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JE AFGANISTAN JEŠTĚ AKTUÁLNÍ?
Tak se tážou lidé zmámení gorbačovskou propagandou.
Zdaleka ne
jen v Československu. Pohnutkou k pochybám je nejprve ohlášené
stažení sovětských vojsk a poté podepsání ženevských dohod 1988,
které deklarují tento záměr jako závazný cíl.
Spíše na okraj by se mělo nejprve říci, že sama kategorie "aktu
álnosti" je projevem krize moderní kultury a vůbec
myšlení
sou
časného člověka. Diktát aktuálnosti vznikl jako důsledek soutěže
zpravodajského byznysu, přičinil se vynikajícím způsobem o ztrátu
paměti jednotlivců i celých národů a přispěl tím významně
k pře
měně člověka na stádní orwellovskou ovci. Jde ruku v ruce
se
zvrácenou ideou, že vše "nové" je hodnotnější než cokoli "staré",
která je dnes lidem vštěpována na Východě stejně jako na Západě a
která člověka
vykořeňuje
a činí ho snadněji manipulovatelným.
Chceme-li
reagovat
na podnět
a zamyslet se, zda téma afgánské
války je či není NALÉHAVÉ
a proč, nemíníme ani o vlásek ustoupit
zvrácené kategorii "aktuálnosti". Co je "aktuální" a co ne, urču
je na Východě sekretariát a na
Západě zpravodajský byznys řídící
se nejpovrchnější, protože nejsnáze
měřitelnou kategorií; co je
NALÉHAVÉ, měl by samostatně posoudit myslící člověk.
Je naléhavé psát o afgánské válce i po ženevských dohodách?
Začněme konstatováním základních fakt. Především toho,
že aktéry
ženevských dohod jsou SSSR, kábulský komunistický režim,
USA a
Pákistán. Válku však nevedly ani Spojené státy ani Pákistán. Ved
li ji Sověti a jejich bezvýznamné kábulské loutky proti afgánské
Rezistenci - která se ženevských dohod neúčastnila a která nadto
prohlásila, že tyto dohody ji k ničemu nezavazují a že samozřejmě
bude pokračovat v boji: nemíní
se
totiž dát u zeleného stolu
připravit o vítězství, které má dnes na dosah po úporném skoro
desetiletém boji, v němž prvních šest
až sedm let bojovala bez
významnější zahraniční podpory. Co je to tedy za svéráznou míro
vou dohodu? Nejen lidem u nás to něco připomíná.
Ženeva 1988 ovšem není Mnichov 1938.
Především proto, že Rezis
tence nečiní zápas o vlastní
svobodu závislým na podpoře možných
nebo skutečných spojenců: takový národ
je potom těžko "zradit".
Ženeva 1988 však není ani opakováním Jalty 1945 - nejen proto, že
země tu nebyla rozdělena (jako v Koreji a Vietnamu), ale hlavně
že Spojené státy při samém podpisu smlouvy oficiálně prohlásily,
že budou nadále podporovat Rezistenci,
pokud bude trvat sovětská
podpora kábulskému režimu. Může však SSSR svou podporu zastavit?
- Dalo by se tedy říci.
že Ženeva,
pokud
máme na mysli SSSR a
USA. je jednoduchou úmluvou o dalších metodách a limitech vzájem
né konfrontace v afgánské otázce. SSSR prohlašuje, že úplně stáh
ne svá vojska z Afganistanu, je nucen vyvodit důsledky z toho, že
v prvním kole na celé čáře prohrál, a Spojené státy to berou ofi
ciálně na vědomí a zároveň Sovětskému svazu umožňují, aby neztra
til docela tvář. USA totiž sázejí na Gorbačova. v němž vidí libe
rála vystaveného útokům obávaných
jestřábů,
a domnívají se, že
nesmi být oslabena jeho pozice.
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Kolik stálo toto gesto? Spojené státy samé
vůbec nic, aspoň pro
tu chvíli. Afgánské odbojáře
to také nic nestálo: nebyli totiž
ochotni něco dát. (Afgánští mudžahedíni nejsou korejští ani viet
namští antikomunisté.) Dárek Gorbačovovi je úmluva kábulsko - pákistánská. A zaplatil Pákistán: tím, že podepsal smlouvu,
jejímž
účastníkem je také Kábul, chtě nechtě afgánský komunistický režim
právně uznal, což po celá léta odmítal učinit. A nejen to: impli
koval sám sebe do konfliktu v jeho budoucích formách. Stalo se to
ve chvíli, kdy SSSR, poražen v přímé konfrontaci s mudžahedíny,
vsadil všechno na libai^izaci
konfliktu.
Zdaří-li se tento plán,
podaří-li se Sovětům "přeměnit válku imperialistickou v občan
skou” (jak by to mohl formulovat Lenin), bude automaticky zasažen
i Pákistán - za prvé proto, že po obou stranách umělé koloniální
hranice sídlí paštúnské a balúdžské etnikum, a za druhé
vzhledem
k miliónům afgánských uprchlíků na pákistánském území, kteří jsou
ovlivňováni stranami, jež mají být navzájem znepřáteleny.
V této
nebezpečné situaci se Pákistán svým podpisem implikoval do konf
liktu, jakoby byl
bojující stranou. Dal se k tomu přimět stupňo
váním brutálního sovětského tlaku, každodenními sovětskými nále
ty,
atentáty a demonstrativním zesílením aktivity KGB na svém
území, takže se mu snad mohlo i zdát,že už stejně nemá co ztratit
a že mu nezbývá než oddat
se důvěře v SSSR. Který mu ovšem nic
neslíbil.
Uvědomíme-li si tato opravdu základní fakta ženevské dohody 1988,
sotva můžeme mít nějaké iluze o hodnotě tohoto "míru". Sotva mů
žeme sdílet přesvědčení, že vítězství odboje je naprosté a již mu
nemůže být vyrváno. Můžeme jen konstatovat historický fakt, že
POPRVÉ byl Sovětský svaz při své koloniální expanzi
poražen v
přímé a prudké ozbrojené konfrontaci. Další kolo zápasu je
však
otevřeno. Není zdaleka dáno, že se prosadí sovětský scénář. Poda
ří-li
se to vsak, dosáhnou Sověti jinými prostředky téhož cíle,
který sledovali pochodem na Kábul. Nesplní se sice sen Petra Ve
likého, ruský voják nestane
na břehu Indického oceánu, ale celá
oblast bude ještě hlouběji a trvaleji
destabilizována,
takže po
nějakém desetiletí
všeobecného vzájemného vyvražďování
všichni
uvítají,
přijde-li tam zavést pořádek například nějaký sovětský
spojenec, anebo třeba jen nepřítel Ameriky - obojí se nabízí
samo. Takové jsou tužby Sovětů a takovým vyhlídkám tváří
v tvář
stojí Pákistán.
Zde se nabízí otázka,
zda
údajný liberalismus Gorbačovův i s
údajným šarmem paní
Gorbačovové
dohromady stály Spojeným státům
za dvě nemalé koncese, které Kremlu daly (jak se zdá) ZA NIC: zda
stály za uznání kábulských komunistů Pákistánem a tím za jejich
legiti mizování v islámském světě a současně za oficiální impliko
vání Pákistánu do konfliktu - obojí přesně dle potřeb sovětského
scénáře pro tuto oblast světa.
Tato otázka je špatná. Spojené státy měly totiž jiný důvod ke
koncesím, jejichž nebezpečí jim jsou nepochybně jasná.
Vždycky
mají JINÝ důvod nežli zachování Gorbačovovy tváře. To jenom před
stírají, že dělají koncese, aby ONY neztratily tvář.
Nepřiznaným
motivem v pozadí jejich koncesí je sice opravdu Gorbačov. ale v
jiném smyslu:
jsou to jeho úspěchy v psychologické válce,
které
nutí
Američany k ústupkům dokonce i tam, kde byla Rudá armáda
poražena na celé čáře.

-
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Je vynikajícím úspěchem Sovětů v jejich psychologické válce, že
lidé pochybují o "aktuálnosti"
tématu, ačkoli válka ještě vůbec
neskončila.
Je výtečnou příležitostí pro Sověty,
že
honba za "aktuálností"
spolupůsobí k všeobecné ztrátě paměti,
na které je sovětská
psychologická válka založena.
1. Afgánská válka, která trvá již skoro deset let a o které přes
to nelze mluvit jako o minulosti, ukázala, že všechny hrozné zku
šenosti druhé světové války nestačily k tomu, aby si mezinárodní
společenství dokázalo vytvořit mechanismy, které by byly schopny
zabránit opakování
těch hrůz. Ukázala, že v poslední
čtvrtině
dvacátého století lze vést vyhlazovací válku proti malé zemi,
a
to po dobu delší než byla kterákoli z koloniálních válek minulos
ti a s brutalitou,
která nemá obdoby. Pronikavě vzrostla ničivá
síla války, a není účinná síla, jež by dokázala agresorovi zabrá
nit v jejím rozpoutání
a pak prodlužování po celé desetiletí. I
kdyby již zítra
tato strašná válka skončila, měla by být považo
vána za varování. Měla by se stát
podnětem k úsilí vytvořit
mechanismy, které současné civilizaci evidentně chybějí.
2. Takovému přístupu však nenaznačuje vůbec nic. Sama otázka, zda
má cenu se tím ještě zabývat, je svědectvím, že veřejné mínění je
v podstatě spokojeno, anebo, přinejmenším, bylo by zcela upokoje
no ve chvíli, kdy by Sověti opravdu opustili Afganistan. Po skon
čení druhé světové války jen málokdo považoval za málo naléhavé
hovořit o zločinech nacismu vyvráceného z kořenů, režimu odstra
něného ze světa; a vytvářet překážky proti jakémukoli
opakování
se všeobecně považovalo za prvořadou starost
lidského společen
ství. Ještě pro Američany se jejich válka ve Vietnamu (která byla
mnohem méně jednoznačná než válka Hitlerova anebo než sovětská
válka v Afganistanu)
stala traumatem,
se kterým se vyrovnávají
dodnes. Kdežto afgánská válka se označuje
za
prý málo aktuální
ještě dřív než skončila - a tato propaganda sama je výtečným ná
strojem k pokračování války v nových, účinnějších formách. Tvrdívá se, že role veřejného mínění na celém světě za posledních pa
desát let vzrostla: ve skutečnosti
jen prudce stoupl význam psy
chologické
války a dokonalost jejích mechanismů; síla veřejného
mínění
s
nezadatelným atributem nezávislosti spíše mizí, stejně
jako základ mravních kategorií, z něhož vyrůstalo. Viz bod 1.
3. V Ženevě 1988 uzavřela mírovou úmluvu (sui
generis)
jedna
strana
konfliktu se dvěma zeměmi konfliktu se neúčastnícími:
je
to kuriozita dějin válečnictví či
diplomacie? - Spíše se zdá, že
je to jen další krok jistého vývoje. Ještě za paměti dnešní star
ší generace se považovalo za samozřejmé, že se války vyhlašovaly.
Dokonce i Hitler tak začal svou válku proti Polsku. Ale brzy nato
zjednodušil zahajovací procedury, aby dostala odpovídající místo
racionalita, všeobecně známá zkušenost, že pro agresora je výhod
né válku
nevyhlašovat.
Válku proti Jugoslávii zahájili němečtí
letečtí zabijáci přepadem Bělehradu probouzejícího se do mírového
nedělního rána. Od té chvíle se stalo podobné zahájení OPERACÍ
postupně všeobecným zvykem. Napadení
protivníci jednali ještě za
korejské války v duchu staré vojenské cti,
aspoň ze své strany
válku deklarovali - Američané v Koreji bojovali dokonce pod vlaj-
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kou OSN, na základě její deklarace. Takže mír v korejském Panmundžonu je aspoň z jedné strany ukončením války, tedy skutečným mí
rem - ve starém smyslu slova. 0 desetiletí později ve Vietnamu se
už směsnými starými formalitami nezdržoval nikdo. Konflikt, který
oficiálně nebyl "válkou", ačkoli jeho obětí je také na milión, byl
pak zakončen pařížskou mírovou dohodou (1973); už za rok ji pova
žoval za cár papíru snad každý,
komunisté ovšem už
při podpisu:
pomohl jim připravit jejich ofenzívu, která skončila dobytím Saigonu.
V respektu k moci komunistických zbraní a "mírové" propa
gandy na americké pů^ě se nikdo neodvážil ani připomenout sotva
dva roky staré "mírové"
úmluvy pařížské, ani požadovat uzavření
konfliktu nějakou jinou mírovou smlouvou.
Nyní jsme tedy svědky prvního signálu, že lidstvo přechází k vyš
ší etapě vývojové: jedna z válčících stran v konfliktu, který ne
byl prohlášen za válku, uzavírá mírovou úmluvu (sui
generis)
se
dvěma neutrály. Mezitím se hrůzné válečné zločiny rozrůstají
do
měřítek,
nad nimiž by strnuli i nejotrlejší staří válečníci.
Po
druhé světové válce se snaha zabránit tomuto vývoji zaměřila
hlavně na zlepšení mezinárodně právních norem týkajících se vál
ky. Když mají být dnes uplatněny, odpoví se prostě a logicky, že
NENÍ VÁLKY.
4. A válka formálně není, ačkoli ve skutečnosti běsní,
proto, že
dosáhla skvělých úspěchů (sovětská) psychologická válka. Sovětská
propaganda se vtírá pojmem "válečných štváčů".
MÍROVÍ štváči so
větské propagandy jsou činitelem,
který znemožnil od časů korej
ské války každému,
kdo se sovětské expanzi brání, válku formálně
vyhlásit.
V pravěku byla rozšířena pověra,
že kdo vysloví jméno
obávaného zvířete, přivolá je.
Staří Slované z opatrnosti opiso
vali název zvířete latinsky zvaného ursus
výrazem "ten, co jí
med". Sovětská propaganda dnes vštípila tento staroslovanský zvyk
celému světu. Nikdo nesmí vyslovit holou pravdu, že ozbrojený kon
flikt = válka, aby na sebe nepřivolal pohromu sovětského medvěda.
A právě tím mu umožňuje sbírat med. Sovětské koloniální impériium
se nejvíce rozšířilo teprve za Brežněvových časů,
a to především
"MÍROVÝMI" prostředky. Nic neumožňuje pochopit strategii a mecha
nismy sovětské psychologické války lépe, než Afganistan, diploma
tická jednání
kolem něho,
než postoje
jednotlivých politických
stran k afgánské válce. Ale lidem se to nezdá naléhavé; sovětská
psychologická válka nemůže dopustit, aby si toho všimli.
5. Dávno objevená poučka upozorňuje,
že
váleční
protivníci si
často vyměňují úlohy i ideje. Sověti, kteří byli mistry protina
cistické partyzánské
války,
převzali
všechny ty nacistické tak
zrůdné a tak účinné metody boje proti
odboji
a zdokonalili je
svou zkušeností revoluce a odboje; vítězný Sovětský svaz, který
podstatně přispěl k rozvrácení
tradičního koloniálního systému,
využil této své pozice k vytvoření
koloniální
říše nového typu,
která je řízena podle všech zkušeností starého imperialismu car
ského i britského,
korigovaných zkušenostmi jejich odpůrců.
Afgánská válka zřetelně ukazuje
tuto povahu sovětské moci. Avšak
lidé se ptají, k čemu je dobré ji pochopit; ptají se tak dokonce
i ti, kteří v tomto impériu žijí a jsou jím utiskováni.
6. Rozpínání
sovětského koloniálního impéria nového typu se vze
přel jeden malý národ,
Afganistan, patřící mezi nejchudší na ze
měkouli;
svedl se Sověty svou válku - a nejsilnější armáda světa
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dnes odchází ze střetnutí s ním poražena. Mašinérie psychologické
války ve spolupráci
s novinářským a obrázkovým byznysem chrlí
denně milióny výtisků a vysílacích minut ochromujicich lidi, pře
mlouvajících ovce ve stádě,
že svoboda není hodnotou tohoto svě
ta,
že není možná ve věku supervelmocí a jaderných arzenálů, ba
že touha po ní je přímo asociálni,protože ohrožuje samu existenci
lidstva: říkají, že zápas o svobodu by vedl k jaderné katastrofě,
která by zničila svět;
proto je prý holou nutností podrobit se;
hanebná rezignace tváří v tvář násilí a zlu,
na jejímž odmítnutí
byly položeny nejpůvodnější základy také naší evropské kultury
(Herodot!), dostává tu díky této manipulaci podobu činu obětovného a spasitelského. Ten, kdo touží po svobodě ve věku nukleárních
zbrani, musí být eliminován v zájmu samého lidstva našeptávají
ovcím předsunutí hlasatelé sovětské psychologické války.
Afgánský příklad ukázal celému světu, každému, kdo ho chce vidět,
že jsou situace, kdy nukleární
arzenály jsou nepoužitelné, právě
v tomtéž smyslu jako
po celé dějiny lidstva a jeho válčení exis
tovaly arzenály nepoužitelných zbraní;
že však nesmlouvavé lpění
na nejpůvodnějších principech svobody a povinnosti čelit násilí a
nepřirovnazlu rozežírá a postupně rozkládá armádu disponující
telnými superzbraněmi, až ji nakonec jako poraženou vyhání ze ze
mě. Možnost dosáhnout svobody závisí ze všeho nejvíce na ceně,již
jí přikládáme, jako jedinci i národy, mezi ostatními svými hodno
tami.
Toto je afgánské poselství světu.
Je to tisícileté posel
ství - ale Afgánci dokazují, že jeho platnost nepomíjí
ani v mo
derním světě.
Je to poselství naděje pro všechny utlačené a po
svobodě dychtící. Ale ovce ho nechtějí slyšet a zlostně bečí, aby
přehlušily každého,
kdo je zdůrazňuje.
Činí tak proto,
že již
dávno přijaly obraz světa,
v němž zdaleka není
na prvním místě
svoboda - jenomže se ještě docela neodnaučily stydět se za to.
7. V dosavadním průběhu konfliktu zčásti selhal (prozatím!) také
mechanismus psychologické války.
Již
tím, že dopustil vojenskou
porážku Rudé armády. Selhal proto, že jeden malý národ se opřel o
SVÉ VLASTNÍ AUTENTICKÉ KOŘENY, že odmítl
svádění
celého světa,
aby se jich vzdal, a že na jejich základě
vyhlásil svůj DŽIHÁD,
SVATÝ ZÁPAS, světové lži, na níž je postavena sovětská psycholo
gická válka. Ale mechanismus sovětské psychologické války selhal
jenom v měřítku této jedné země a duchovního světa tohoto národa.
Světový mechanismus sovětské psychologické války selhal
méně než
Brežněvovy a Černěnkovy tanky v Hindukuši, než Andropovova moder
ní einsatzkommanda zabijáků a než
Gorbačovovo nejmoder nější le
tectvo a vrtulníky. Kritický přístup nutí opakovat: selhalo pře
devším světové veřejné míněni, byla-li možná tato tragédie! A ví
tězství bylo tu vybojováno téměř pouze na válečném poli
to je
rozdíl proti Vietnamu. A nedotčená
mašinérie psychologické války
pracující po celé planetě, opírající se o mravní rozklad
součas
ného světa, je sovětskou nadějí v druhém kole zápasu, k němuž od
kazuji
ženevské úmluvy. Co je naléhavější v této situaci
nežli
připomínat význam afgánského konfliktu?
8. Mudžahedíni zvítězili, za cenu, která je našemu západnímu svě
tu sotva představitelná, nad Rudou armádou.
Oprávněná hrdost nad
tím vskutku světodějným vítězstvím je vede k tomu, že se již dnes
považují za celkové vítěze.
Ale ve skutečnosti je pravý BOŽÍ BOJ
teprve čeká.
Ne proto,
že od uzavření "míru" přistává na kábul-
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ském letišti každou noc minutu co minutu jedno těžké letadlo pře
tížené zbraněmi - tím Sověti jen využívají příležitosti, která se
jim nabízí. A ta je nejen ve stupiditě Západu, s níž si hraje so
větská psychologická válka, ale také v zemi samé. Vytváří ji ROZ
KLAD SPOLEČNOSTI JAKO DĚDICTVÍ KOMUNISMU. Právě na něm chtějí So
věti založit vytouženou občanskou válku. V tomto BOŽÍM BOJI nebu
dou v konečné instanci
rozhodovat jen zbraně,
nýbrž především
zdar POZITIVNÍHO ÚSILÍ Rezistence o překonání rozkladu způsobené
ho komunismem,
jakož i původní krizí společnosti, která komunis
mus vyvolala. V konečné instanci bude rozhodující, s jakým zdarem
se setkala, jak velké výsledky měla snaha nejprozíravějších veli
telů Rezistence o BUDOVÁNÍ
NOVÉ SPOLEČNOSTI A JEJÍCH INSTITUCÍ.
(0 výsledku revoluční války vedené formou partyzánského boje ve
skutečnosti vždycky rozhodovalo toto kritérium; partyzánská válka
je jenom bojovou clonou,
umožňující plynulé vytváření
institucí
nové společnosti odmysli telnou,
resp. zastupitelnou...) TENTO
PROBLÉM JE VŠAK SPOLEČNÝ VŠEM KOMUNISTICKÝM ZEMÍM!
Rozklad spo
lečnosti to je ve skutečnosti ten nejmarkantnější společný rys
všech komunistických zemí,
o nichž tolik hovořila komunistická
propaganda.
V různých zemích má různou podobu,
avšak VŠUDE je
překonatelný jedině úsilím o vytvoření NOVÝCH vztahů, NOVÝCH ins
titucí, NOVÉ SPOLEČNOSTI. V této snaze Československo strašně za
ostalo. Neuvědomilo si ji vůbec. Právě proto jsme v AZ stavěli za
vzor POZITIVNÍ SNAHU Džihádu, konstruktivní úsilí mudžahedínských
velitelů. Ted' budeme sledovat, kdo s koho, co bylo si lněj ší, komu
nistický rozklad nebo tvůrčí úsilí islámistů. Afganistan je první
zemí, kde se mají ověřit perspektivy postkomunisrnu! - Jak možná
věřit, že to někdo považuje za málo aktuální?
9. Zápas,
kterého budeme teď svědky,
ať půjde podle sovětského
scénáře nebo podle naší touhy, je také zápasem o NAŠI budoucnost.
Přirozený smysl nás nutí hledat způsoby, ji miž bychom ho mohli být
účastni ne jako pouzí svědkové. Není to v první řadě solidarita s
ohroženým bratrem, s jeho zápasem; jde o nás.
Ve všech významech
toho faktu.
Z vojenského hlediska půjde o to,
na kterou stranu
bude bít strategická hůl, která má dva konce: Na jednom je Indi
cký oceán, na druhém "sovětská" Střední Asie. TÁBOR MÍRU již dos
tal zásah do zranitelného podbřišku. A je choulostivý na sněť, to
víme: vždyť právě to bylo důvodem pro hlavní princip jeho doktrí
ny,
že žádný územní ústup nesmí připustit.
Jsou to tedy vlastně
ŽIVOTNÍ ZÁJMY TÁBORA MÍRU, které ho nutí k expanzi: ke snaze pod
něcovat válku v Pákistánu a dosáhnout libanizace celé oblasti až
na pobřeží. Jde-li o životní zájmy TÁBORA MÍRU,
blýská se nám na
časy - za samozřejmého předpokladu, že o svou svobodu stojíme, že
rozumíme poselství
o tom,
že je možná,
že se nezdráháme za ni
platit
a že si nic nenalháváme.
Takový je vojenský a politický
smysl nového kola afgánské války, která se rozšiřuje v duchu orwellovského světa mírovou smlouvou.
Ale
kromě
tohoto konfliktu
strategického současně jde, v hlubším smyslu, o vlastnosti našeho
světa, naší západní civilizace, které umožnily afgánskou tragédii
a nesou za ni hlavní vinu i do budoucna. A z těchto všech důvodů:
0 NAŠI
VĚC SE JEDNÁ v Hindukuši!
Ale pro některé lidi to ani všechno dohromady není dost vzrušujíjící, protože jejich mysli již docela pohltil medvěd.
Duben 1988
Jan TESAŘ

