP pro obor vzdělání základní školy speciální, jednotlivé oborové RVP pro odborné
vzdělávání, RVP pro jazykové školy, RVP pro základní umělecké vzdělávání, RVP pro
gymnázia se sportovní přípravou ani RVP pro dvojjazyčná gymnázia.
Téma, jímž je politický vývoj zahraničního státu, konflikt v mezinárodních
vztazích a působnost mezinárodních vládních i nevládních organizací pod záštitou
mírových i bojových misí, bude zařazeno do odpovídajících vzdělávacích oblastí RVP
pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) a do RVP pro gymnázia (dále jen RVP G).
Jako cílová skupina pedagogické aplikace jsou tedy vybrány 5. – 9. ročníky základních
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Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online].
Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy.
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škol, 1. - 4. ročníky gymnázií a 5. – 8. ročníky, tedy vyšší stupně víceletých gymnázií.
Návrhy příprav na hodinu pro učitele a pracovních listů pro žáky budou zohledňovat i
příslušná průřezová témata a rozvíjené klíčové kompetence.

6.1

Zakotvení v RVP ZV

RVP ZV 2. stupně je rozděleno do následujících vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková
komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk
a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví,
Člověk a svět práce a Doplňující vzdělávací obory. Pro tuto diplomovou práci je
klíčovou oblastí Člověk a společnost, kterou lze rozvrhnout do hodin Dějepisu a
Výchovy k občanství. Oblast v rámci základního vzdělávání: „vybavuje žáka znalostmi
a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické
aspekty

života

lidí

v jejich

rozmanitosti,

proměnlivosti

a

ve

vzájemných

souvislostech.“248
V této práci bude téma zpracováváno v rámci Výchovy k občanství, která je
realizována na 2. tupni, a která: „se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských
vztahů a vazeb. (…) Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla
společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i
jejich důsledky.“249
Konkrétněji je téma zpracovávané v této diplomové práci následně zařazeno do
tematického celku Vztahy mezi lidmi a Zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti).
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy [online]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy. Str. 51.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy [online]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy. Str. 51.

92

6.1.1 Návrh přípravy na hodinu
Autor: Bc. Lenka Rýznarová
Časová dotace: 45 min.
Výuková oblast: Člověk a společnost
Předmět: Výchova k občanství
Tematický celek: Člověk ve společnosti
Téma hodiny: Konflikt a solidarita v mezilidských vztazích
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;
Multikulturní výchova
Rozvíjené kompetence: kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní
Cíle:
• Žák uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních
situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem.
• Žák zhodnotí význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak
může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi.
• Žák respektuje názory druhých a je ochoten vyjádřit svůj názor.250
Průběh hodiny:
Fáze
Aktivita
Metoda
Forma
Čas Pomůcky/
Poznámky
Úvod
Učitel provede administrativu,
3
zahájí hodinu a seznámí žáky
min.
s jejím cílem.
Učitel napíše na tabuli slovo
MyšlenHromadná 5
Tabule,
„konflikt“ a žáci k němu
ková
min. psací
postupně vztahují pojmy, které
mapa
potřeby
je v souvislosti s ním napadají.
Hlavní Žáci si poté sesednou do kruhu a Řízená
Hromadná 5
Pokud ve
část
učitel jim klade návodné otázky, diskuze
min. třídě není
na které dobrovolně reagují.
místo na
Otázky:
utvoření
kruhu, žáci
• Měl jsi někdy s někým
mohou
konflikt?
zůstat
• Jak jsi reagoval?
v lavicích.
• Vyhrál jsi?
• Jak ses potom cítil?
• Co znamená vyhrát konflikt?
• Musíš mít vždy poslední
slovo?
Žáci se rozřadí do dvojic a učitel Didaktic- Skupinová 12
Texty do
250

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy [online]. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy. Str. 51.
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jim rozdá texty.
Učitel vysvětlí pokyny:
• Nenahlížet navzájem do svých
textů
• Na splnění úkolu je přiděleno
10 minut
Učitel přednese motivační text.
Žáci splní úkol.
Po ukončení aktivity následuje
výměna názorů vedena učitelem.
Dobrovolníci mohou sdělit,
k jakému řešení dospěli.
Otázky:
• Objevuje se přímo v příběhu
nějaký konflikt?
• Může mít konflikt i třetí
stranu?