-
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PODÁNÍ RUKY
Přijměte bratrský pozdrav afgánských odbojářů.
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav
Pozdrav

tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,
tobě,

vězněný odboráři
vězni Gulagu
kterého mučili
uprchlíku, který jsi ztratil vlast
kdo hladovíš kdekoli na světě
galejníku světa
sirotku, kterému zabili rodiče
vdovo, které tyranie zabila muže
černý Afričane, pokrevný bratře
rolníku bez půdy
bojovníku, který nemáš zbraň

V tomto světě krve, slz a utrpení, v tomto světě plném
nespravedlnosti chci snít:
chci snít o smíchu dětí v mé zemi
chci snít o návratu pěti miliónů uprchlíků
chci snít, že se otevrou brány žalářů
chci snít, že nebudou spálená má pole
chci snít, že má země povstane z trosek
chci snít, že skončí okupace
chci snít o nové svobodě
chci snít o nezávislosti mé země
chci snít o světě bratrství a solidarity

Pane Gorbačeve,
chcete zničit mé sny, pohřbít mé naděje?
Máme-li tak mnoho snů, jsme nepřemožitelní.
Pane Gorbačeve,
váš úsměv nedokáže zakrýt smrt půldruhá miliónů Afgánců,
vaše glazé rukavice je potřísněna krví.
Pane Gorbačeve,
vaše ideologie si činila nárok, že uspíší chod dějin,
ale
vy je
vracíte do devatenáctého století. Vaší snahou je vzkřísit
starý
kolonialismus. Chcete nás zcivilizovat
mocí svých zbraní, smrtí,
kterou nám rozséváte z nebe. Věříte v nadřazenost svých hodnot, a
odvoláváte se na
svou armádu, její civilizační poslání. My však
dobře víme, že vaše ideologie je vinna milióny mrtvých v Sovět
ském svazu, masovými deportacemi na Sibiř. Zavinila genocidu v
Kambodži, hlad v Etiopii, bídu ve Vietnamu, potlačení
svobodných
odborů v Polsku. Jste vskutku pravou negací Člověka. My vás odmí
táme. Nikdo na světě
nám nezabrání v našem neústupném odhodlání
čelit vaší válečné mašině, stůj si to co stůj, za cenu jakoukoli.
Povstali jsme. Náš pochod k vítězství
je nezastavitelný. Za osm
let odboje dokázali jsme již zvítězit nad beznadějí, nad skepsí,
nad fatální
vírou v nezadržitelný rozmach koloniálního
impéria
SSSR. Zvítězíme přes všechnu vaši snahu opanovat nás.
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Pane předsedo, přátelé delegáti kongresu,
afgánský odboj je prodchnut, právě tak jako vy, náboženskými hod
notami, a nazírá Člověka uprostřed tvorstva.
Nechceme svět ani
kapitalistický ani
komunistický,
chceme svět lidský.
Odmítáme
svět založený na zisku, toužíme po světě bratrství a solidarity.
Tento cíl spojuje nás, národy Třetího světa.
Boj za sociální spravedlnost, za skoncování s nerovností na naší
planetě, za osvobození národu a Člověka z nadvlády peněz a zisku,
se musí stát záležitostí solidárních národu.
Z tohoto hlediska je naše přítomnost na vašem kongresu obzvláště
významná. Vy máte účast s tragédií, s genocidou našeho lidu, a my
jsme solidární s vaším zápasem. Děkujeme vám za vaši podporu. Buď
společně zvítězíme anebo odděleně budeme podléhat.
Právo je na naší straně, spravedlnost zvítězí.

NE životu v porobě,
ANO smrti v svobodě!
Projev Homayuna TANDARA, zástupce afgánského odboje, na kongresu
odborové ústředny CLAT (Latinsko-americké ústředny pracujících) v
Mar del
Plata v Argentině dne 29. listopadu 1987.
Přeloženo z
francouzského originálu z archivu Džamiat-e Islámí v Paříži.
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VZDOROVAT

ZNAMENÁ

ŽÍT

Homayun TANDAR
Sověti chtěli zničit Afganistan, zahubit duši jeho lidu, přeměnit
tuto zemi v amorfní prostor obydlený odlidštěnými
bytostmi bez
vlastního přesvědčení, bez svébytnosti. Co by mohli chtít jiného?
Prostoru mají dost, dává jim ho ohromná Sibiř, tak málo využitá.
Mají všechny mocenské prostředky, které zná dvacáté století: mají
desítky národů pod svým jařmem,
mají
zbraně, jimiž mohou zasáh
nout třeba protinožce, mají loďstvo křižující
oceány,
jež může
zakotvit
prakticky kdekoli,
kde se mu zlíbí, mají mezinárodní
vliv způsobilý manipulovat pákami, o nichž bychom se toho nejméně
nadáli.
Ale
toto impérium smrti má strach ze života, z každého života.
Neboť život tvoří, postupuje,
proniká sebemenší skulinkou a po
zvolna přeměňuje prostředí. Život ohrožuje každého, kdo chce do
být nebo uchovat moc silou. Ti, kdo začali
popírat život,
jsou
nuceni ustavičně rozšiřovat svou ničivou působnost, aby zadrželi
rozklad vlastní stavby. SSSR vstoupil na tuto šikmou plochu.
Kreml
chtěl zničit
Afganistan proto, že Afganistan žil.
Podle
dlouhodobého plánu zaútočili kremelští agenti na všechny struktu
ry země, na státní aparát stejně jako na soudržnost
společnosti.
Když splnili svůj úkol, chtěl SSSR pokračovat v jejich rozkladném
díle
a zaútočil
na afgánské území. Ale afgánský lid se rozhodl
žít a proto vzdorovat.
Po osmi letech války jsou pole znovu oseta a vesnice obnoveny
všude, kde je to jen možné.
Jsou otevřeny školy, budují se kli
niky. Solidarita rodin a obcí chrání lidi a umožňuje hospodář
ství, aby fungovalo. Afgánská kultura neupadla, naopak se osvěd
čuje. (...) Afganistan zaujímá
v perském světě významnější místo
než kdykoli dříve.
Toto vítězství nad smrtí znamená
pro Sověty významnou porážku.
Muslimové Střední Asie nyní
vědí,
že jejich civilizace se může
obrodit. Třetí svět poznal, že komunismus
přináší
všechno jiné,
jen ne pokrok. Afgánský lid se stal symbolem, protože žije, stal
se osou, kolem níž se shromažďují
síly.
Ale tato síla vděčí jen
za málo materiálním podmínkám - což Sověti nechtějí vidět.

<Nejenom Sověti to nepozorují;

poznámka redakce AZ>

Překlad z
francouzského originálu v časopise LETTRE AFGHANE,
vydávaném v Paříži zastupitelstvím Džamiat-e Islámí, No. 6, srpen
1987, str. 1. Zkráceno a na označeném místě vypuštěny 3 řádky.
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جمعيت اسالمى افغانستان

ISI AMI

JAMIAI

 IANIS I/\Nاذ ( Al

د وا ن جكولوا كيا يى

ازديزانىآرزوداشتيمباشماهمسحبتشمم.شكوفههاىبهارك
عمابررر شد يبربريت خستنهال زندكى مارا ازبيخبركند
دردودههه اخبرملت شما ومردمما درشرايطبخصوسمحيطى تحت
ظلمقراركرفتندوهردوبهنوعىمطومتكرا.ند ٠بانوشتناننامهدو

•رخبهحاطرميايد  ٠ ١٩٧٨-١٩٦٨تصهرها شبيه هم اند ،دحر
مملوازلمتبها خوسته ،دربرابر ماشينهاى آهنى بجشم بى كوش

د هن دار رآتشس .بيا د دارمآن صحنه هاراكه كمنيتها م افغان حمله

ععوى رادرراكه جشن ميكرفتند ودربرابرجنبثاسلمى ترجانى ميكرد ا ز خواست

هاى آزاديخو هانه ملت جكوسلوكيا .امروزحكومت مزدمجكوسلواكيا درجهت-ركمى
ملت ملمان افغانت ن درهلوى بادار.حود ونكرديكرقرار دارد وعمال عليه ملت ما
درجنكه  Iست  .خوشحاليم كهدوتن جكوسلواكيايى با نشرافغانسدى ترجان خواست
دط دربين مردمجكوسلوكيا است .آزادىا دهنيت .بشمل وصده ميدهيم كه
حكوستافغانع ن آزاداين واقعيتها ى  tرخى رانادده نخو هد كرفت ٠
جهاد  1،درسيستبرهمه محرومان ليتى 1٠فسانههاى٤رخىرا درهم مشكنهم ٠

هيج امهراته ابد1
همايون تندر
نا يند ،جمعيت ا سال مى ا لغا نع ن درفهرا نه

ČESKOSLOVENŠTÍ PŘÁTELÉ,
dávno jsme si přáli být s vámi ve styku.

Vaše jarní květy zvadly a strom našeho života chtěla
vyrvat
ze země divoká horda.
Během dvou posledních desetiletí byly oba
naše
národy konfrontovány s tyranií.
Když
píšu tento dopis,
myslím na dvě data: 1968 a 1978. Obrazy se podobají,
vidím města
plná rozhořčeného lidu stojícího tváří
v tvář ocelovým válečným
strojům, které nemají oči ani uši, jen ústa chrlící smrt.

Vzpomínáme si
dobře
na tu dobu, kdy afgánští
komunisté
měli
svátek,
kdy oslavovali
sovětskou invazi do Prahy. Dnes stojí
československá vláda po boku svého pána a ostatních podobných
vlád proti našemu lidu, který bojuje o svou svobodu.
Jsme šťastni,
že
takoví
přátelé jako vy vydávají
Afgánský
zápisník, aby seznamovali československý lid s našimi touhami.
Naše svoboda je blízko. Slibujeme vám, že afgánský lid
a jeho
oprávněná a svobodná
vláda budou vždy vést
v patrnosti tyto
historické skutečnosti.

Náš
DŽIHÁD je
příkladem
pro všechny
v období, kdy se rozpadají legendy:
ŽÁDNÉ IMPÉRIUM NETRVÁ NA VĚČNÉ ČASY.

utlačené

světa.

Jsme

Homayun Tandar
představitel Džamiat-e Islámí ve Francii

( V Paříži v březnu 1988 )
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DOKUMENTACE REÁLNÉHO SOVĚTISMU
Otázka sovětských zločinů v Afganistanu má ZÁSADNÍ
DŮLEŽITOST.
Hovořit o ní je nutno nikoli jen z prostého důvodu, že Sověti si
přejí, aby se na ni zapomnělo. A není to jen nějaký odborný prob
lém historický. OTÁZKA sovětských zločinů (a nikoli pouhé jejich
konstatování) zní takto: Jak k nim došlo, v jakých souvislostech,
jak byly organizovány?^Co je jejich pozadím, jaké pojetí
armády,
státu a politiky? Na jaké filozofii a morálce se zakládají? Odpo
věď na otázku, zda sovětské zločiny v Afganistanu byly vědomou
součástí politiky, ano nebo ne, je odpovědí o podstatě systému, a
všechno ostatní je frází tváří v tvář této strašné historii. Pro
to je to také naprosto zásadní otázka československé společnosti.
Otázka mravní, ale také praktická: Pod jakou říši
se dostal náš
stát? Koho má, koho může a koho smí považovat za "spojence"
hnu
tí, které chce ten stát povznést?
To je důvodem, proč věnujeme této otázce tak naléhavou pozornost.

V předchozím čísle AZ jsme otiskli dosti obsáhlé ukázky z (někte
rých) nejdůležitějších dokumentů - omezeni
místem a finančními
možnostmi. Usilovali jsme o reprezentativnost dokumentů (prefero
vali mezinárodní organizace, ne oběti samé) a současně chtěli po
dat základní informaci o válce vcelku, tj. na počátku i v součas
ném stadiu. Utrpěla tím soustavnost, což nutno napravit. Zde po
kračujeme v dokumentaci se snahou podat soustavný celkový obraz.
Nadále se orientujeme především na nálezy reprezentativních mezi
národních organizací: dobrým důvodem k tomu je, že československý
čtenář vychovaný politickým iluzionismem NECHCE SLYŠET pravdu. Ať
je mu těžší bránit se jí. - Aby mohly být jednotlivé dokumenty, o
nichž jsme psali
nebo píšeme, správně zařazeny do celkového dra
matu zápasu mezinárodní veřejnosti, připojujeme tu nejstručnější
bibliografii dokumentace - tj. SOUBORŮ svědectví a výsledků bádá
ní nebo vyšetřování mezinárodních komisí.

A je potřebí ještě říci, za jakých okolností vlastně začala doku
mentace vznikat.
Mohlo by se říci, že na počátku byl jeden muž a jedna žena.
Ta žena je francouzská zubařka Juliette FOURNOT, vedoucí afgánské
mise francouzské lékařské organizace Médecins sans frontiěres; ta
hned v r. 1980 založila v Afganistanu první polní nemocnice, jis
těže v hluboké ilegalitě před kábulským režimem. Tyto nemocnice
jsou preferovaným cílem sovětských náletů, jakmile se KGB podaří
získat o nich informace, a kábulská vláda vypisuje odměny na hla
vy lékařů v nich působících. Posláním těchto lékařů bylo samozře
jmě především ošetřování a léčení. Ale stali se svědky: a tak po
tom francouzští lékaři, ošetřovatelé a funkcionáři MSF vystupují
jako svědkové mnoha zde uvedených mezinárodních dokumentací, jako
např. před Tribunálem národů, ve zprávách US Helsinki
Watch atd.
Malý článek Juliette FOURNOT viz v tomto sešitě na s. 27-29.
Muž bez bázně a hany se jmenuje
Michael
BARRY;
jeho životopis,
který by měl být napsán, by mohl nést titul: BARRY čili ČEST VĚD
CE.
Barry je americký orientalista a zabýval se vším možným
jenom snad politikou a současnými
dějinami
málo. Napsal několik
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knih o Afganistanu a jeho kultuře, vzbudily pozornost ve světě.
Potom přišla sovětská intervence
- a Michael Barry byl na místě.
Začal s každoročními cestami do Afganistanu, aby na místě zjišťo
val důsledky války pro obyvatelstvo. Afganistan byl již před vál
kou považován za jednu z nejne pří stupnějších zemí světa, již svý
mi geografickými
podmínkami a rázem své kultury. Toho chtěli vy
užít Sověti, aby své zločiny skryli. Válečné podmínky činily zemi
ještě nepřístupnější: zasněžené průsmyky ve výši Mont Blancu, za
minované cesty, bombardování, kmeny podplacené Sověty, atd. . . Mi
chael
Barry shromáždil první soubor svědectví již na jaře 1980,
vystupoval pak mnohokrát jako svědek i organizátor výzkumů; jeho
poslední výzkum je zpracován metodou statistického záznamu svěde
ctví uprchlíků, které potkával, a stavu vesnic, kterými procházel
cestou po vytčené trase; "cesta mohla být konána pouze v noci,"
poznamenává lakonicky. Viz o tom AZ 1 s. 45. Podle jeho příkladu
se pak zachovali další vědci, např. známý francouzský orientalis
ta Olivier ROY. 0 informace o uprchlicích se velice zasloužili
také Pierre a Micheline CENTLIVRES ze švýcarského Neuchátelu (viz
AZ 1, str. 81,82), jejichž jména se také velmi často vyskytují v
souvislosti s dokumentací. Aspoň těchto několik jmen ať je tu
uvedeno pro představu, jak dokumentace začínala a s jakými
obtí
žemi se setkávala. Na počátku vůbec nebyla CIA ani Rothshild.

První soubor:
1/ AFGHANISTAN, Répression et guerre soviétique. Numéro spécial
des Temps Modernes, Paris, juillet- aoút 1980. Obsahuje svědectví
shromážděná M. BARRYM a poprvé otištěná v deníku (nezávisle soci
alistické orientace) Libération, Paris, 16., 17. a 19. dubna 1980.
Zkrácená anglická verze v Conimentary, New York, 1982.

V roce 1981 a 1982 se
ujal slova někdejší známý "Russelův tribu
nál" (pod novým názvem "Tribunál Permanent des Peuples"). Části
svědectví
přednesených na jeho 1. zasedání ve Stockholmu 1.-3.
května 1981 jsou publikovány v edici s názvem
2a/ Afghánistán en lutte, Paris, juillet 1981-,
druhé
zasedání
Tribunálu
se konalo v Paříži 16,- 20. prosince
1982; materiály z obou zasedání jsou souhrnně publikovány v
2/ ON TRIBUNÁL POUR LES PEUPLES,
Berger - Levrault, juin 1983,
tam též oba "rozsudky", tj. nálezy (první 33 stran, druhý 26).
Souhrn prvního zasedání a podrobný přehled průběhu druhého, sez
nam svědků, úryvky ze svědectví a debaty a výtah z nálezu:
2b/ AFGHÁNISTÁN - TRIBUNÁL DES PEUPLES.
Numéro spécial La Lettre
du B.I.A. ( Bureau International Afghánistán), Paris, 1 983. 24 s.
Zpráva o tribunálu, jeho zasedáních a nálezech je v AZ 1, s. 43n.
3/ INTERNATIONAL AFGANISTAN HEARINGS:
Finál
Report. Oslo, 13.16. march 1 983. Plný text vydán v Oslo v únoru 1 984.
V této podobě je tato dokumentace občas citována v tisku. Redakci
AZ prozatím nebyla dostupná.
Pokusíme se ji získat a podat o ní
zprávu později.
4/ AFGHÁNISTÁN. Documents ACAT (Action des Chrétiens pour 1' Abolition de la Torture)
No.28. Sestavil Étienne Gille. Paříž, pro
sinec 1 984, 54 stran. Dále No. 54, duben 1 985.
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Křesťanská akce pro odstranění mučení je francouzská organizace
založená 1974, má dost širokou členskou základnu a od r. 1983 se
intenzívně zajímá o stav lidských práv v Afganistanu. Ze svých
Documents věnovala 3 zvláštní čísla Afganistanu - v duchu svého
poslání vymezeného v názvu.

Od konce roku 1984 začaly vycházet zprávy amerického helsinského
výboru,
které
vždy do jisté míry syntetizují
všechna dříve
zveřejněná svědectví z celého světa:
5/ "TEARS, BLOOD AND CRIES":
Human Rights in Afghanistan Since
the Invasion,
1979-1984.
Zpráva připravená péčí U.S. Helsinki
Watch Committee, sestavili Jeři Laber a Barnett Rubin,
vydáno v
prosinci 1985 ve Washingtonu a New Yorku, v originále
210 stran.
Nejdúležitější soubor svědectví, podávající obraz o celkovém rázu
války pro celou dobu jejího trvání,
třebaže nepodchycuje ještě
metody represí aplikované Sověty teprve později.
V AZ 1 jsme publikovali
19stránkový výtah,
ale to je nanejvýš
nouzové řešení pro první informaci:
bylo by potřebí přichystat
nezkrácené české a slovenské vydání. (Tím spíš proto, že právě u
nás stále přežívají iluze o charakteru sovětského režimu. Kdyby
se našel někdo, kdo by financoval výrobní a distribuční náklady,
vydala by redakce AZ zprávu "SLZY, KREV A PLÁČ" v úplnosti svépo
mocí, jako západní samizdat - podle polského příkladu.)
Zpráva "SLZY, KREV A PLÁČ" pak byla v následujících letech dopl
ňována v několika ohledech: předně zprávami
o masakrech, které
dlouho zůstávaly utajeny a vyšly na světlo teprve
později,
dále
svědectvími o ještě horších masakrech,, spáchaných Sověty v nej
krutějších letech 1984
- 1986, a konečně i v ohledu zásadním,
dokumentací o zločinech nového druhu,
jako jsou zejména nucené
deportace dětí a později útoky na Pákistán. Tak vznikly:

6/ TO DIE IN AFGHANISTAN.
Doplněk ke zprávě "SLZY, KREV A PLÁČ"
po dalším roce trvání války. Vydáno v prosinci 1985 (New York Washington),
sestavili titíž autoři, jako spoluvydavatel
poprvé
uveden druhý výbor, "Asia Watch", vzniklý po příkladu Helsinki
Watch a asi s jeho pomocí. 105 + 5 stran.
Podstatný výtah a komentář viz v tomto sešitě na str. 15 - 19.
7/ TO WIN THE CHILDREN:
Afghanistan's Other War. Zvláštní zpráva
věnovaná násilným deportacím afgánských dětí do SSSR,
jejich in
doktrinaci a zneužívání pro vojenské úkoly proti vlastnímu lidu.
Napsala Jeři Laber, vydaly společně Helsinki Watch a
Asia Watch.
21+7 stran, s mnoha dokumentárními fotografiemi.
Vydáno v pro
sinci 1986 (New York - Washington).
Podstatný výtah a komentář viz v tomto sešitě na str. 32 - 35.

Dokumentace zcela oficiální povahy:
8/ REPORT ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN. United
Nations, Economic and Social Council, Human Rights Commission E/
ON. 4/1985/21. New York 1985. Známo jako "První zpráva prof. Ermacory", sepsaná z pověření Komise pro lidská práva OSN a přijatá
jí 13. března 1985.
Viz o tom poznámku v AZ 1 s. 42 a interview s prof. Ermacorou o
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jeho druhé zprávě z Die Zeit,

Hamburg,

AZ 1 s.

41-42.

9a/ RAPPORT SUR LES PERSONNES DÉPLACÉES. Commission Internationa
le ď enquete humanitaire. Geněve, avril 1985. Komise byla zřízena
rozhodnutím mezinárodního kolokvia o afgánských uprchlících, kte
ré se konalo v Ženevě v listopadu 1983. Materiály kolokvia i vy
pracovanou zprávu publikovala a distribute kancelář BIA v Paříži.
Tuto zprávu pak dále prohlubuje
9/ RAPPORT SUR LES PERSONNES DÉPLACÉES EN AFGHANISTAN. Sestavila
Commission Internationale ď Enquete Humanitaire za účasti Meziná
rodní federace pro lidská práva a další francouzské lékařské or
ganizace Médecins du Monde; tato zpráva sloužila za jeden z pod
kladů pro druhou zprávu prof. Ermacory Komisi pro lidská práva
OSN v listopadu 1985. Připravili ji Michael Barry,
Johan Lagerfelt a Marie-Odile Terrenoire (s dalšími spolupracovníky). Paříž
1 985, 36 str. ; anglické znění
9/ INTERNATIONAL HUMANITARIAN ENQUIRY COMMISSION ON DISPLACED
PERSONS IN AFGHANISTAN otištěno v Central Asian Survey, Vol.5,
No. 1, s. 65-1 00.
V AZ 1 je výtah (pod titulem Dvě zprávy o uprchlících); ačkoli je
sestaven pouze z materiálů pro tiskovou konferenci komise v Paří
ži a ze dvou polských výtahů, vystihuje celek.

Práce kolektivu ženevské univerzity pod vedením Marka Šliwiňského
10a/ ÉVALUATION DES PERTES DE LA POPULATION D' AFGHANI STAN DURANT
LA GUERRE, 1 979-1 985: Projet d‘ étude. Universitě de Geněve, srpen
1985. Pokročilejší verse práce tohoto kolektivu:
10/ LES CONSÉQUENCES HUMAINES,
SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES DE LA
GUERRE D´AFGHANISTAN.
Podstatný výtah a další údaje viz zde na str. 21 až 25.
Další francouzské soubory:
11/
LES DROITS DE L'HOMME EN AFGHANISTAN. Dossier ve dvojčísle
Les Nouvelles ď Afghanistan 24-25,
octobre 1985;
vydává AFRANE
(Amitié Franco-Afghane). Připravil Bernard Dupaigne, Paris. 55 s.
V AZ 1 byly z tohoto souboru reprodukovány kresby afgánských dětí
žijících v uprchlických táborech v Pákistánu.

12/
LES REFUGIÉS AFGHANS, Dossier ve dvojčísle Les Nouvelles
ď
Afghanistan 35-36, decembre 1987, vyd. AFRANE, Paris. Soubor při
pravil Étienne Gille. 39 stran.
Závěry o počtech uprchlíků,
poněkud odlišné od běžně uváděných,
viz na grafech v tomto sešitě na str. 36 a 47.

Nejnovější zpráva US Helsinki Watch:
13/ BY ALL PARTIES TO THE CONFLICT: Violations of the Laws of War
in Afghanistan. Vydaly v březnu 1988 výbory Helsinki Watch a Asia
Watch (New York - Washington). Napsala Jemera Rone,
vydává Jeri
Laber. 91+5 stran.
Podstatný výtah, komentář a závěry v tomto sešitě na str. 37-47.
AZ