Závěr

251

ká hra –
námět
Šárka
Waisová
251

Diskuze

Učitel během diskuze rozdá
pracovní listy a zdůrazní pojem
„solidarita“.
• Víš, co je solidarita?
• Byli pan Ivanov a pan Smith
solidární?
Žáci splní úkoly 1-5
v pracovním listu. Na práci mají
5 minut.
Dobrovolníci své odpovědi
přečtou nahlas.
Učitel zhodnotí aktivitu žáků
v hodině, dá prostor pro dotazy,
zadá domácí úkol, zmíní téma
hodiny další a rozloučí se se
žáky.

min. dvojic i
motivační
text jsou
součástí
přílohy.

Hromadná 16
Pracovní
min. listy jsou
součástí
přílohy.

4
Domácím
min. úkolem je
úkol č. 6
na
pracovním
listu.

WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-339-1. Str. 223-226.
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Přílohy:
1. Jedna z možností výsledné myšlenkové mapy na téma „konflikt“
O děti

O území

O lásku

O peníze

Mezi
státy

Nenávist

Spor
Pocity

Protistrany

Mezi
lidmi

Konflikt
Neshoda

Boj

Rozčilení
Lítost

Řešení

Mír

Hádka

Dohoda

Válka

2. Průvodní text k příběhu, pravidla a texty pro žáky
Pravidla: Žáci se rozdělí do dvojic a vyberou si role. Jeden z nich bude pan Smith a
druhý pan Ivanov. Je důležité, aby si navzájem do svých textů nenahlíželi.
Jejich cílem je, aby sami nalezli řešení vhodné pro obě strany ve zdánlivě konfliktní
situaci, která může mít dopady na třetí stranu. Učitel hraje roli pana Rašída. Žáci mají
na dohodu 10 minut. Ve skutečnosti se o konflikt nejedná, protože pan Smith potřebuje
zrníčka a pan Ivanov prázdné makovice.
Cíl: cílem aktivity je ukázat žákům, jak jednoduchý je vznik konfliktu, a jak je obtížné
do něj nevstoupit, pokud si strany navzájem nedůvěřují. Aktivita klade důraz na
komunikaci.
Příběh
Na jihu vašeho státu zuří občanská válka. Země už je z ní unavená a všude je málo jídla
i vody. V jednom z velkých měst byla včera zasažena skládka chemického odpadu.
Chemikálie se rozlily do okolí a zamořily vodu. Většina obyvatel z města odešla kvůli
nedostatku jídla a otrávené vodě, v jiných městech je ale nepřijali, protože mají sami
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málo. Tato velká skupina obyvatel teď nemá kam jít a nemá jí ani kdo pomoct, protože
humanitární organizace se kvůli zrušení letového provozu do země dostanou až za 7
dní.

Pan Smith
Jste zaměstnancem výzkumného centra a v nedávné studii jste zjistil, že ze
speciálně upravených a rozemletých zrníček máku a několika dalších surovin lze
levně vyrobit velké množství chutné práškové kaše. Jedna miska této kaše
smíchané s vodou denně pokryje minimální kalorický příjem a doporučenou
dávku živin. Půl tuny této kaše by pokrylo týdenní potřebu potravin velké skupiny
uprchlíků. Vy jste jediní, kdo jim může rychle pomoct. Pro výrobu dostatečného
množství kaše jsou třeba jen zrníčka z 1 milionu dozrálých makovic odrůdy
Verba. Tato odrůda není příliš pěstovaná, a jediný, kdo vám může nabídnout
potřebný 1 milion makovic, je pan Rašíd. Ten chce za 1 milion makovic 600 tisíc.
Váš zaměstnavatel vás poslal na vyjednávání s panem Rašídem a dal vám na
nákup maximálně 500 tisíc. Pan Rašíd na jednání nemá moc času, proto vás a
pana Ivanova poprosil, abyste se dohodli mezi sebou. Váš zaměstnavatel vás před
panem Ivanovem varoval, protože prý umí výborně lhát. Údajně všude rozhlašuje,
že objevil univerzální neutralizér, ale podle názorů vašich kolegů z centra je
taková věc nesmysl. Z neověřených informací víte, že pod svou firmou na výrobu
léků skrývá rozsáhlou síť nelegálního obchodu s opiem, které získává z makovic.
Vaším cílem je pokusit se pana Ivanova přesvědčit o důležitosti svého poslání a
koupit zrníčka ze všech makovic.