(Pokračování příště)
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ZEMŘÍT

V

AFGANISTANU

V předchozím sešitě AZ jsme otiskli český výtah ze zprávy americ
kého helsinského výboru, nazvané SLZY, KREV A PLAČ, kterou jsme
označili za jeden z nejvýznamnějších historických dokumentů toho
to století. Byla vydána v prosinci 1984
a dokumentuje válečné
zločiny z prvních pěti let sovětské okupace. Mezitím ovšem válka
neskončila ani postupnou smrtí
tří nejvyšších zločinců, kteří ji
rozpoutali, a se zločinkou válkou pokračovaly i zločinné metody
jejího vedení. Dokumentaci bylo třeba doplňovat.
V prosinci 1985 zveřejnil
výbor Helsinki
Watch ve spolupráci s
další
podobnou, nově vzniklou občanskou iniciativou Asia Watch
první
dodatek ke zprávě z prosince 1984. Brožura o 108
stranách
má titul TO DIE IN AFGHANISTAN a sestavil ji z pověření obou vý
borů Barnett R. Rubín, profesor na univerzitě v Yale. Za spolu
práci
děkuje péšavarským institucím afgánským i pákistánským a
dále zejména Švédskému výboru pro Afganistan.
Práce je rozdělena do pěti oddílů. V úvodním poukazuje na podmín
ky, za nichž vznikala: na sabotáž ze strany Sovětů a na jejich
snahu znemožnit přístup do země,
která se nezastavila ani před
zavražděním amerického novináře Charlesa Thorntona. Proto slouži
ly za podklad především výslechy uprchlíků v táborech v Pákistá
nu. Poté autor zdůrazňuje čtyři
nové
podstatné skutečnosti roku
1985, které doplňují obraz, předložený světu ve zprávě SLZY. KREV
A PLÁČ. Jsou to:
- odvlékání tisíců afgánských dětí do SSSR, a to i přes nesouhlas
žijících rodičů, a věznění rodičů za tento nesouhlas;
- první FYZICKÉ důkazy o užívání min 'anti-personnel' (i v podobě
hraček);
- náznaky, že sovětští stratégové přešli k ještě tvrdšímu postupu
proti obyvatelstvu v oblastech odbojové aktivity;
- nové mučící techniky KHADu.
Druhý oddíl (40 stran) pojednává o masových destrukcích na venko
vě. Téměř celý text odtud (i v následujících oddílech)
je sesta
ven ze svědectví a naprosto přesných místních,
časových a osob
ních údajů s minimálními shrnujícími komentáři:
"Zdá se, že za Gorbačova se operace proti civilnímu obyvatelstvu
zintenzivnily. Od druhé poloviny března <1985> došly zprávy o
velkém počtu masakrovaných civilistů...",
oznamuje
Afgánské in
formační středisko v Péšavaru. "Ve srovnání
s
předchozími
byl
tento rok nejne bezpečnější" , říkají vesničané (9,10).
Na masových destrukcích se podílelo sovětské letectvo;
jeho čin
nosti je věnována zvláštní část druhého oddílu: "Jednotky sovět
ského letectva <...> pokračují v nerozlišujícím bombardování ves
nic, které je částí strategie totální války anebo má za cíl vyví
jet nátlak na vesnice, aby vyhnaly odbojové síly ze svého pro
středí a přidaly se k vládním organizacím..." (10)
- tak doslova
zní nesmírně závažné obvinění vznesené autorem. <Připomeňme zno
vu, že takovéto bojové nasazení letectva nemůže nebýt záležitostí
STRATEGIE, a ta že nemůže nebýt rozhodnuta na nejvyšších místech
a zřetelná VŠEM zúčastněným!! Pozn. JT>
Druhá část oddílu pojednává o masakrech (spáchaných pozemním voj
skem Rudé armády). Autor výslovně konstatuje "teroristickou tak
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tiku při ofenzívách"
(16). "Sovětské jednotky nemohou najít mudžahedíny a proto zabíjejí civily... Naši důstojníci
nám říkali,
že musíme vniknout do vesnice a zabíjet všechny lidi i zvířata,
ovce, koně a dokonce psy a kočky. Ale já jsem si pomyslel,
že to
byli mudžahedíni, kdo bojovali proti nám, a ne starci, psi a koč
ky", říká bývalý sovětský voják, který zběhl (16).
- V dalším se
autor soustřeďuje na dva vybrané masakry,
přičemž výslovně upo
zorňuje, že to proto, že k nim se podařilo shromáždit nejobšírnější a mnohostrannou dokumentaci, "ne proto, že by tu byl počet
obětí nutně vyšší než při mnoha jiných".
Je
to zničení několika
vesnic v okruhu Čárdara v provincii
Kunduz
v prosinci
1984 a
vraždění v provincii Laghmán v dubnu 1985.
Vraždění v okruhu Čárdara začalo "normální" rekrutovací
výpravou
Rudé armády, která hledala mladé chlapce ukrývající se před povo
lávacími rozkazy. Ve dvou vesnicích byly zpustošeny domy a - což
je pro Afgánce zvlášť nesnesitelné - znásilněno několik žen. V
odvetu za to rozhořčení
mudžahedíni
napadli
sovětskou jednotku
vracející se do města Kunduz a decimovaly ji. Za týden potom za
čaly kruté masakry v několika okolních obcích. "Vnikali
systema
ticky do všech domů,
pobíjejíce všechny obyvatele včetně žen a
dětí, často ranou do hlavy. Tři těhotné ženy byly rozpárány bodá
ky. Domy byly zapáleny <...>" svědčí francouzská lékařka dr. Ju
liette Fournot, která se setkala s přeživšími při své práci v
provincii
Paktia. Masakr vyvolal protesty v nedalekém provinčním
hlavním městě Kunduz - lidé naložili mrtvoly na vozy a vezli je
městem před guvernéra. "Důstojníci afgánského vládního vojska a
ostatní lidé spolupracující s vládou, KHAD, státní úředníci nám
říkali: 'To není naše práce, to Rusové spáchali všechny tyto kru
tosti a my nemáme žádnou moc ani
pravomoc něco udělat'" - svědčí
účastník (22).
"Guvernér,
když viděl tu scénu, která vyvolala
všeobecný hněv a pobouření,
začal
konejšit lid a obměkčovat ho
soustrastnými slovy, obhajoval se, že zločin byl spáchán bez jeho
vědomí <...> a nařídil, aby nám okresní úřad dal tři tisíce metrů
bílé látky na rubáše pro naše mučedníky - neznaje, že ten kdo ob
drží mučednictví Islámu, je pochováván ve svých šatech a nepotře
buje rubáš" - vypovídá jiný svědek (22-23) <který tím zároveň vy
stihuje, jakou pozici mezi vlastním lidem mají afgánští komunisté
zmampulovaní
západní politickou ideologií a pohrdající kulturou
vlastního národa - viz zde s. 6Qn. -JT>.- Svědectví z jednotlivých
vesniček obsahují i jmenné seznamy obětí podle osad a domů; cel
kový počet není uveden <v jiné literatuře
se
uvádí, že pohřbeno
bylo pak 630 osob>.
Při masakru vesničanů za sovětské ofenzívy v provincii
Laghmán v
dubnu 1985 padlo za oběť podle různých souhrnů 500 až 1000 lidí rozdíl v údajích je dán odlišným pohledem, co všechno se do této
akce Rudé armády počítá. Cílem ofenzívy bylo ovládnout důležitou
strategickou silnici z Kábulu do Džalalabádu <a dále
přes Kajberův průsmyk do Pákistánu, což vyvolává podezření, zda masakry ne
byly předem plánovány s cílem vylidnit celý rajon>.
Jakmile se
sovětská vojska při svém postupu setkala se sebemenším náznakem
ozbrojeného odporu, zcela systematicky ničila všechny okolní ves
nice spolu se všemi pozůstalými obyvateli včetně dětí. "Odpoledne
Rusové nastoupili k odchodu a my jsme začali sbírat těla mučední
ků. Mnohé jsme nemohli poznat, protože měli
uřezány hlavy anebo
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bitím znetvořené tváře.
Našel
jsem svého bratrance, který byl
učitelem, a nejdříve jsem ho nemohl poznat. V každém domě jsme
našli 2 nebo 3 těla. Většinou zabili všechny. <... > Když jsme svá
želi těla <těch, kdo chtěli utéct a byli zvěrsky zavražděni v ho
rách nad vesnicí> dolů,
Rusové nás zpozorovali a začali po nás
střílet rakety BM-1 3. <...> Rusové říkali 'jste muslimové, věříte
v Boha - zavolejte si
svého Boha, ať přijde a zachrání vás před
smrtí.
Kde je váš Bůh?' A lidé říkali: 'Věříme v Boha, a cokoli
se stane, je z jeho vůle.’ A Rusové je zabíjeli.” (29). Jiný svě
dek: "Po odchodu Rusů přišla jednotka afgánského <vládního> voj
ska a kopala jámu pro zbylá těla. Kábulští úředníci
se snažili
přesvědčit lidi, že za masakr jsou zodpovědní jenom Rusové.
Sli
bovali jídlo, pokrývky a přístřešky, ale jen málo lidí je poslou
chalo. . . Ruská komanda sestávala z velitele a 20, 25 nebo 50 lidí
<...> Zabíjeli chycené ranou z pistole do tváře. Místní učitelé,
kteří sympatizovali s kábulským režimem,a dokonce ani lidé, kteří
ukázali legitimaci komunistické strany, nebyli
ušetřeni. Všechny
to postihlo. Někteří straničtí funkcionáři a důstojníci afgánské
ho <vládního> vojska se tomu pokoušeli zabránit; Rusové několik z
nich zabili a ostatní
naložili
do transportérů a poslali je na
velitelství." (30).<Všechna takováto a podobná svědectví dostáva
jí
mimo jiné další nečekanou aktuálnost ve chvíli, kdy se na Zá
padě stále setkáváme se snahou očistit SSSR a svalit všechnu vinu
na afgánské kumunisty! - JT>. - Džalalabád je nedaleko hranice,
zbylí lidé houfně utíkali do Pákistánu: proto je tento masakr do
konale dokumentován; autor zdůrazňuje,
že jen tím je výjimečný a
proto že ho vybral, jeden za mnohé.
Dále se pojednává o "anti-personnels":
"V uplynulém roce Sověti
pokračovali s rozhazováním těchto min a zřejmě také vyvinuli no
vou metodu jejich rozhazování. Dříve je
rozsévali
ze vzduchu,
obyčejně z vrtulníků, <...> nyní, podle svědectví
z provincií
Laghmán a Paktia, dělostřelectvem." (34). To je autorovo shrnutí
na základě svědků - hlavně personálu nemocnic.
"Znásilňování a špatné zacházení se ženami" - je titul další čás
ti druhého oddílu.
"Když Rusové
vnikli do jeho domu, jeho žena
právě rodila.
Po odchodu sovětských jednotek nalezli sousedi
všechny mrtvé: tělo Gula Haidara prostřílené,
břicho jeho ženy
roztržené a novorozeně strašně zohavené."
- říká jedno typické z
12 obsáhlých svědectví (40). "V Šámangalu Rusové chytili těhotnou
ženu a ptali se jí: 'Co máš v břiše?
Granát? Minu?’ Žena chtěla
odvrátit tvář, protože Afgáncům se nelíbí
takové řeči. Rusové
řekli: ' Ve tvém břiše bude granát nebo mina' a propíchli ji bodá
kem. " (40). Pracovník Švédského výboru pro Afganistan potkal na
průsmyku karavanu hlavně stařen a dětí na zbědovaných velblou
dech; vyprávěly, jak Rusové vnikli
do vesnice,
"spálili
pole,
zničili zásoby potravy,
ukradli peníze, <...>, podřezali 12 dětí
<...>. Toto byla jedna z výjimek, kdy mně muži řekli, že jejich
ženy byly znásilněny. Nechtějí
o tom mluvit."
Dodejme,
že
zacházeni
sovětských vojáků se ženami stojí vždycky na předním
místě,
když Afgánci
sami
hovoří
o příčinách svého pohrdání a
všenárodní nenávisti k Sovětům.
Cílevědomá destrukce hospodářského života venkova, konstatovaná
již ve zprávě SLZY, KREV A PLÁČ, v roce 1985 pokračovala a rozší
řila se do dalších
provincií, které je třeba připsat do seznamu
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devastovaných oblastí. Jsou vyjmenovány.
<A tvoří pás podél hra
nice, což opět nasvědčuje tomu nejtěžšímu ze všech válečných zlo
činů, který je v pozadí za všemi otřesnými svědectvími: že totiž
jde o ZÁMĚRNĚ ZVOLENÝ ZPŮSOB VEDENÍ VÁLKY. >
Třetí
oddíl
(22 stran) pojednává o masové represi uvnitř měst
trvale kontrolovaných Sověty. "Vytvořili novou totalitní
společ
nost. Je to společnost ovládaná stranou a tajnou policií, která
nezná žádné limity své rozkazovací, kontrolující a represivní mo
ci." Tak shrnuje autor (49),
a nám by to stačilo; pro západní
čtenáře tu je mnoho svědectví, co to znamená: potlačení
a vyhla
zení všech odpůrců od maoistů přes sociální demokraty po islámisty, kri minalizace každého nesouhlasu, vraždění, věznění,
mučení,
atd. . . Je tu však jedna markantní odlišnost od každého jiného ko
munistického režimu: naprosto loutková podoba domorodého aparátu
a jeho úplná závislost na kterémkoli nejbližším Sovětovi. Proje
vuje se až natolik, že svědkové
ve
výpovědích ani nerozlišují,
kdo je mučil: mluví vesměs o KGB, i když to byl třeba KHAD.- "Pro
elektrické šoky tam byl nový stroj dovezený z SSSR”, svědčí jeden
mučený student (58); "změnili
metody mučení,
měli
nový mučící
stroj dovezený z Východního Německa; ten stroj byl
dodán v roce
1984, mnoho moderních mučících strojů <bylo dovezeno)",
svědčí
bývalý profesor afgánské policejní akademie a vysoký úředník mi
nisterstva vnitra (59).
Čtvrtý oddíl (17 stran) pojednává o cílevědomé výchově a výcviku
nové prosovětské generace. "Není to ovšem porušení lidských práv,
když jsou afgánské děti posílány do SSSR na vzdělání nebo na sub
vencované prázdniny. Ale je porušením lidských práv,
když jsou
malé děti násilně oddělovány od svých rodin a posílány za hrani
ce, aby byly vychovávány v jiné kultuře, nebo když jsou děti cvi
čeny, aby se jako špióni nebo commandos podílely na
afgánském
konfliktu." Soudí autor (71).
Jenomže kde jsou rodiče válečných sirotků, aby mohli být za svůj
nesouhlas uvězněni a porušení základních lidských práv pak západ
ním pozorovatelem zaznamenáno?? Kdo má právo rozhodovat o osudu
těchto sirotků? "Zákonná" a mezinárodně uznaná komunistická "vlá
da",
která o tom uzavřela s SSSR smlouvu? - Tyto otázky ukazují
bezmocnost každého lidského práva a naivitu i nejinformovanějšího
a nejhumanističtějšího pozorovatele tváří v tvář zločinům, "je
jichž rozsah se vymyká
každé představivosti" (Jeři Laber). Snad
právě to bylo důvodem, že výbory Helsinki Watch a Asia Watch vy
daly později k této otázce zvláštní dokumentaci - viz zde s. 33n.
V posledním pátém oddílu (9 stran) dokumentuje autor porušování
lidských práv afgánskou Rezistencí.
V r. 1985 došly zprávy, že
"některé odbojové strany,
zvláště Hezb-e Islámí pod vedením Hekmatiara" (89) spáchaly zločiny proti obyvatelstvu a zajatým stou
pencům jiných odbojových stran,
které soupeři s Hezb. <Hekmatiarova strana snoubí islámský integrismus a
nepřátelství ke všemu
západnímu se sta 11nistickými
metodami
a je proto velkou nadějí
Kremlu,
ještě o ní hodně uslyšíme v následující fázi afgánského
konfliktu - viz zde str. 40-42. 84 a j. >
V r. 1984 uzavřel Mezinárodní
výbor Červeného kříže se stranami
afgánské Rezistence dohodu,
že zajatí Sověti budou převáděni do
Pákistánu a tam vydáváni MČK. Rezistence očekávala obdobnou doho
du mezi MVČK a Sověty o zajatých odbojařích
Ale SSSR a kábulský
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režim odmítly jakákoli jednání
a vůbec i vstup MVČK do země. V
důsledku toho Rezistence přestala vydávat zajaté Sověty.
Určitá svědectví potvrzují, pokračuje zpráva, že některé odbojo
vé skupiny drží zajatce ve špatných podmínkách, mučí je a popravují, a také že nerozlišují
válečné zajatce od ostatních dopade
ných, např. špiónů. Svědectvími je dokumentováno,
jak stoupenci
Hekmatiarovy strany zabili Massúdova vyjednavače a (v jiném pří
padě)
páchali násilí na rodinách, které původně sympatizovaly s
Hezb, ale chtěly přejít na stranu Džamiat.
K této poslední kapitole můžeme dodat, že všechna evropská party
zánská hnutí v docela nedávné době, ale také průzkumné jednotky a
commandos
VŠECH pravidelných armád,
považovaly za technicky
neproveditelné a nepředstavitelné "brát zajatce". Nepřátelé byli
samozřejmě zabíjeni, i když se třeba sami vzdávali.
Také např. u
nás; stejně byli pobíjeni i civilní Němci. Není to výjimka, nikdo
si to nedovedl představit
jinak. Francouzská Rezistence má ještě
mnohem krvavější účty, a přitom měla daleko lepší podmínky zajat
ce přechovávat nebo případně transportovat. Partyzánská válka na
Slovensku se odehrávala nanejvýše ve dvouti si ci metrových výškách,
průsmyky karavanních cest afgánského odboje jsou často ve výši
Mont Blancu. A žádné spojenecké letectvo neexistuje.
Ani zázemí
nějaké velké spojenecké země, o kterou by se partyzáni
opírali.
Nemluvě tedy ani o subjektivní
situaci
Rezistence, která nemůže
být jednoduše považována za "jednu válčící
stranu" , poněvadž je
to asi tisíc zcela nezávislých a ne podřizených stran, zůstávaje u
čistě objektivních a materiálních záležitostí: je to vskutku vel
ká - řekněme tomu "odvaha", když jsou ideální měřítka stanovená a
nedodržovaná Evropany a Američany přikládána na afgánský odboj.
Chápeme,
že Justitia musí mít zavázané oči a měřit všem stejně i
v případě, že je to právo mezinárodní.
Není však možno ponechat
to bez konstatování uvedených fakt.
Tím více pak vyniká mravní převaha, kterou projevila Rezistence
(resp. většina jejích stran), když po čase JEDNOSTRANNÉ s vydává
ním zajatců souhlasila. Převaha nad Sověty, ale také nad Západem,
který ani v této otázce zdaleka neučinil, co by byl mohl. Dokonce
ani tu afgánskou mravní
převahu nedokázal
konstatovat. Afgánci
sami ji považují za přirozenou, prý proto, že jsou muslimové.
JT
*
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Pod tímto titulkem vyšla v Paříži
současně francouzský, anglicky
a polský brožura shrnující
základní údaje o tři typických masak
rech, jichž se dopustila sovětská
vojska na bezbranných afgáns
kých vesničanech: v okresu Čárdara v prosinci 1984, v údolí Laghmán (okres Quarghaj)
v dubnu 1985 a ve vesnici Padchwab e Sana v
září 1 982. Brožuru vydaly společně Bureau International Afghani
stan, Médecins sans frontiěres, Solidaritě Afghanistan a Solidar
noáé - Afganistan (která je spoluvydavate1em AZ).
Česky brožuru
nevydáváme, protože čtenář AZ má k dispozici údaje v AZ 1, s 25,
a v tomto sešitě na s.
17 a 18. - "Takových vesnic jsou v Afgani
stanu stovky", konstatuje brožura závěrem.
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LIDSKÉ,
SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÉ
DŮSLEDKY AFGÁNSKÉ VÁLKY
Marek ŚLIWIŃSKI
Počínaje srpnem tohoto roku <1987> provádíme rozsáhlý výzkum mezi
uprchlíky žijícími v táborech v Pákistánu.
Bezprostředním cílem tohoto výzkumu je rekonstruovat jakousi mat
riku reprezentativního vzorku afgánských uprchlíků. Tento vzorek
musí nadto co možná nejvěrněji obrážet afgánskou populaci vcelku.
Naše práce tedy spočívá v podchycení všech událostí
a důležitých
faktů, které poznamenaly život rodiny, jako věk a pohlaví
jejích
členů, místa jejich pobytu, stěhování, zaměstnání, úroveň vzdělá
ní, data narození a úmrtí, a rovněž příčiny a okolnosti smrti.
Matrika byla zřízena ex ante a zachycuje události deseti
posled
ních let.
Census prováděný ve vzorku 2.000 rodin shromáždil in
formace o osudech asi 20.000 osob.
V této chvíli
jsem schopen
předložit
analýzu založenou na výslechu 1.342 rodin čítajících
celkem 1 2. 592 jedinců.
Vypracování
statistik o občanskoprávním stavu nebylo ovšem vý
hradním cílem našeho výzkumu. Informace obsažené v tomto souboru
nám mimo jiné umožňují
odhadnout demografické, sociální a ekolo
gické důsledky války v Afganistanu.
To je základním cílem naší
studie. *

Po nastolení komunistické moci následovalo lidové povstání a po
dvaceti
měsících nato sovětská invaze; v této válce zahynulo 9%
obyvatel Afganistanu. To je podíl, jenž patří mezi nejvyšší v no
vodobé historii a převyšuje dokonce i
sovětské ztráty za druhé
světové války (8,6% mrtvých z celku populace). Extrapolací těchto
9% na populaci čítající něco mezi 12 a 15, 5 milióny osob dostává
me počet zabitých 1,242.000 se zhruba 15% tolerancí. Viz tab. č. 1:
Afganistan
% obyvatel

(Dle:

9,0

Quincy Wright,

SSSR

Jugoslávie

11,0

8,6

A study of war,

Odhad ročních ztrát na základě
útrap,
rovněž dovoluje rekonstruovat intenzitu
času. Viz tabulku č. 2:

Polsko

6,0

Chicago 1971)

jež postihly uprchlíky,
válečných akcí v průběhu

Marek Šliwiriski
odešel z Polska v roce 1 962 a je profesorem
na oddělení politických věd univerzity v Ženevě. Z podnětu B.I.A.
v Paříži <Bureau International Afghanistan, což není kancelář afgánská. nýbrž sdružující iniciativy na podporu Afganistanu, pozn.
red. AZ> přijal úkol zorganizovat
výzkum důsledků války pro oby
vatelstvo Afganistanu. Práce byla v hlavních rysech dokončena v
létě
1987.
Výsledek výzkumu byl předložen veřejnosti poprvé na
tiskové konferenci konané v Paříži v budově Senátu dne 8. 12. 87.
( Poznámka redakce čas. EST & QUEST, Paříž. )
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BREJNEV

NAJIBULLAH

KAPITAL

In v a sio n

s o v iè t iq u e

AMIN

l u tio n
Rev o

TAHAKI

Podíl zabitých zcelku populace podle roků

ANDROPOV

TCHERNENKO

GORBATCHEV

Můžeme pozorovat čtyři nebo pět rozdílných fázi. První je období
občanské války, charakterizované silným proudem uprchlíků a rela
tivně omezenými ztrátami na mrtvých, které se pohybují mezi 3 a 6
promile ročně. Druhá fáze začíná sovětskou invazí, která nejprve
vyvolala ještě silnější proud uprchlíků, jejichž počet však v ná
sledujících letech dosti pronikavě klesá. Ztráty na mrtvých dosa
hují až 7 promile a udržují se na této úrovni až do konce Brežněvovy éry. Třetí fáze ("Andropov - Černěnko") spadá v jedno s ve
lice výrazným zesílením válečných akcí. Ztráty na mrtvých dosahu
jí
za tajemnictví Andropovova 11 promile a za krátkého mezivládí
Černěnkovova vystupují dokonce až na 16 promile. Gorbačovova fáze
se vyznačuje stabilizací v intenzitě
válečných akcí, ale ztráty
na mrtvých se udržují na neobyčejně vysoké úrovni: kolem 13 pro
mile ročně. Hovoříme samozřejmě pouze o ztrátách afgánské popula
ce. Údaje za rok 1987 jsou tu ještě neúplné, avšak zdá se, že na
značují začátek páté fáze, charakterizované kvalitativním zesíle
ním afgánské Rezistence. Ačkoli podle údajů Ústavu strategických
studií
v Islámabádu vzrůstá průměrný měsíční počet
vojenských
akcí, ztráty na mrtvých jsou, jak se zdá, nižší než v předchozích
letech, a to především pokud jde o oběti leteckého bombardování.
Kvalita výzbroje afgánské Rezistence, která se pronikavě zvýšila
zavedením raket země-vzduch typu Stinger a Blowpipe,
je nejprav
děpodobnějším vysvětlením tohoto jevu.
Náš výzkum pátral též po hlavních příčinách úmrtí a zranění. Ná
lety způsobily 46%, po nich následuje zásah střelnými
zbraněmi
malé
ráže (33%),
dělostřelecká palba (12%) a miny (3%).
Nutno
zdůraznit, že obětmi bombardování se stávaly především nebojující
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kategorie obyvatelstva, tj. ženy, chlapci pod 15 let
a muži nad
55
roků,
kteří
představují dohromady 52% obětí. Rozumí se samo
sebou, že ne všichni muži patřící
do kategorie potenciálních bo
jovníků (15 až 55 let) jsou bojovníky.
Můžeme proto konstatovat,
že nebojující civilní obyvatelstvo tvoří
nejméně 80% obětí bom
bardováni. Ostatně se zdá, že účinnost sovětského letectva proti
ozbrojeným skupinám je dosti omezená,
neboť právě ve věkové sku
pině typické pro bojovníky, mužů mezi 20 až 40 lety, lze pozoro
vat
relativně nejmenší podíl zabitých leteckým bombardováním
27% mužů od 20 do 30
let proti 92% žen ve věku od 30 do 40 roků.
Viz tabulku č. 3.

Procento ztrát podle věku a pohlaví

muži

ženy

dohromady

Spojitost mezi druhem vektoru (letectvo,
dělostřelectvo,
miny
atd. )
a příčinami
zranění nebo smrti vypovídá nedvojsmyslně o
tom, na koho padá zodpovědnost za smrt statisíců civilních osob v
afgánském konfliktu: afgánská Rezistence,
jak je známo, vůbec
nedisponuje letectvem, a rovněž
těžké dělostřelectvo je téměř
výhradně sovětská zbraň.
K dokreslení obrazu lidských ztrát dodejme, že podíl těžkých zra
nění způsobujících trvalou invaliditu činí 3% a že lehkých zraně
ní
je
pouhých 5%. Toto číslo je překvapivě nízké ve srovnání s
podílem zabitých, který činí 9%.
Mezi
obyvatelstvem zvyklým na
velice tvrdé životní podmínky jsou podle všeho zranění bez vět
ších následků přehlížena a nejvíce zapomínána; pomyslime-li na
velmi špatné hygienické podmínky a na to, že se zraněným sotva
dostává okamžité lékařské péče, musíme
předpokládat, že i zraně
ní, která sama o sobě nejsou těžká, mají často za následek smrt v
důsledku infekce. Kromě toho je zřejmé,
že používání mocných ni
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čivých prostředků proti obyvatelstvu bez obrany a bez protiletec
kých úkrytů dává jen malé vyhlídky na přežití.
Překvapující je konstatování, že příliv uprchlíků není
v přímém
vztahu ke skutečnému nebezpečí záhuby.
Hidžrát (tj.
exil)
byl
velice silný na počátku, před sovětskou invazí, v "domorodé" fázi
afgánského komunismu, kdy byly lidské ztráty ještě poměrně nízké.
Fenomén adaptace na válku je pravděpodobně výsledkem dvou mecha
nismů - jednak selekce,
jednak přivyknutí.
První se zakládá na
rozdělení
obyvatelstva do dvou skupin,
na pasivní
a aktivní,
přičemž základní význam^mají psychologické předpoklady.
Jedni se
uchylují do exilu, aby se vyhnuli nebezpečným situacím, druzí vo
lí
odboj, aby situaci změnili. Kromě této prvotní selekce nepře
tržitě působí proces adaptace na válku; lidé každodenně vystavení
nebezpečí smrti si osvojují chování umožňující jim toto nebezpečí
snížit. Tyto dva fenomény však vysvětlují
jen částečně pokles
vlny exilu za sílící intenzity válečných akcí. Je
nutno poukázat
na třetí
fenomén: po čtyřech letech války začínají být
některé
regiony téměř úplně vylidněné.
Podíl zabitých a stupeň vylidnění
představují základní ukazatele
umožňující vystihnout intenzitu válečných akcí jak v čase tak z
hlediska jednotlivých provincií. Připomeňme hned, že tato dvě mě
řítka nejsou vůbec shodná,
neboť hidžrát nesporně představuje
formu obrany proti nebezpečí, což nijak není v rozporu s poznat
kem, že rok hidžrátu je vždy pro každou skupinu uprchlíků tím
nejvražednějším. Odpovídá totiž obvykle roku,
kdy byly zničeny
jejich příbytky, což zároveň citelně zvyšuje pravděpodobnost těž
kých zranění. A současně jsou karavany uprchlíků po cestách hidž
rátu, když táhnou otevřeným terénem,
velice
snadným a vděčným
terčem nepřátelských útoků ze vzduchu. Lidské ztráty každé jednot
livé skupiny uprchlíků jsou v průměru 2, 27x vyšší v roce hidžrátu
ve srovnání s kterýmkoli jiným rokem. Vedle toho samozřejmě výše
těchto ztrát úměrně stoupá se vzdáleností, kterou museli
projít
po afgánském území. *
Výsledky našeho výzkumu v této chvíli postihují
70% afgánského
obyvatelstva. Proto můžeme konstatovat,
že nejvíce jsou válečnou
úmrtností
postiženy severní provincie Afganistanu, oblasti
při
sovětských hranicích. Nejvíce ze všech je postižena provincie
Kunduz, v níž je podíl zabitých téměř 15%, a následují Samangan
se 14%, Farjáb se 13,5%, Baghlán s 11,5%, Džozdžan s 11% a okruh
hlavního města, kde ztráty činí o něco víc než 10%.
Blízkost so
větské
hranice je
podle všeho činitelem rozhodujícím.
Možnost
útočit
přímo ze sovětského území, kde nic nenarušuje přípravu
útočných akcí, a na druhé straně velká vzdálenost od zdrojů záso
bování Rezistence - to jsou dva faktory,
které způsobují, že ci
vilní obyvatelstvo je prakticky zbaveno veškeré ochrany. Také
tvář krajiny,
která je na severu velice plochá, tu působí:
při
leteckém útoku se nenabízejí
přirozené úkryty.
A délka pochodu
rovněž zvyšuje úmrtnost v řadách uprchlíků.
Rok, v němž vlna exodu vrcholí, se v jednotlivých provinciích ci
telně různí. Analyzujeme-li časová data nejsi 1 nějšího exodu, vnu
cuje se nám závěr, že postupné vylidnění Afganistanu je výsledkem
záměrné, plánované a nařízené dobyvatelské politiky. Prvořadý zá
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měr izolovat Rezistenci tim, že bude vytvořen "cordon sanitaire"
podél pakistánské hranice, vysvětluje vylidnění tohoto koridoru v
letech 1978 až 1981. Neschopnost afgánské komunistické armády při
plnění tohoto úkolu byla pravděpodobně jedním ze základních důvo
dů pro invazi sovětských jednotek do Afganistanu.
Vyčištění zóny
kolem hlavního města bylo nezbytné pro uchycení struktur budoucí
ho komunistického státu a je tedy zjevným cílem let 1982 až 1984.
A konečně, nejnovějším cílem dobyvatele je, jak se zdá, kontrola
a výstavba velkých komunikačních tepen, železniční spojení středu
země se sovětským územím. Tyto projekty nemohou být uskutečněny
bez vypuzení, případně vyhlazení místního obyvatelstva.
<Vypuštěno 17
řádků - argumentace, že přesídlování
venkovských
populací je obecným rysem komunismu. >
Od r. 1978 uprchla jedna třetina Afgánců ze země, 11% se ukrylo
uvnitř země a 9% zahynulo ve válce. Podíl venkovského obyvatel
stva poklesl z 85% na 23%, zatímco populace měst vzrostla z
15%
na 24% a v oblasti hlavního města dokonce třikrát. <Vypušť. 5 ř.>
Rozklad afgánské původní společnosti ještě více vyniká, srovná-li
se její etnické složení před rokem 1978 a 1 987. <Vypuštěno 18 ř. ,
čísla z tabulky; odhad nynějšího podílu Paštúnů je založen pouze
na PŘEDPOKLADU, že do Iránu jich přichází analogické %; pozn. AZ. >

Etnikum

Paštúnové
Tádžikové
Hazárové
Uzbeci
Turkmeni
Núristánci
Balúčové
ostatní
CELKEM

Afganistan 78
39
26
10
10
3
1
1
11
100< sic>

Uprchlíků
84, 6
6,0
0,1
0,5
1 ,0
9
2,
6
3,
1,3
1 00

Afganistan 87
13, 1
37, 3
15, 6
15, 4
4,1
15, 5
100< sic>

Blízkost sovětských okrajových republik obývaných Tádžiky, Uzbeky
a Turkmeny dává sovětskému okupantu zjevnou velkou výhodu: použi
telné infrastruktury nezbytné pro komunistickou "socializaci" si
lné většiny zbylého afgánského obyvatelstva. Sdělovací prostřed
ky, propagandistický aparát i školství jsou jazykově přizpůsobeny
obyvatelstvu, které má být "socializováno". Kromě toho může etni
cká blízkost navzájem sousedících regionů snadno posloužit silně
jší mocnosti za záminku k jednoduché anexi, jako tomu bylo koncem
druhé světové války v některých oblastech východní Evropy.
Tyto
anexe ostatně začaly už
i
v Afganistanu: Wachanský koridor byl
fakticky připojen k SSSR. Za předpokladu úplné sovětizace Afgani
stanu pak může být tentýž způsob myšlení aplikován na Pákistán s poukazem na jeho etnickou blízkost s Afganistanem.

<Přeloženo z francouzského originálu v EST & OUEST, Paříž, leden
1 988, No. 50, s použitím rukopisu. Při
překladu kráceno stylis
ticky. Na označených místech vypouštěno.- Redakce AZ je si vědoma
některých nedostatků stati, ale soudí, že jimi nejsou oslabena
zjištění nesporná. - Poněkud jiné odhady válečných ztrát
a dů
sledků války viz v grafech zde na s. 36 a 47. -JT>
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Chemické

zbraně

v Afganistanu

Provincie Farjád <při sovětské hranici> se v srpnu <1987>
stala
cílem prudkého sovětského útoku. Vesnice okolo města Majmana byly
obklíčeny a intenzivně bombardovány letectvem.
Tři tisíce domů a
17 mešit bylo zničeno.
Úroda byla spálena a zemědělský inventář
zničen. Dvacet šest bojovníků a
vesničanů bylo zabito a desítky
jiných zraněny. Úporná obrana mudžahedínů a jejich rušivé proti
útoky způsobily smrt dvou set nepřátel. Aby Sověti prorazili, po
užili
chemických zbraní. V důsledku bombardování je obyvatelstvo
postiženo kožními chorobami.
Přeloženo
z bulletinu LETTRE AFGHANE,
Džamiat-e Islám! francouzský v Paříži, No.

vydávaného kanceláří
7, octobre 1987.

*

Léto ve Wardaku
Hamidollah SHERDIL

V provincii Wardak válka téměř neexistuje, protože tam není žádná
sovětská základna. Ale sovětské konvoje, které používají silniční
tepnu spojující Kábul s Kandahárem,
jsou častým předmětem útoků
mudžahedínů z Wardaku. V <sousední> oblasti Ghazní je odlišná si
tuace . V <městě> Ghazní jsou silné sovětské jednotky - 9500 mužů
a dva heliporty vzdálené od sebe asi deset kilometrů. Město je,
stejně
jako jiné sovětské základny, obehnáno trojitým prstencem
opevněných strážních postavení. Některé strategické body, jako na
př. heliporty, jsou chráněny minovými poli. V měsíci
červnu jsme
dvakrát zaútočili na heliport v Ghazní a na sídlo milice
a KHADu
<= státní bezpečnosti>. V noci jsme vnikli do města a zůstali pak
po tři noci přímo ve městě, v jeho zcela pustých čtvrtích.
Ve
všech afgánských městech
totiž byly pásy kolem sovětských zákla
den změněny ve skutečnou mrtvou zónu,
kde nikdo nežije. K útoku
jsme použili raket 107 mm a
RPG 7, granátů a samočinných zbraní.
Bilance byla pro Sověty zlá: dvě rakety zasáhly jejich ubikace,
19 jich bylo zabito a několik desítek dalších zraněno; vzplanul
konvoj s benzinem, sestávající z osmi cisternových vozů, a zničil
čtyři
tanky a dva kamiony s vojáky. Oheň pak zasáhl
i
justiční
palác a elektrárnu v Ghazní. Bylo zasaženo muniční skladiště heliportu a následovalo pět explozí, které zničily baterii deseti
minometů a dvou kanónů BM 1. Sedm vrtulníků bylo poškozeno explo
zemi.
Kromě
toho byla palbou sovětského dělostřelectva zasažena čtyři
opevněná postavení vládního vojska, protože Sověti po každém úto
ku slepě ostřelují celé okolí. Za několik minut po začátku našeho
útoku Sověti
velice důrazně odpověděli a my jsme byli
zasaženi
minometnou palbou.
Některé granáty obsahovaly toxické chemické
látky na bázi fosgenu.
Začalo to dávením, zvraceli jsme, někteří
trpěli dýchacími obtížemi a jiní očními poruchami. Přesto se nám
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podařilo ještě téže noci opustit město beze ztrát.
Za dva dny poté nás vyšetřili francouzští lékaři Patrice a Lau
rence, kteří pracují ve Wardaku,
a konstatovali poškození způso
bená bojovým plynem.
Zpátky do Pákistánu jsme šli
společně s Laurence a viděli jsme
stovky mrtvých zvířat. Uhynula poté, co se napásla trávy,
která
byla infikována jedovatými látkami rozprášenými z letadel. To dě
lají proto, aby nám znemožnili dopravovat zbraně a munici karava
nami, ale způsobuje to zároveň zničení afgánské fauny a flóry.
Navzdory síle Rudé armády a jejímu nelidskému chování a přes čas
té užívání
chemických zbraní uvázla nejsilnější armáda světa v
písku.
Od listopadu 1986 je sestřelováno průměrně jedno letadlo
denně. Nedávno Moskva v Pravdě přiznala, že mudžahedíni jsou sil
nější než oni, ačkoli původně nechtěli vůbec ani uznat,
že v Afganistanu je skutečná válka. To ukazuje jejich slabost,
ale naše
afgánské přísloví moudře říká:
"Dej si pozor na raněnou lišku!"
Nedejme se napálit úskoky pana GorbačoVa.

LETTRE
AFGHANE, No. 6, srpen 1 987. Zkráceno. - K článku je připo
jena velká fotografie, kterou bohužel nemůžeme reprodukovat: le
tiště v dýmu, zničený těžký vrtulník a tanky - nádherný pohled!

SVĚDECTVÍ

LÉKAŘKY

Juliette FOURNOT je třiatřicet let a začala jako zubní chiruržka,
ale už je to hezky dlouho, co nevytrhla stoličku.
Od svých jede
nácti do osmnácti žila v Afganistanu a mluví plynně daří, afgánskou perštinou. Od ledna 1980 tráví hlavní část svého života v té
to zemi jako vedoucí skupiny "Lékařů bez hranic". Jako pokaždé, i
letos se počátkem roku vrátila do Paříže na výroční shromáždění.
Zde je její svědectví <. . . >
Bylo to v prvních letech války. Vyřizovala jsem s velitelem Matiullahem poslední
detaily nutné pro zřízení nemocnice Médecins
sans frontiěres v provincii Paktia, oči upřené na koberec,
abych
se vyhnula pohledu tohoto Paštůna,
který patří mezi nejoddanější
stoupence islámské tradice. Velitel byl zřejmě stejně jako já vy
veden z míry touto nezvyklou situací, která ho přinutila jednat s
cizí ženou.
Avšak ve chvíli mého odjezdu naléhal, že mi po západním způsobu
stiskne ruku, aby mi vyjádřil svou vděčnost. Ledy se prolomily a
každý z nás vyšel svůj díl cesty vstříc druhému. Deset
tisíc ki
lometrů a staletí byla v okamžiku překonána vzájemnou úctou. Tam
v Afganistanu je všechno jednoduché - s podmínkou, že zůstanete
sám sebou a přizpůsobíte se. Všechno závisí na důvěře, nikoli na
propustkách.
<.._>
Všude - v Badachšánu mezi Čínou a Ruskem,
v
Ghazní,
v Hazáradžátu - za námi přicházejí lidé zdaleka, jistěže
pro ošetření, ale také aby se setkali s těmi cizinci, kteří
ten
tokrát "nepadají z nebe". Ve Fajzabádu museli Sověti zřídit kon
troly při východech z města, aby zabránili "podvratným" návštěvám

- 27 -

u nás. Ženy jako první
přicházely do našich nemocnic, a to neje
nom v oblastech tádžických, které jsou sunnitské a otevřenější,
ale i v Hazáradžátu, který je šíitský a vnímavější
k iránské re
voluci. Stalo se módou chodit rodit do nemocnice. Od roku 1982 je
uznáván císařský řez jako chirurgický zákrok dovolující zachránit
ženu, která by jinak při porodu zemřela. <...> Již osm let nepře
tržitě pracují smíšené skupiny MSF uvnitř země. A za tu dobu jsme
se přizpůsobili. <...>
Není to však vždycky snadné.
Proč byly čtyři naše nemocnice bom
bardovány?
Proč pomlouvačně kampaně Kábulu? Proč vypsali
odměny
na naše hlavy? Proto, že pomáháme civilnímu obyvatelstvu? Že oč
kujeme děti? Že ošetřujeme mudžahedíny? Ne, to je proto, že jsme
nepohodlní svědkové, že mluvíme! Jednoho dne v květnu 1985, stís
něni přes den v malém úkrytu, jsme poslouchali ohlušující řev ra
ket vystřelovaných z vrtulníků na planinu, kam jsme se po soumra
ku přemisťovali. Když všechno utichlo, s úlevou jsme vyšli - a tu
jsme viděli, co bylo cílem toho zuřivého bombardování:
kolona
uprchlíků z provincie Kunduz na severu Afganistanu, která byla už
měsíc na cestě. Tito otupělí lidé, kteří přežili masakr,
byli na
útěku do Pákistánu, kde v té době našlo útočiště už skoro čtyři
milióny afgánských
uprchlíků. Ženy byly tak lhostejné, že si do
konce ani nezakrývaly obličej před pohledy cizích mužů. Děti němé
hrůzou se křečovitě držely hřbetů přetížených zvířat.
Příběh, který nám vypravovali, je krůtě banální. V zimě vtrhla do
jejich vesnic sovětská a vládní
vojska,
která hledala mladíky k
rekrutování, loupila a znásilňovala. Zalarmovaní odbojáři jim na
strojili vražednou léčku. Za týden potom se Sověti obořili na pět
vesnic v okolí toho místa a zmasakrovali všechny, kteří nestačili
utéct. Kdo přežili, rozhodli se ještě ten večer, že odejdou, jak
mile roztaje sníh.
Po celé dva týdny jsme pak potkávali desítky
rodin, které všechny vypravovaly tutéž historii. Jejich cesta by
la vroubena zdechlinami
zvířat a narychlo vyhloubenými
hroby,
svědčícími o dalších náletech. <...>
Bojovníci afgánské Rezistence se setkávají
s obtížemi při poli
tickém sjednocení
stejně tak, jako <afgánské> strany v Péšavaru.
Rezistence v místech, to není ani disciplinovaná vojenská fronta,
ani ideologické hnutí, nýbrž spontánní hnutí "proti totalitnímu a
ateistickému marxismu".
Avšak již před několika lety začala vyrůstat nová generace
veli
telů, a to mění podobu války.
Mezi
nejslavnější
patří Massúd z
Páňšíru, Izmael Chán z Herátu,
Džellaludin z Khostu. Jim jako
prvním se podařilo překročit místní kontext a rozvinout operace
ve velké šíři.
V minulém roce <1987>
se velitelé odboje v Badachšánu pravidelně
scházeli k diskusím o dlouhodobé strategii.
Jedna koordinovaná
operace měla za výsledek,
že během jednoho dne bylo dobyto osm
opevněných postavení tvořících základnu Koran-o Mundžon, která do
té doby kontrolovala cestu do Pákistánu. Na zpáteční cestě pro
cházela naše skupina po dva dny podél těchto dýmajících trosek.
Vesničané a mudžahedíni odminovávali okolí opevněných postavení a
cesty. Když se naše karavana musela obrátit na půl cestě na úpatí
zasněženého průsmyku, dva z našich koní šlápli na minu, čímž jsme
zjistili, že jdeme po zasněženém minovém poli.
Když potom bylo
všechno vyčištěno, stačil
nám na cestu pouhý týden, místo dříve
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nutných třiceti pěti dní pochodu.
Totéž platí o každé pomoci do
cházející z Pákistánu.
Druhou důležitou skutečností jsou dodávky proti vzdušných raket
odbojářům. Vrtulník a letadlo, které byly dříve absolutní zbraní,
jsou dnes zranitelné. Afgánci
museli čekat šest let, než jim byl
zpřístupněn tento protijed, než se jim dostalo tohoto značně poz
dního a stejně dost neočekávaného uznání jejich bojové zdatnosti.
Bylo načase - Afganistan má už půldruhého miliónu mrtvých, z toho
víc než polovina jich zahynulo v důsledku leteckého bombardování,
a byli to z 80% civilové.
Za
poslední rok bylo na afgánské půdě
sestřeleno víc než 270 vrtulníků,
tedy víc než polovina sovětské
roční výroby.
Vojenské řešení, které Sověti měli
v roce 1980 za snadné a rych
lé, se víc a víc vzdaluje, a návrh, že své jednotky stáhnou, kte
rý právě předložili, je toho nejlepším důkazem. Na místě samém je
však od slov k činům daleko, jak dokazují hlášení našich skupin.
V nemocnici v Jaftalu jsme <loni> operovali čtyřikrát více obětí
než v předcházejících letech,
většinou civilistů. A žně v okolí
nemocnice Teškan <v roce 1987>
byly znovu provázeny řevem Stali
nových varhan <= raketových minometů) a amputacemi. Je zřejmé, že
válka v Afganistanu ještě zdaleka není u konce.