Pan Ivanov
Vlastníte úspěšnou firmu na výrobu léčiv. Před nedávnem vaši zaměstnanci
zjistili, že rozemletím prázdných dozrálých makovic lze vyrobit účinná látka,
která dokáže neutralizovat otrávenou vodu. Vy jste tedy jediní, kdo může v situaci
s otrávenou vodou pomoct. K výrobě dostatečného množství neutralizační látky
by byl potřeba 1 milion prázdných makovic odrůdy Verba. Tato odrůda není příliš
pěstovaná, a jediný, kdo vám může nabídnout potřebný 1 milion prázdných
makovic, je pan Rašíd. Ten chce za 1 milion makovic 600 tisíc, vaše firma může
investovat ale jen maximálně 500 tisíc. Pan Rašíd na vyjednávání nemá moc času,
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proto vás a pana Smitha poprosil, abyste se dohodli mezi sebou. Z neověřených
informací víte, že pan Smith se snaží vyrobit výbušný prášek, aby ho mohl prodat
jedné ze dvou válčících stran. Vaši zaměstnanci vás varovali, že pan Smith je
výborný lhář a určitě vás bude obměkčovat příběhem o uprchlících. Vaším cílem
je pokusit se pana Smitha přesvědčit o důležitosti svého poslání a koupit všechny
makovice.
Doplňující otázky:
• Kde se na světě pěstuje nejvíc makovic, ze kterých se vyrábí opium?
(Afghánistán)
• Je obchod s ním legální?
(Ne)
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3. Pracovní list252

252

Zdroj obrázků v pracovním listu: NOVOTNÁ, Romana. Mezinárodní organizace. Metodický portál
RVP [online]. 2018 [cit. 2018-04-19]. Dostupné z: https://dum.rvp.cz/materialy/mezinarodniorganizace-2.html.
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6.2

Zakotvení v RVP G

RVP G je rozděleno do následujících vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková
komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk
a svět práce, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Informatika a informační a komunikační
technologie, z nichž je pro tuto diplomovou práci zásadní oblast Člověk a společnost,
které je realizováno předměty Občanský a společenskovědní základ, Dějepis a
Geografie.

Kompletní

vzdělávací

oblast

Člověk

a

společnost:

„využívá

společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky
zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. (…) Posiluje respekt k základním
principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické
společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje.“
V této práci bude téma zpracováváno podle vzdělávacího obsahu předmětu
Občanský a společenskovědní základ, přesněji pak jako součást tematického celku
Občan ve státě.

6.2.1 Návrh přípravy na hodinu
Autor: Bc. Lenka Rýznarová
Časová dotace: 45 min.
Výuková oblast: Člověk a společnost
Předmět: Občanský a společenskovědní základ
Tematický celek: Občan ve státě
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech;
Multikulturní výchova
Rozvíjené kompetence: kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů
Cíle:
• Žák obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě
vystupuje proti jejich porušování.
• Žák je ochoten spolupracovat, respektovat názory druhých a adekvátně se
vyjadřovat k problematice.
Průběh hodiny:
Fáze
Aktivita
Metoda
Forma
Čas Pomůcky
Úvod
Učitel provede administrativu,
3
zahájí hodinu a seznámí žáky
min.
s jejím cílem.
Učitel se zeptá žáků, co ví o
Aktivizační Hromadná 3
uprchlictví a zjišťuje
metoda
min.
99

predispozice. Může se doptávat
návodnými otázkami jako:
• Kdo jsou uprchlíci?
• Odkud a kam směřují?
• Proč musí opouštět své
domovy?
Učitel žáky rozřadí do 2-3
skupin podle zvoleného kritéria
(barva očí, vlasů, jestli má na
ruce hodinky atd.)
Žáci mají za úkol přijít na
kritérium.
Učitel položí otázku:
• Jak byste se cítili, kdyby teď
někdo řekl, že ti z vás, kdo
mají modré oči, budou muset
pracovat za ty ostatní?
Následuje krátká výměna
názorů.
Žáci se vrátí do lavic, ale
neposadí se, učitel jim vysvětlí
další aktivitu. Žáci budou stát, a
pokud budou souhlasit
s vyřčeným tvrzením, posadí
se. Před dalším tvrzením si
všichni zase stoupnou.
Tvrzení:
• Nenosím hodinky.
• Mám doma černé tričko.
• Jde mi matematika.
• Neumím zpívat.
• Umím číst.
• Chutná mi v jídelně.
• Nesnídám.
• Zažil jsem diskriminaci.