Juliette FOURNOT
vedoucí mise Médecins sans frontiéres v Afganistanu
Přeloženo z
LIBÉRATION,
Paříž,
17.
února 1988.
místech zkráceno, celkem asi o jednu třetinu.

SVĚDECTVÍ

Z

Na označených

KANADY

V Torontě vyšlo letos
na jaře první číslo "Afgánského čtvrtlet
níku"
(AFGHANISTAN QUARTERLY). Časopis sešitového formátu má 48
stran. Šéfredaktorem je Pierre Réryi. Časopis je nezávislý a zdů
razňuje to mimo jiné i tím, že nemá inzerci a nepřijímá žádné da
ry. Pracuje pro něj několik známých redaktorů, mj.
i Polák Radek
Sikorski, který žije
v Anglii. Ve svém článku popisuje bombardo
vání afgánských vesnic bombardéry SU 17 v údolí řeky Hari dne 11.
srpna 1987.
Svou reportáž dokumentuje fotografiemi. Na dalších
fotografiích jsou doklady padlých sovětských vojáků,
obrázky z
bojů mudžahedínů s vládními jednotkami a další dokumenty ze živo
ta v Afganistanu. Časopis přináší i interview s předními osobnos
tmi
odboje a situační zprávu z bojů v jednotlivých provinciích.
Na doklad vážnosti situace pro sovětská vojska je tu i
překlad
článku Arťoma Borovika ze sovětského časopisu OGOŇOK.

Redakce AZ na základě zprávy Aleše BŘEZINY
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Z článku Radka Sikorského "Neobvyklá reportáž ze zázemí" zde pře
kládáme podstatnou část, jednak jako svědectví o tom, jak za plné
"perestrojky" dále pokračovaly válečné zločiny Sovětů, jednak ta
ké
jako informaci o mínění autora, resp. nové kanadské občanské
iniciativy, co do prognóz.
Redakce AZ

Radek SIKORSKI

NEOBVYKLÁ REPORTÁŽ ZE ZÁZEMÍ
V srpnu 1987 se stalo 70 civilistů, kromě čtyř samé ženy a děti,
obětí leteckého bombardování v severozápadním Afganistanu.
Nálet byl typický pro nerozlišující
útoky proti civilním cílům,
jak je podnikají sovětské okupační síly. Většina těchto útoků zů
stává nezaznamenána, protože jsou obvykle skryty před očima nejbližšího západního novináře. Tentokrát jsem byl na místě jako
svědek útoku a jeho hrozných důsledků.
Dne 11. srpna 1987 v 7. 30
hod.
jsem byl v jednom domě nedaleko
vesnice Kušk-i Serwan, pil jsem čaj a poslouchal pořad BBC "Zprá
vy ze světa”. Jeden afgánský bojovník vtrhl do pokoje a křikl:
"Zmiz, nálet!" Čtyři bombardéry SU-17 letěly ve výšce asi 15.000
stop ve směru od východu podél rozlehlého údolí řeky Hari.
Za
okamžik poté již uvolnily bomby, které explodovaly o několik mil
dále. Nad zelení údolí
se
vznesly ohromné mraky prachu, které
zatemnily slunce.
Když jsem o hodinu později přišel na místo, bylo již nalezeno 30
mrtvých těl. Postrádalo se čtyřicet lidí. Vesničané rýči a holýma
rukama přehrabávali zříceniny čtyř velkých domů zničených bomba
mi. Jejich celodenní
námaha přinesla malý výsledek: byla zachrá
něna jedna osoba a jedna kočka. Pojednou jeden muž s
turbanem a
mokrým kapesníkem přes ústa, který přehraboval dutinu vedoucí ke
sklepu, zamával na ostatní. Našel tři mrtvá těla.
Záchranci
mu
běželi na pomoc a za několik minut je vyprostili. Jedna žena tis
kla v náručí své mrtvé děti. Ukryly se ve sklepě a klenba nad ni
mi odolala výbuchu. Ale zbytek domu, postavený z hlíny, se změnil
v prach, jenž zasypal místnost. Děti se zadusily. Když byl prach
odstraněn, jejich těla bez jediného škrábnutí zůstala skrčená po
dobně jako mrtvoly z Pompejí. Další mrtví byli položeni do řady v
mešitě: mulláh Izmail, jeho žena a pět dětí, dvě ženy a osm dcer
Muhammada Aladada, Ibrahim se svou ženou a šesti dětmi...
Útok byl brutálně účinný, protože sovětské letectvo v tomto kraji
teprve nedávno ukázalo, co umí.
Vesničané si
ještě nevytvořili
sebezáchovné instinkty, jako že mají
ihned utéci ze svých domů
při první známce, že se blíží letadlo. Nejsou tam žádné
protile
tecké úkryty ani zákopy. Ženy se schovávají ve sklepech svých do
mů, a když se zdánlivě solidní, ale křehká konstrukce ze dřeva a
hlíny po výbuchu sebemenší bomby zřítí, hynou.
V následujících týdnech,
když se vesničané naučili utíkat do po
lí,
změnilo sovětské letectvo taktiku a začalo používat tříštivých bomb, které znovu zabíjely.
Vesnice Kušk-i Serwan, dvanáct mil
východně od Herátu, je pod
kontrolou skupiny mudžahedínů patřících ke Džamiat-e Islámí. Ves
nice nemá žádný vojenský význam, avšak v sousední vesnici je pol
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ní nemocnice, která se stala cílem častých útoku. Velení musí vě
dět, že takový útok zasáhne především obyvatelstvo. Masakr, jehož
jsem byl svědkem, byl nejhorším případem během mého šestitýden
ního pobytu
v tomto kraji, avšak každý týden hynulo v důsledku
bombardování spousta lidí. Krátce před mým příchodem v červenci
<1987> byly vesnice celé dny těžce bombardovány, protože poskytly
pohostinství mudžahedínskému emirovi
<=
vojenský a současně ci
vilní velitel kraje> pro západní a jižní Afganistan, majoru Izmailu Chánovi. Viděl jsem 400 čerstvých hrobu. Brzy po bombardování
přijal major Izmail Chan deputaci příbuzných obětí. Omlouvali se,
pokud se snad zdálo, že se pomalu sbírají
do boje, a žádali od
emira okamžité rozkazy, jak napadat okupanty.
Zdá se, že letectvo je nyní
používáno výhradně k terorizování
obyvatelstva. V červenci jsem se zúčastnil dosud největšího shro
máždění velitelů odboje <v Sagharu>. To by byla mohla být jedine
čná příležitost pro úder sovětského letectva, ale údolí bylo plné
těžkých kulometů a proti vzdušných raket. <. . . >
Na Západě je snaha hovořit, jakoby mír v Afganistanu byl
přede
dveřmi. V Afganistanu samém se zdá, že k míru je dlouhá cesta.

*
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ZLOČINY

NA

DUŠI

Lenka ŠKRABÁNKOVÁ

Kromě Sovětského svazu se v Afganistanu nejvíce angažují
ČSSR a
NDR. I když se nejedná o přímé vojenské akce, zasahují i tak do
života této těžce zkoušené země. Podílejí se na výchově politic
kých agitátorů, na dodávkách technologie a zařízení.
Začátkem listopadu 87 zasedala v Kábulu smíšená československoafgánská komise pro spolupráci,
kterou z československé strany
vedl ministr Ehrenberger. Byly podepsány další smlouvy o výstavbě
společných závodů. Již dříve byl založen podnik AFGARA. Českoslo
vensko dodá strojní vybavení pro koželužny a odborníky pro zauče
ní
dělníků,
afgánská strana dluh částečně splatí dodávkou kůží.
Již delší dobu pracuje v Kábulu společný strojírensko - opravá
renský podnik DŽANGALOG, který vyrábí nářadí a opravuje nákladní
vozy Tatra, které ČSSR dodává do Afganistanu stejně jako trolej
busy pro kábulskou městskou dopravu. Českoslovenští důlní experti
pracují za ztížených podmínek v dolech na černé uhlí. Těží se tam
jen tři dny v týdnu, protože trasa k šachtám je ostřelována par
tyzány. Dále se připravuje výstavba závodu na zpracování rostlin
ných olejů a konzerv, družstvo žen tká na zakázku koberce.
Již
delší dobu pracuje cukrovar s československým strojním zařízením.
- Tak bychom mohli pokračovat,
a to jsou jen údaje z oficiálního
tisku; další, utajované formy podpory režimu v Afganistanu nejsou
známy, ale přesto, zcela logicky, existují. Na této formě hospo
dářské pomoci pochopitelně participuje i sovětská moc: vozy Tatra
se používají na stavbě kábulského sídliště pro rodiny příslušníků
režimní armády a Bezpečnosti a jsou k dispozici sovětským okupač
ním jednotkám. Co ani oficiálně utajováno není, je výuka politic
kých odborníků pro Afganistan, která probíhá v ČSSR. Potvrdil to
i afgánský představitel Nadžibullah v rozhovoru pro čs. televizi.
Kromě výcviku Afgánců probíhá také školení "studentů" z Uzbekis
tánu a Tádžikistánu, tj. budoucích agitátorů ze SSSR, kteří hovo
ří jazyky používanými rovněž v Afganistanu. Československé výcvi
kové středisko pro arabsky mluvící frekventanty (v blízkosti Kar
lových Varů) je specializováno na výuku sovětské politické dokt
ríny a osvědčilo se již při výcviku Libanonců. Jsou vypracovávány
metody ideologického a politického boje, které využívají nevzdě
lanosti lidí a jejich neinformovanosti o tom, jak probíhala sovětizace jinde ve světě.
U tohoto bodu je nutné se podrobněji zastavit. Lidé často nerozu
mějí tomu, proč se hovoří o afgánském lidu jako nekompromisním, a
na druhé straně proč přicházejí zprávy o části obyvatelstva spo
lupracující s komunistickým režimem.
Zde je nutné zdůraznit, že
okupant vynakládá na ideologický boj obrovské
prostředky.
Platí
množství specialistů,
kteří
vypracovávají taktiku proti prostým
lidem na afgánském venkově. Využívá se národních rysů afgánského
islámu k přesvědčování obyvatelstva,
že spolupráce s režimem má
pro ně jenom výhody a že ideologicky není požadováno vůbec nic,
že lidé mohou setrvat u svých zvyků. Je totiž nutné, aby byla vy
volána POČÁTEČNÍ ILUZE SVOBODY. Teprve později se otěže utahují a
zavádějí se nové metody - například komunistická převýchova dětí.
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Na druhé straně se ovšem s "neposlušnými" jedná s nebývalou bru
talitou. Ožebračený stát předvádí při oslavách své "dubnové revo
luce" nákladné vojenské přehlídky s nevídanou okázalostí.
Afgánský islám je typický spíše venkovskými maksúry než mešitami.
Maksúry jsou místa, která jsou jen jednoduše ohrazena kameny a v
nichž hovoří k věřícím dušman - duchovní vůdce rodu. Taková místa
jsou zneužívána poli tpropčí ky,
kteří
přivezou obci dary: osivo,
nářadí, drobné dárky. Drobnými dárky rozumějí se například výpra
vné letáčky, ozdobené tradičním islámským dekorem - na nichž je
text z Lenina... Nebo naopak, letáčky s nějakým citátem z Proroka
nebo islámských učenců, který se komunistům momentálně hodí v da
né situaci. Lidé hned nepochopí, co je v textu zamontováno a proč
právě tato věta. Obrázek se jim líbí a ještě jsou za něj
vděčni.
Protože však za léta války vědí, že režim a okupanti mají na svě
domí smrt mnoha set tisíců lidí, je nutné v pravidelných interva
lech vyhlašovat, že OD NYNĚJŠKA BUDE VŠECHNO JINÉ, že režim si
přeje dohodu. (A i když nakonec bude letáček považován za propa
gandu,
byla alespoň zvulgarizována islámská ornamentika,
kterou
lidé milují; lidé znejistí a pak nebudou vědět, čemu mohou a čemu
nemají věřit.)
V tomto smyslu byl velmi
zajímavý sovětský dokumentární film o
poslání venkovských učitelů v Afganistanu,
který přesně odhalil
cíle "humánní
alfabetizace", kterou Rusové v Afganistanu prová
dějí.
Hlavním posláním učitelů, které posílá do vesnic kábulský
režim, není naučit děti číst a psát, ale ideologicky je převycho
vat. Děti se učí zpaměti textům a "písním revoluce": "Lidé celého
světa již žijí revolucí, ani my už nechceme v bídě žít. . . " Na ká
bulský hřbitov padlých revolucionářů,
to jest prorežimních vojá
ků, chodí povinně školní děti, zdobí hroby praporky a recitují
básničky o tom, jak malému Abdulovi zabili tatínka zlovolní ban
dité... Velmi tristně působí také domovy afgánských sirotků, dětí
z vesnic, které byly přesvědčovány napalmem a bombami leteckých
náletů: tyto děti, s pionýrskými šátky na krku, jsou rovněž nuce
ny recitovat básně o tom, že je o rodiče připravili
bandité.
Je
zajímavé, že z filmových týdeníků natočených na popud Vůdce Adol
fa Hitlera dnes můžeme sestavit přesný obraz nelidskosti
Třetí
říše.
Stejně
tak můžeme z oficiální sovětské televizní tvorby
sestavit podobný obraz o zločinech v Afganistanu.

VYHRÁT

DĚTI

Důležitému tématu, na něž upozorňuje Lenka Škrabánková, je věno
vána další z dokumentací
sestavených a publikovaných péčí "Hel
sinki Watch" ve spolupráci
s "Asia Watch". Brožura je nazvána TO
WIN THE CHILDREN: AFGHANISTAN'S OTHER WAR a připravila ji ředi
telka "Helsinki Watch" Jeři Laber na základě šetření provedeného
v pákistánských táborech afgánských uprchlíků. Brožura byla vydá
na v prosinci 1986. Čítá 30 stran a obsahuje fotografie, autenti
cká svědectví a autorčina hodnocení a závěry.
V úvodu se autorka odvolává na předchozí dokumentace výboru "Hel
sinki Watch" (viz AZ 1 s. 22-40 a zde v tomto sešitě s. 16-20) a
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uvádí téma v souvislost s tam dokumentovanými válečnými
zločiny,
jako "druhou tvář afgánské války". Cílem této druhé války jsou
děti, které přežily masakrování svých rodičů a vesnic - je vedena
o jejich náklonnost.
Hned
v úvodu se naznačuje, že pozornost tu
bude věnována nejen okupantu,
nýbrž i odboji: "Snaží se ovlivnit
novou generaci, která jednoho dne rozhodne o budoucnosti Afgani
stanu. Afgánské děti jsou polarizovány v zápase ideologií,"
říká
autorka a doprovází to výmluvnými
fotografiemi
traumatizovaných
dětí
z
uprchlických táborů a snímky TASSu o "šťastném dětství"
těch,
které byly ukradeny do SSSR. (Stále znovu si uvědomujeme,
oč je sovětismus dokonalejší a celistvější než nacismus: lidické
děti vybrané ke "zpětnému poněmčení” bylo nutno usilovně hledat,
natož aby se tiskly jejich fotografie!)
Dětí odeslaných do SSSR jsou "tisíce”, další jsou dlouhodobě
indoktrinovány v afgánských městech ovládaných okupanty. Na území
kontrolovaném Rezistencí jsou děti
vychovávány v duchu Džihádu,
Svaté války vyhlášené Rezistencí. Asi 48% ze zhruba 5 miliónů af
gánských uprchlíků v Pákistánu má děti, z nichž mnohé jsou cviče
ny, aby se podílely na boji proti "ruským nevěřícím".
V sovětské
strategii byl komunistické výchově mládeže vždy připisován velký
význam. "Vědí, že nemohou dobýt nás a že touto cestou nelze změ
nit národ. Proto se rozhodli získat děti, neboť si myslí, že mají
prázdné mozky", řekl jeden z velitelů Rezistence.
Poté autorka nejprve mnoha konkrétními
svědectvími připomíná ma
sakrování
dětí
sovětskými vojáky: "Tank vybuchl, bylo to dílo
mudžahedínů. Nato Rusové vtrhli
do vesničky a začali vraždit.
Propichovali ženy a děti bodáky. Ptali se matky: 'Kdo položil mi
nu?' Když nechtěla říci, propíchli
děti bodáky. V každém domě to
bylo tak stejně. . . děti v kolébkách i ty, které už chodily. Přišla
jsem tam hned poté co se to stalo a viděla jsem to na vlastní
oči". Toto se stalo v únoru 1984 v provincii Kunduz; všechna
svědectví jsou přesně situována a svědkové identifikováni
jmény,
daty a fotografiemi.
Autorka nezůstává u svědectví,
dospívá k veledůležitému závěru o
příčinách (jimiž se podrobně zabýváme na jiném místě tohoto seši
tu): "Postaveni tváří v tvář partyzánské válce, zaměřili Sověti a
afgánská armáda svou údernou sílu bezohledně proti obyvatelstvu
jako celku. Je to jejich způsob boje ve válce bez front, v níž je
odboj od místního obyvatelstva ve skutečnosti neoddělitelný...
Rozhodnuti odříznout mudžahedíny od podpory, ' vysušit rybě moře' ,
zvolili politiku teroru... Vskutku každá představitelná ukrutnost
a každý válečný zločin je
páchán v dnešním Afganistanu, a to v
rozsahu, na nějž nestačí žádná představivost."
Obětí této válečné strategie jsou pak na čelném místě děti již z
přirozených příčin. Vedle toho však je také proti nim záměrně za
měřována: koho mají zasahovat proslulé ' antipersonels'
maskované
jako panenky? - Zde přináší autorka svědectví opravdu autoritati
vní: zprávu KRASNOJ ZVĚZDY a oficiální afgánské tiskové agentury,
které je samozřejmě připisují "imperialistům". Avšak jsou oběti
samy, tj. obyvatelstvo a Rezistence, technicky schopni
tyto miny
vyrábět a shazovat z letadel? - Dalším otřesným dokladem hrůznos
ti afgánské války jsou svědectví dětí z psychiatrických léčeben v
Páki stánu.
V kapitole "Zasévání
komunistické ideologie" autorka zdůrazňuje,
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že Sověti tu využili svých zkušeností zejména ze Střední Asie. Od
r. 1984 je uskutečňován program převážení dětí mezi šesti až de
víti
lety (ale
někdy ještě menších) na deset let do SSSR. Cíl
programu je evidentní, odstranit vliv rodiny a tradicí.
"Taktika
Rusu se změnila - říká jeden ředitel sirotčince - masakrují kaž
dou vesnici a posílají děti do SSSR, aby je vychovaly v komunismu
a obrátily proti jejich vlastnímu lidu.
Kategorizovali všechny
děti,
nadané
byly poslány do SSSR, další dali do ...<zvláštních
vychovatelen v Afganistanu>, ostatní jsou cvičeny a posílány jako
špioni.” Rodiče, kteří
odmítali
své děti vydat, byli uvězněni.
"Dceři mého bratra. .. bylo sedm a chodila do školy. Jednoho dne
nepřišla domů. Každý den chodil
do školy a oni říkali, 'přijde
zítra'.
Za
týden zjistil, že byla poslána do SSSR. To bylo před
dvěma lety. Je tam stále. Prosím, neuvádějte jeho jméno,
zavřeli
by ho. " Od roku 1 984, kdy afgánská vláda vyhlásila tento dlouho
dobý program, je do SSSR posíláno každý rok nejméně 2. 000 dětí.
Nic není známo o jejich návratu, někteří Afgánci se domnívají, že
doba školení v SSSR bude zkrácena kvůli silnému odporu rodičů.
"Když
jsem se
vrátil,
vesnice už nebyla. Zbyl jsem jenom sám.
Když jsem to viděl,
křičel jsem,
křičel a plakal. Když letadla
odletěla, mudžahedíni se vrátili a říkali, abych nekřičel, že oni
budou můj tatínek." Těmito slovy osmiletého chlapce autorka uvádí
kapitolu o dětech v sirotčincích zřízených odbojem v Pákistánu,
která je svědectvím o indoktrinaci také těchto dětí. Hovoří zvlá
ště tu slovy samotných dětí. Sedmiletý chlapec, kterému zabili
otce, odpovídá na otázku, čím chce být: "Seřadím všechny mudžahedíny a povedu je, pomstíme smrt mého tatínka. Zaútočíme na Rusy a
všechny je pobijeme. "
Na fotografii je tabule ve třídě základní
školy v Péšavaru a děti se učí počty: "Nikdy je neučíme, že dvě a
dvě jsou čtyři- vysvětluje učitel - říkáme, že dva mrtví Rusové a
dva mrtví Rusové jsou čtyři mrtví Rusové zabití mudžahedíny".
Autorka fakt konstatuje, nezapomínajíc ani na původní příčinu ani
na jinou mravní hodnotu odporu toho, kdo se brání.
"Snažíme se je učit. Není to pro nás snadné... Mohou se obrátit a
zabít vás. Našly se tu zbraně" - říká Abdul Haq, jeden ze slav
ných velitelů Rezistence, o čtrnáctiletých
i mladších dětech vy
cvičených komunisty za vyzvědače. Jako nedospělí mají
dle islám
ského zákona imunitu. Opět tu jsou konkrétní
jména, citované vý
roky, fotografie. Děti jsou často tak silně indoktrinovány, že se
svým posláním honosí: "Chtěl jsem, aby mne po návratu <ze špio
nážního úkolu> poslali
do SSSR studovat vyzvědačství. Ano, chtěl
jsem být špiónem..." - Vychovatel těchto dětí říká, že za tři ro
ky jich převychoval 65, nejmladšímu bylo jedenáct, a zná takových
případů v okolí Péšavaru 150. Je optimistický, myslí,
že
95% z
nich může být "rehabilitováno".
"Jdou zpátky do Kábulu pro nás.”
- Jako špióni? - "Ano,
ovšem, kdybychom neměli v Kábulu vyzvěda
če. zahynuli bychom. "
Velitel Haq říká, že nedal souhlas k tako
vému využívání dětí, ale zdůrazňuje rozdíl mezi Sověty a odbojem:
"Kluk vidí každý den zbraně a bomby, sovětská letadla bombardovat
a sovětské tanky zabíjet.
Je Afgánec.
Chce bránit svou zem. My
chceme.
aby z
našich dětí byli inženýři a doktoři. Ale nemáme
tanky ani helikoptéry. Musíme se bránit tím, co máme. "
Podaří-li se Sovětům indoktrinovat
mládež,
shrnuje autorka, vy
tvoří si relativně malý elitní kádr svých loutek. Afgánci naproti
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tomu připravili milióny mladých lidí
k boji až do konce. A tento
boj, zdá se, bude trvat velmi dlouho.
Nová generace Afgáncú byla
formována v boji, děti jsou politizovány hned od narození v tom
či onom směru. Byly zbaveny jednoho z podstatných práv, totiž na
výchovu, která by je připravovala k samostatnému myšlení
AZ - píše JT
*

STATISTIKA

UPRCHLÍKŮ

V
posledním souboru studií
a materiálů o situaci
afgánských
uprchlíků, který vydala AFRANE ve zvláštním dvojčísle 35-36 "Les
Nouvelles ď Afghanistan" v prosinci 1 987 ( viz bibliografie zde na
s. 15, pol. 12), jsou mj.
následující grafy, jejichž autorem je
Alain Marigo (o jehož osobě viz AZ 1, s. 79):

1.

Podíl Afgánců na celkovém počtu všech
uprchlíků na světě:
Afgánci v Irá
nu:
Údaje o počtu af
gánských uprchlí
ků v Iránu jsou z
řady důvodů dale
ko méně přesné.
Nejsou tam regis
trováni jako upr
chlíci,
jsou po
važováni za "hos
ty". Již r. 1978
žilo v Iránu mno
ho Afgánců <dočasně za prací>; od
haduje se, že asi
650. 000 z nich se
nevrátilo násled
kem událostí. Dle
sčítání v r. 1986
žilo v té době v
Iránu 2,2 miliónu
Afgánců,
z nichž
1,6 miliónu se dá
považovat za dob
ře integrované. V
té době žilo tam
v táborech
pouze
54. 000 Afgánců.

3.
Palestiniens

2.1 millions

Réfugiós ďlndochine 1,8 millions
Elhiopiens 1 million
Salvadorians 0,5 million-

AFGHANS
5,6 millions

Autres réfugiós _
3,6 millions

2.

Počet registrovaných afgánských uprchlíků
v Pákistánu:

avant
le coup
ďétat

avant
l'invasion
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PERESTROJENÉ ZLOČINY
(Čtvrtá zpráva amerického helsinského výboru)

"BY ALL PARTIES TO THE CONFLICT - Violations of the Laws of War
in Afghanistan."- Tak je nazvána nejnovější zpráva amerických vý
borů Helsinki Watch a Asia Watch o Afganistanu, která byla vydána
v březnu 1988. Napsaly ji Jemera Rone a Jeři Laber. Práce je vě
nována památce Sayda Bahauddina Mažrú, který "dokumentoval násilí
a padl mu za oběť": byl
totiž spolupracovníkem předchozích zpráv
Helsinki Watch o Afganistanu a byl zavražděn ve svém domě dne 11.
února 1 988.
(Viz jeho článek v AZ 1 s. 105.)