Aktivizační
metoda,
volná
rozprava

Hromadná 5
min.

Aktivizační
metoda

Hromadná 5
min.

Ti z žáků, kteří zůstali stát,
mohou být označení za
šťastlivce a mohou si také
sednout. Učitel vysvětlí žákům,
že existuje spousta kritérií,
podle kterých se lidé navzájem
hodnotí, nikdy by ale tato
100

Hlavní
část

Závěr

kritéria neměla být důvodem
ponižování a diskriminace, či
snad k porušování lidských
práv.
Žáci se rozdělí do skupin se 3-4 Didaktická
členy a obdrží texty a instrukce. hra
Na vypracování první fáze
úkolu mají 5 minut.
Následují otázky a diskuze:
• Bylo těžké se shodnout?
• Kdo měl hlavní slovo?
• Je během rozhodování
podstatná rodinná role?
Na vypracování další části
úkolu mají také 5 minut.
Poté opět následují otázky:
• Bylo vyřazování těžší, než
skládání prvního seznamu?
Na třetí fázi úkolu mají žáci
taktéž 5 minut.
Aktivita je zakončena
shrnujícími otázkami:
• Bylo druhé vyřazování těžší?
Proč?
• Dokázali byste s těmito
věcmi přežít několik dní?
• Jaké jsou možnosti pro lidi,
kteří musí opustit svůj
domov?
Učitel dá prostor pro dotazy,
zhodnotí aktivitu žáků v hodině
a nastíní průběh další hodiny.
Učitel se rozloučí s žáky a
ukončí hodinu.

Skupinová 25
Texty
min. s úkoly
jsou
součástí
přílohy.

4
min.

Přílohy:
1. Instrukce a text k aktivitě
Instrukce: Žáci jsou ve smíšených skupinách po třech nebo čtyřech. Nečtou si oddíly
textu dopředu. Žáci mají za úkol rozdělit si rodinné role – táta, máma, děti, a tu po celou
dobu aktivity zohledňují. Žáci píší přímo na vynechaná místa v textu, na každý oddíl je
vyměřeno 5 minut, začátek a konec určuje učitel. Žáci jsou upozorněni na důležitost
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soustředění se na spolupráci a nezlehčování situace. Úvodní zadání zní: „Představte si,
že musíte emigrovat.“

Text:
Část 1:
Jmenujeme se…............................ Pocházíme z ……………….., ale musíme odejít,
protože …………………………………………... Prodali jsme všechen nábytek,
abychom měli dost peněž na cestu. Sousedi nám dali kontakt na člověka, který prý
zajišťuje převoz přes moře velkými trajekty. Díky tomu si můžeme vzít spoustu věcí,
které jsou pro nás důležité, a které potřebujeme na týden, abychom to zvládli až na
druhou stranu. Nakonec jsme se rozhodli, že si jich vezmeme jen 20 opravdu
nejnutnějších a než se vrátíme, zbytek si schováme u přátel, kteří tu prý zůstanou,
protože na cestu trajektem nemají peníze. Museli jsme ale prodat psa, který se jmenoval
……………… protože se o něj nemohli postarat. S sebou si tedy bereme takové věci,
které se nám vejdou do auta, a budeme s nimi schopni přežít týden. Některé z nich jsou
ale věci, bez kterých bychom se neobešli, protože by nám bylo smutno, hlavně dětem.
Náš seznam 20 nejnutnějších věcí:

Část 2: Tomu pánovi, co zařizoval převoz, jsme dali peníze, ale on se nám už neozval.
Museli jsme tedy prodat i auto. Nakonec jsme sehnali člověka, který nás převeze na
druhou stranu za to málo, co nám vydělalo auto. Jenže nám oznámil, že se do lodi se
vším nevejdeme, protože ……………………… Povolil nám maximálně 10 věcí.
Náš seznam 10 nejnutnějších věcí, které si můžeme vzít na loď:

Část 3: Cesta byla hrozná a dlouhá několik hodin. Nejeli jsme lodí, ale člunem, který
měl kapacitu 20 lidí. Sedělo nás na něm 35. Paní, které asi nebylo moc dobře, jednou
dokonce spadla do vody. Ten člověk, co nás převážel, se pro ni nechtěl vracet, protože
…………………..., ale my jsme ho přemluvili. Když nás vyložil, rychle se otočil a jel
zpátky. Nevěděli jsme, kam jít, nikde nebyly žádné informace, asi nás vyložil ve
špatném přístavu. Lidé, co byli na břehu, na nás koukali zvláštně. Myslíme si, že to bylo
kvůli …………………… Jeden z nich řekl, že zavolá policisty, a ti už se o nás
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postarají. Jsme rádi, že se o nás někdo postará. Zatím tu ale čekáme a po té cestě jsme
vyčerpaní, hlavně děti. Někteří naši spolucestující se rozhodli jít pěšky do města, které
je odtud asi 8 kilometrů. Pokud nepřijedou policisté, asi půjdeme za nimi. Děti už ale
nic neunesou. Něco tu musíme nechat.
Náš seznam 5 nejnutnějších věcí, se kterými to zvládneme alespoň do druhého dne:

Tato kapitola si kladla za cíl aplikovat téma diplomové práce do vzdělávání
pomocí zakotvení do rámcových vzdělávacích programů a vytvoření příprav na hodinu
včetně příslušných aktivit a pracovních listů. Přitom jsme vycházeli z RVP ZV a RVP G
a jimi určených obsahů vzdělávání. Cíl této kapitoly byl naplněn.
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ZÁVĚR

V diplomové práci na téma Politický vývoj Afghánistánu a jeho souvislosti jsme se
zabývali politickou, správní a společenskou charakteristikou tohoto asijského státu.
Práce byla rozdělena do šesti kapitol, které postupně charakterizovaly a popisovaly
jednotlivé události, které utvářely podobu současného Afghánistánu, vyjma kapitoly
poslední, která se zaměřila na pedagogickou aplikaci tématu podle rámcových
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro gymnázia.
Cílem práce bylo podat ucelený a co možná nejaktuálnější přehled politické
situace v Afghánistánu zahrnující nejen již zmíněnou charakteristiku a popis, ale i
možný budoucí vývoj. K naplnění cíle byla použita metoda diachronní komparace.
K získávání informací byly upřednostněny publikace českých autorů, mezi ty více
zastoupené můžeme uvést například Jana Marka nebo Šárku Waisovou. Vzhledem
k neustále se vyvíjející situaci v Afghánistánu však bylo potřeba využít i internetové
zdroje.
Vzhledem k povaze zdrojů bylo cíle dosaženo jen částečně, podařilo se podat
dějinný vývoj politické situace s jeho souvislostmi, nepodařilo se však nashromáždit
dostatek materiálů k vyvození budoucího směřování politické a společenské situace
v Afghánistánu. Práce je tedy ohraničena obdobím od počátku 20. století, přičemž
zohledněny jsou i události předešlé, a rokem 2018, konkrétně volbami do afghánského
parlamentu, které jsou v tomto roce očekávány.
Jak již bylo řečeno, konflikt, ať už národní nebo mezinárodní, provázel
Afghánistán po staletí. Ale stejně silná, jako touha uzurpátorů ovládnout zemi, byla
vždy touha obyčejných rolníků, řemeslníků, obchodníků a pastevců žít normální život
v míru. Koneckonců, tato diplomová práce je tomu svědkem.
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Seznam zkratek
•

601. skss. – 601. skupina speciálních sil

•

CIA – Ústřední zpravodajská služba

•

ČR – Česká republika

•

EU – Evropská

•

GIA – Ozbrojená islámská skupia

•

ISAF – Mezinárodní podpůrné bezpečnostní síly

•

ISI – Pákistánská zpravodajská služba

•

LDSA - Lidová demokratická strana Afghánistánu

•

n. m. – nad mořem

•

Navy SEALs – Námořní, vzdušné a pozemní týmy Námořnictva Spojených států
amerických

•

OEF – Operace Trvalá svoboda

•

OSN – Organizace spojených národů

•

PRT – Provinční rekonstrukční tým

•

př. n. l. – před našim letopočtem

•

RB OSN – Rada bezpečnosti Organizace spojených národů

•

rtm. - rotmistr

•

RVP – Rámcový vzdělávací program

•

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

•

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

•

SOG – Zásahová jednotka Vojenské policie
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

•

USA – Spojené státy americké

•

WTC – Světové obchodní středisko v New Yorku
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