Dílo čítá 91+6 stran. V úvodu se pojednává o metodě práce a vše
obecných okolnostech afgánské války, které dokumentování podmíni
ly. Údaje byly získávány v Pákistánu od uprchlíků,
pocházejících
ze všech afgánských provincií, a kromě toho od západních novinářů
a lékařů, kterým se podařilo proniknout do Afganistanu.
"Většina těch porušení <pravidel válečného práva) která jsme do
kumentovali v minulosti, pokračovala i v roce 1987 <...>. Způsob
vedení války ve venkovských oblastech,
založený na nerozlišování
cílů, spolu s totalitní kontrolou ve městech, přinesly afgánskému
lidu nesčetné útrapy"
(1).
Za léta války je již celá polovina
předválečné afgánské populace, čítající tehdy asi 15 miliónů, buď
mrtva nebo v emigraci anebo opustila původní sídla a uchýlila se
do bezpečnějších míst uvnitř země.
Zpráva chce dokumentovat
také porušení válečného práva, jichž se
dopustil afgánský odboj. Zde hovoří hned v úvodu rozsáhle o stra
ně Hezb-e Islámí Gulbuddina Hekmatiara, která zabíjí
válečné za
jatce,
páchá politicky motivované vraždy a bere rukojmí.
Zpráva
zdůrazňuje, že tato strana je preferována Pákistánem: je jí dává
na neúměrně velká část z <amerických> zbraní a zařízení
určených
na podporu Rezistence.
Kábulská vláda po léta odmítala přístup do země jakémukoli nezá
vislému pozorovateli včetně oficiálních pověřenců Komise pro lid
ská práva OSN. V r. 1 987 tu nastala určitá změna, prof. Ermacora,
zvláštní pověřenec Komise, mohl navštívit Kábul, Herát a Mazár-e
Šarif,
a to i vězení a vyšetřovny. Zástupcům amerických občan
ských iniciativ to však umožněno nebylo.
Vlastní
zpráva sestává ze tří částí. První (37 stran),
"Válečné
právo a afgánský konflikt" se nejprve odvolává na základní normu,
ženevskou konvenci z r. 1949.
Jak SSSR tak kábulský režim jsou
signatáři této úmluvy.
Mohlo by se argumentovat, pokračuje zprá
va, že situace v Afganistanu nemůže být považována za "mezinárod
ní nebo jiný typ ozbrojeného konfliktu" <jak vyžaduje konvence).
Zde je nutná poznámka na okraj. Jak víme, celý problém je právě v
tom, že SSSR vehementně popíral,
že by v Afganistanu šlo o mezi
národní konflikt, neboť přece nevyhlásil Afganistanu válku, a Ká
bul zase nepřipouštěl, že by šlo o občanskou "válku". Pokud jde o
sovětskou intervenci, zaujal tu stanovisko tzv. Tribunál národů v
Paříži 1982 svým nálezem, že konflikt v Afganistanu je PER SE me-
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zinárodní - jelikož není ne - mezi národní. Viz o tom AZ 1 s. 43-44.
SSSR ovšem toto hledisko nikdy nepřijal. Pokud jde o Kábul, samo
zřejmě již svou kampaní za "národní smíření" (od 1987) a vyhlašo
váním "příměří" implikuje, že jde o válku.
Recenzovaná zpráva nezaujímá k tomuto problému stanovisko. Netrvá
na stanovisku pařížského Tribunálu. Snad by se mohlo říci, že tím
činí Sovětskému svazu koncesi
- jakoby oplátkou za to, že Kábul
připustil, že v zemi je válka.
Nicméně, tento zdrženlivý postoj v jiném ohledu posílil argumen
taci: ať je tomu totiž jakkoli, ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ má být apli
kován minimálně článek 3. konvence z r. 1 949. Ten stanoví, že "v
případě ozbrojeného konfliktu na území jedné z Vysokých smluvních
stran, který nemá mezinárodní charakter" má být humánně zacházeno
s osobami, které se nepodílejí aktivně na vojenském nepřátelství,
včetně příslušníků ozbrojených sil,
kteří
z něj byli vyřazeni
zraněním nebo pod. , dále že je za všech okolností zakázáno násilí
na životě a osobách, zejména zabíjení dětí, kruté zacházení a mu
čení, braní rukojmí, útoky proti
osobní důstojnosti, popravy bez
řádného soudu; dále,
že i
za těchto okolností mohou bojujícím
stranám prokazovat své služby nestranné humanitární
organizace,
jako Mezinárodní výbor Červeného kříže, a že bojující strany mají
usilovat o aplikování dalších článků Konvence vzájemnou dohodou,
což nemá být spojováno s legálním statutem bojujících stran <tj.
nezakládá jejich vzájemné právní uznání>.
Tento základní postoj je potom východiskem celé zprávy. Je doku
mentováno zřetelné porušování
tohoto minima,
jež je předepsáno
pro VŠECHNY situace a okolnosti dohodou, kterou Sověti
a Kábul
podepsali. Na základě takto vymezeného východiska
je pak na ná
sledujících 25 stranách dokumentováno porušení "válečného práva“,
tj. tedy konkrétně uvedeného 3. článku konkrétně uvedené Ženevské
konvence 1949, Sověty a kábulským režimem.
První kapitola první části pojednává o způsobu vedení války a je
ho důsledcích pro civilní obyvatelstvo.
Dne 1. ledna 1987 vyhlá
sil Kábul jednostranné příměří počínaje 15. lednem. Rezistence je
odmítla. Do měsíce zahájila sovětská a afgánská vládní vojska ve
likou ofenzívu v provincii Paktia. A navzdory příměří se civilní
obyvatelstvo znovu stávalo obětí bombardování, nezacíleného mino
vání, útoků na uprchlické tábory a bazary... Některá bombardová
ní,
pokračuje zpráva, měla za cíl odbojové jednotky procházející
vesnicí. V těchto případech nebylo respektováno pravidlo přiměře
nosti, které vždy vyžaduje od útočníka brát nutný ohled na obyva
telstvo. Nerozlišující palba
je
porušením ženevské konvence. A
protože promísení obyvatelstva a bojovníků je v podmínkách afgán
ské války mimořádné velké, diktuje to obzvláštní
péči při rozli
šování cílů. "Nebyl zaznamenán žádný případ, nasvědčující, že by
se mudžahedíni byli pokusili
zaštítit se obyvatelstvem, hlavně
proto, že vědí, že Sovéti<...> nepovažují obyvatelstvo v místech,
kde jsou mudžahedíni, za štít" (8). Pamatujme si to!
Podíl nerozlišujícího bombardování v sovětské taktice ještě stou
pl v důsledku toho, že rakety Stinger, kterými je
nyní
vybavena
Rezistence, účinné ohrožuji sovětské stroje. Sověti proto nasazu
jí
spíše těžké
bombardéry než vrtulníky a bombarduji z velkých
výšek - to znamená s daleko menším zaměřením cíle.
Ale
navíc k
tomu, kromě tohoto způsobu bojové činnosti,
kterému zpráva říká
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"indiscriminate fire",
nerozlišující
útoky na cíl, je tu stále
ještě další <a vážnější!> jev,
"discriminate targeting", záměrná
volba vesnic za cíl bombardování, a to ne proto, že by v nich by
li mudžahedíni, ale
v odvetu za přepady a vojenské akce mudžahedínú,
k nimž
došlo v blízkosti těchto vesnic; stejně tak jsou
bombardovány tábory, města a bazary v Pákistánu jen proto, že by
MOHLY SLOUŽIT za základnu mudžahedínúm.
Těžké útrapy civilního obyvatelstva vyvolaly exodus do Pákistánu
a Iránu, jehož rozsah ohromuje: odešlo asi 5 miliónu Afgánců. Do
Severozápadní provincie Pákistánu přišlo v roce
1987 70 tisíc
uprchlíků (v prvních letech války to bylo kolem 80 tisíc měsíč
ně).
Odhaduje se, že více než milión jich odešlo do měst
uvnitř
Afganistanu. "Jak dosvědčují
návštěvníci,
byly rozsáhlé oblasti
Afganistanu zcela zbaveny obyvatelstva a v jiných se jeho počet
pronikavě
snížil" (9). To se týká zejména oblastí hraničících s
Iránem a Pákistánem, kde vznikla rozsáhlá zcela pustá pásma.
Zpráva vzápětí konstatuje,
že v roce 1987 v některých dříve pus
tých oblastech, které nejsou pod kontrolou vlády, znovu ožívá ži
vot, vracejí se tam uprchlíci - a vidí příčinu toho v dokonalej
ších proti letadlových zbraních,
které umožňují účinnou obranu.
Sovětům přicházejí masakry draho.
(Stejný názor zastává zpráva
Š1 iwiriského, viz zde s. 21-25.)
V následujícím zpráva předkládá podrobný přehled náletů proti ci
vilnímu obyvatelstvu v jednotlivých afgánských provinciích. Nej
prve připomíná provincii Kunduz, nešťastný okres Čárdara:
na po
čátku roku se znovu stal cílem masakrů, tentokrát leteckých. Psal
o tom dokonce sovětský tisk: podle zprávy TASS z 8. 3. 87 provedla
jednotka afgánských bojovníků ozbrojený výpad na sovětské území,
a v odvetu sovětské letectvo a pozemní jednotky "zničily několik
základen vzbouřenců". Z této zprávy rovněž vyplývá, že Sověti vy
hlásily bezpečnostní zónu podél svých hranic a nařídili všem "mí
rumilovným" (jak říkají) obyvatelům opustit toto území.
Také
ze tří dalších severních afgánských provincií,
Badachšánu,
Baghlánu a
Džauzdžanu,
jsou k dispozici svědectví o leteckých
bombardováních vesnic a nemocnic.
Město Herát, staré dva a půl tisíciletí a bohaté architektonickými památkami, bylo válkou zničeno. V posledních dvou letech neby
lo jevištěm větších operací. Ale jeho předměstí Chodžakalát bylo
ostřelováno sovětským dělostřelectvem a v důsledku toho je opus
tili všichni obyvatelé kromě mudžahedínů.
Medik, který pracoval v jedné nemocnici zřízené odbojem v provin
cii Helmánd, svědčí
o bitvě mezi Sověty a mudžahedíny, která se
udála v červenci 1987 na řece Helmánd a zasáhla asi 10-12 vesnic.
Vesničané nemohli odejít z prostoru bojů, protože v poušti by ne
měli vodu; když začal sovětský útok, mudžahedíni odešli
z vesnic
a zaujali bojové pozice mimo ně, ale vesnice se přesto staly cí
lem denního i nočního bombardování.
Svědek sám ošetřil 40 zraně
ných civilistů, celkově jich bylo asi 130,
počet
mrtvých není
znám.
Kandahár byl zničen ustavičnými boji obou stran uvnitř města a v
předměstích, které způsobily těžké útrapy civilnímu obyvatelstvu.
Svědectví
z
provincií
Kunar a Nangarhar ( mj. zraněných dětí)
dokazují bombardování vesnic, ačkoli
bojové
pozice
mudžahedínů
byly mimo ně, a to i ve vzdálenosti 15-20 km.
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V provinciích Wardak a Ghazni byly v září 1987 bombardovány ves
nice zřetelně v odvetu za každodenní útoky mudžahedínú na letec
kou základnu v Ghazní; v těchto vesnicích nebyly žádné jednotky
mudžahedínú, kteří měli svoje pozice mimo osady - a tyto pozice
nebyly bombardovány. Incident dokazuje mnoho svědku, neboť zraně
né ženy a děti se podařilo dopravit do Pákistánu.
Další kapitolka (5 stran) je věnována pozemnímu minování.
Zpráva
se odvolává na protokol o zákazu a omezení min a podobných prost
ředku, kterým byla v r. 1981 doplněna Konvence Spojených národu o
zákazu a omezení určitýdh konvenčních zbraní s nezacíleným půso
bením.
jenže SSSR ani Kábul se k tomuto protokolu nepřipojily.
Sovětský svaz používá v Afganistanu dobře promyšlený široký rej
střík min různého druhu. Jsou shazovány z letadel a rozsévány dě
lostřelectvem. Jsou to miny tovární
výroby. Miny nejsou zakázány
válečným právem, pokračuje zpráva, avšak SSSR používá min způso
bem, který zakázán je. Nejčastějším druhem min je "motýlek", do
tyková mina shazovaná z letadel. Zdá se, že byla vivynuta speci
álně pro použití v Afganistanu. Tisíci těchto min jsou posety
všechny cesty do Pákistánu a Iránu. Je zelená nebo hnědá, přizpů
sobená terénu. Většinou nezabíjí,
utrhne ruku nebo nohu, avšak
při
velkých vzdálenostech do nemocnic mnoho obětí hyne ztrátou
krve, snětí nebo šokem. A těmito obětmi jsou často děti. Citovaný
protokol povoluje použití takovýchto min jedině přímo v prostoru
vojenských akcí a výslovně vymezuje,
kde se jich používat nesmí
(např. osady); mnoho citovaných svědectví
dokládá právě takové
používání Sověty. Dále zmíněný protokol zakazuje za všech okolno
stí používání nástrahových min v podobě přenosných objektů detonujících při otevření. Sověti pokračují v jejich používání.
Závěrečný oddíl první části (10 stran) pojednává o porušování vá
lečného práva afgánskou Rezistencí.
Jde především o necílenou
palbu. Článek ženevské konvence, který ji zakazuje,
musí být ap
likován stejnou měrou i na mudžahedíny, říká zpráva. Koncem roku
1986 dostala Rezistence americké rakety Stinger,
velice účinné
proti
nízko letícím letadlům, a to ztěžuje leteckou válku proti
mudžahedínům. Podle kábulského rozhlasu však Rezistence použila v
polovině června 1987 raketu Stinger proti letadlu typu Antonov 26
afgánských vnitřních aerolinií,
přičemž mělo zahynout 53 lidí.
Zpráva vhodně podotýká, že tato letadla jsou obvykle v Afganista
nu používána k přesunům jednotek. Výbor nemohl ověřit, zda letad
lo mělo či nemělo vojenské znaky. Jiné letadlo bylo takto sestře
leno v únoru 1 987, vláda tvrdí,
že bylo civilní, mudžahedím to
připouštějí, ale dodávají, že bylo plné vojska.
Zpráva dále konstatuje, že třetímu článku ženevské konvence odpo
rují útoky na vládní úředníky a osoby podporující vládu. Jedná se
především o proslulý ”Mikrorajon", sovětskou čtvrť Kábulu, kterou
Rezistence často ostřeluje raketami.
Zvláštní
pozornost (8 stran z uvedených deseti) je pak věnována
porušování válečného práva Hekmat i arovou stranou Hezb-e Islámí.
Tato strana byla obviněna z vážných porušení válečného práva,
mnohem těžších ve srovnání s ostatními stranami <Rezistence), ří
ká zpráva. Charakter této strany je tu pak objasněn citacemi z
práce francouzského znalce Oliviera Roy:
Je to strana v moderním smyslu,
má svůj stranický aparát a stra
tegii zaměřenou k dobytí moci
v odbojovém hnutí. Považuje islám
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skou revoluci za důležitější než válku. "Hekmatiar převzal teorii
o jednolité a disciplinované avantgardní straně, která není dale
ka Leninovi" (Roy) . Konflikty mezi ní a ostatními stranami odboje
se datují od začátku války. (Nejsou to tedy konflikty mezi umír
něnými
a islámisty <jak se můžeme dočíst v některých západních
pojednáních!, nýbrž mezi Hezb a ostatními. ) Strana je velmi militantní, její komanda jako první konala výpady z vlastního území,
aby vnucovala sousedním svou autoritu. Odzbrojuje mudžahedíny os
tatních stran a nesnáší jejich přítomnost na vlastním území. Je
jím prvním cílem je kontrola nad civilním obyvatelstvem, a proto
že je dobře organizovaná, daří se jí uvádět v chod dobrou civilní
organizaci
zasahující do různých sektorů. Elita této strany je
tvořena vizionáři,
dogmatiky,
kteří zasvěcují celý svůj
život
straně a jsou zcela oddáni Hekmatiarovi - říká zpráva na základě
svědectví. Pokračuje konstatováním konfliktů mezi stranou Hezb-e
Islámí a Džamiat-e Islámí. Ačkoli
mudžahedíni
všeobecně dbají o
dobré vztahy k obyvatelstvu, které
je podporuje, Hezb je obviňo
vána, že vůči němu užívá tvrdých metod.
Strana nemá skutečnou
oporu uvnitř země a jedná stejným způsobem jako radikálové z ko
munistické frakce Chalk: vnucuje obyvatelstvu radikální a brutál
ní reformy a tak vyvolává jeho nepřátelství. Mluvčí strany veške
ré tyto stížnosti odmítají a vydávají je za nepřátelské osočová
ní,
i
když jsou vznášeny jinými stranami odboje. Hekmatiar je
stejně ostře protisovětský jako proti americký a proti izraelský,
podporuje politicky Kaddáfího panislámismus a Palestince; v roce
1982 nabídl poslat bojovníky proti "sionistické hrozbě" do Liba
nonu. Dostal mnoho peněz a zbraní
od Kaddáfího a podporuje ho
pákistánská krajní pravice.
Dále jsou uváděny konkrétní případy: Hezb má několik vězení neda
leko Péšavaru a drží tam "levičáky" a "západní imperial isty" . Hek
matiar má vlastní bezpečnostní službu, Sachar, která znepokojuje
zejména bojovníky malých stran. Jsou doloženy případy zmizení li
dí
a politických vražd. V roce 1987 shromáždil Sachar asi 25-50
"levičáků"
a disidentů do autobusu, unesli je, některé zabili,
jiní se objevili
v internačním táboře Hezb; pákistánská policie
zalarmovaná příbuznými obětí se pokusila zasáhnout,
Hezb kladla
ozbrojený odpor a několik policistů zabila. Žádná zpráva o tom se
nedostala do tisku, a pákistánské úřady popřely, že by na jejich
území bylo v tomto roce nějaké vězeni spravované mudžahedíny. Je
den pracovník francouzských podpůrných organizací doprovázený bo
jovníky Hezb se ztratil, Hezb informovala francouzskou skupinu,
že upadl do sovětské léčky, ale žádný nezávislý pramen nepotvrdil
nějakou sovětskou akci v daném prostoru a čase.
Koncem r. 1986 byl v Evropě promítán film BBC o afgánských mudžahedínech, v něm je scéna, jak bojovníci
Hezb vystavují na odiv
zajatce s řetězem na krku. Říkali, že nemůže být popraven, proto
že učinil vyznání podle Koránu,
a že odmítá vypovídat. Asi šest
mudžahedínů s ním hrubě zacházelo,
mlátili ho sandály po hlavě a
násilím mu otvírali oči,
aby demonstrovali,
že odmítá mluvit.
Pořezali
ho na chodidlech,
aby nemohl
utéci.
Mluvčí
Hezb,
dotazován na tuto scénu, prohlásil, že je podvržená. Ale o krutém
zacházení se zajatci a o jejich popravách bojovníky Hezb existují
četná další svědectví, pokračuje zpráva, a dokumentuje dále ještě
případy, kdy Hezb brala rukojmí. V září 1987 Hezb nastrojila léč
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ku na francouzský lékařský tým doprovázený eskortou Džamiat ces
tou do francouzských nemocnic v Badachšánu.
Celý konvoj byl za
jat, francouzští lékaři po vyjednávání propuštěni, ale léčiva a
peníze vráceny nebyly. V říjnu a prosinci 1987 byly zaznamenány
dva další podobné útoky proti francouzským lékařským misím. A ne
ní
to nic nového, stejné se udály již před několika lety. Na zá
věr je publikováno svědectví, jak Hezb přepadla a zajala čtyři
bojovníky Džamiat, směřující do francouzské nemocnice v Páňšíru s
raněným spolubojovníkem. Sebrala jim zbraně a držela je dva dny,
raněný zatím zemřel.
Druhá část
zprávy (36 stran) pojednává o válečných zajatcích a
vězních. Jak se s nimi nakládá na obou stranách válečného konfli
ktu, označuje za jeden z nejvážnějších problémů lidských práv v
Afganistanu. Mezinárodní
výbor Červeného kříže se důrazně zastal
práv válečných zajatců, ale kábulská vláda mu odmítla volný pří
stup do země a možnost navštěvovat zajatce. Rovněž odboj se zdrá
hal dát dovolení k návštěvám. Zpráva jménem helsinského výboru
naléhá, aby to obě strany učinily a aby se svými zajatci nakláda
ly humánně. V dalším je podrobně vylíčen průběh vyjednávání
MVČK
s oběma stranami:
Hned po sovětské invazi
nabídl MVČK oběma stranám své služby.
Karmalova vláda nabídku přijala a ubezpečila MVČK, že umožní pra
videlné návštěvy vězňů a zajatců, a současně formálně ujistila,
že bude dodržovat ženevskou konvenci
z r. 1949 (o zajatcích). V
dubnu 1980 navštívil delegát a lékař MVČK 385 vězňů v Pol-e Šarki
a byla přislíbena návštěva i v dalších vězeních. Ale v červnu již
byl zástupcům MVČK vstup do země zakázán. Bezvýsledně se MVČK po
koušel jednat s Rezistencí o možnosti
internování jejích zajatců
na neutrálním území. Sovětský svaz na pokusy o vyjednávání
odpo
věděl, že "jeho jednotky se neúčastní bojů.” <Tak? Nejde o omyl
překladatele! > A tak koncem 1 980 musel MVČK konstatovat,
že jeho
úsilí bylo marné.
V r. 1981 však Rezistence zaujala příznivější postoj a umožnila
první návštěvy sovětských zajatců držených na pákistánském území.
Původně byl každý zajatý nevěřící dle hesla
"oko za oko, zub za
zub" zabíjen, např. vesničany v touze po pomstě. Mnozí velitelé
odbojových jednotek také jednoduše neměli dost potravy, aby mohli
zajatce držet. V létě 1981 vzbudil pozornost případ sestřeleného
sovětského pilota. Velitel Khales se rozhodl předvést ho meziná
rodnímu tisku v Péšavaru. Sovětům to bylo nepříjemné, protože je
to usvědčovalo ze lži, a Pákistán zas
považoval
za provokování
Sovětů mít na svém území jejich vojáka.
Pákistánské
úřady si ho
na mudžahedínech vynutily a pak ho tajně vydaly Moskvě.
Mudžahedíni
zuřili, a bylo je ovšem potom těžko přesvědčovat, že nemají
zajatce
zabíjet.
Odpovídali,
že to znamená posílat je zpátky
Sovětům.
V r. 1982 byla uzavřena mezi MVČK a Rezistencí dohoda, že zajatci
budou vydáváni do Švýcar, tam dva roky internováni pod dohledem
tamních úřadů a pak re patri ováni. V květnu 1 982 přišli
do Švýcar
první 3, za dva roky dalších 8, potom už žádný další. V r.
1984
uplynula dlouletá lhůta pro první 2 nich: dva si přáli zůstat ve
Švýcarsku, pět se jich vrátilo do SSSR, později další. "Kritikové
tohoto programu tvrdí, že sovětskému konzulovi
byl umožněn pří
stup k internovaným <. . . > a že na ně byl vyvíjen nátlak,
aby se
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vrátili domu. Hrozilo se jim represáliemi proti jejich rodinám."
(48). Od r. 1984 mudžahedíni přestali zajatce vydávat,
ale to ne
kvůli jejich návratu do SSSR, nýbrž proto, že nebyla žádná reci
procita.
Kábulský režim odmítl podílet se na jakékoli výměně a
nedovolil ani návštěvu zajatých mudžahedínů. A když v květnu 1986
velitel Haqqani umožnil delegátům MVČK návštěvu zajatých vojáků
afgánského vládního vojska v internaci na osvobozeném území, vy
volalo to rozhořčený protest Kábulu (tj.
že delegace MVČK "ile
gálně”, bez souhlasu Kábulu, vstoupila na afgánské území). Rozho
vory mezi MVČK a Kábulem byly pak obnoveny až 1986, a v březnu
1987 byla umožněna návštěva v Pol-e Šarki
jednak jeho delegaci,
jednak profesoru Ermacorovi.
Desetidenní návštěva prof. Ermacory
se uskutečnila v srpnu. Takovéto ojedinělé návštěvy však nemohou
nahradit periodické kontroly.
V dalším zpráva obsáhlými svědectvími dokumentuje popravy, mučení
a nelidské podmínky vězňů v žalářích kábulského režimu. Svědectví
VZTAHUJÍCÍ SE K ROKU 1987
se
v ničem podstatném neodlišují od
těch, která byla zveřejněna již v předchozích zprávách,
proto je
zde pomineme.
V lednu 1987 ohlásil
Kábul amnestii.
Počet propuštěných nebylo
možno hodnověrně zjistit, ale prof.
Ermacora se
v srpnu 1987 v
Pákistánu opravdu setkal s jedním uprchlíkem, který prohlásil, že
byl od r. 1982 vězněn a v lednu 1987 propuštěn na amnestii spolu
s další stovkou vězňů z herátského vězení.
Na zbývajících 15 stranách se zpráva zabývá porušováním ženevské
konvence o zacházení se zajatci Rezistencí.
Helsinský výbor vyslýchal řadu odbojových velitelů a pozorovatelů
o této otázce. Říkali, že mnozí zajatci jsou propouštěni, někteří
vězněni, a všichni se shodovali, že někteří - komunisté,
považo
vaní
za "nevěrné" a "odpadlíky" - jsou popravováni po rozsudku
mudžahedínského soudce. - Tyto popravy jsou porušením válečného
práva,
protože nebyl dodržen požadavek "řádného soudu"
obsažený
ve 3. článku ženevské konvence, konstatuje zpráva.
V ostatních ohledech
- kromě tohoto zásadního - je těžko generalizovat. Není tu žádné nejvyšší velitelství, které by dávalo roz
kazy bojovým velitelům.
S možnou výjimkou Hekmatiarovy strany
Hezb nemá žádná ze stran v Pákistánu schopnost dirigovat operace
svých bojových velitelů. Zdá se, že nyní už mudžahedíni nezabíje
jí zajatce přímo v bitvě, jako tomu bylo na začátku války. Větši
na velitelů chápe, že je nutno předávat je nadřízeným,
aby mohli
být vyšetřováni a souzeni. To je pokrokem proti
praxi z prvních
let. Zajatci jsou dost často také vyměňováni.
Za sovětského útoku na opěrný bod mudžahedínů Džavar
v provincii
Paktia
v březnu 1986 zahynulo 115 mudžahedínů a 300
jich bylo
zraněno; mudžahedíni potom zajali několik stovek vládních
Afgánců. Čtyři týdny byli vyslýcháni a vyšetřováni
a
45
důstojníků,
kteří se doznali, že byli komunisty, bylo popraveno.
Závěrečná třetí část
zprávy (12 stran) je zlověstnou předzvěstí:
dokumentuje totiž zločiny spáchané V PÁKISTÁNU. Zpráva tu nejprve
cituje z práce Edwarda Girardeta nazvané "Afganistan: sovětská
válka" (zapamatujme si
ten název), že milióny afgánských uprch
líků na pakistánském území ve svých táborech zajisté nevykonávají
pouze mírumilovnou činnost: tyto tábory jsou samozřejmě oporou
mudžahedínů, jejich zázemím, a jsou potom předmětem teroris
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tických útoku různého druhu.
Útoků koho?
"By the DRA", říká
zásadně zpráva - "Demokratické republiky Afganistan".
Zpráva upozorňuje na vnitropolitické souvislosti pákistánské pod
pory afgánským uprchlíkům a Rezistenci:
směry levicové jsou na
kloněné spolupráci s Kábulem a krajní pravice podporuje Hekmatiara. Vláda je mezi těmito dvěma tlaky <a samozřejmě především pod
dojmem stálého nebezpečí z jedné strany SSSR a z druhé strany In
die, sovětského spojence - což se ve zprávě neříká>; za těchto
okolností
jsou ovšem teroristické útoky významnou položkou ve
vnitřní politice - jso\i využívány pakistánskou "levicí" k posíle
ní
její
argumentace a mají být rovněž nástrojem na obrácení ve
řejného mínění Pákistánců proti uprchlíkům.
Dále jsou dokumentovány teroristické činy proti uprchlickým tábo
rům, letecké útoky ( afgánského vládního letectva), minování atd. ,
jakož i boje mezi jednotlivými kmeny a skupinami v kmenové zóně hudba budoucnosti, řekli bychom,
příznak nové
fáze "afgánské"
války: řekli bychom my, neříká zpráva.
*
K tomuto obšírnému výtahu ze čtvrté zprávy Helsinki Watch je pře
devším nutno připomenout, že jeho proporce neodpovídají proporcím
zprávy samé: zde věnujeme více místa tomu, co je pro našeho čte
náře nové i poté, co se seznámil s předchozími materiály. Dobrou
představu o tom, jak rozděluje svou pozornost zpráva,
poskytnou
čtenářům údaje o rozsahu jednotlivých částí.
I bez toho je jistě každému zřejmé,
že čtvrtá zpráva amerického
helsinského výboru se odlišuje od předešlých tří. To, co ji odli
šuje, je snaha vyhnout se jakémukoli
obvinění
z jednostranných
sympatií pro Rezistenci, být úzkostlivě objektivní, vyjít z jasně
kodifikovaných mezinárodních pravidel
a podle nich měřit stejným
metrem na všechny strany. To vyjadřuje již název zprávy: upustilo
se od vší expresivity, aby nikdo nemohl vytknout stranické zauje
tí. Každá kapitolka je zahájena obšírnou citací NORMY. Předpoklá
dám, že kdyby autorka (Jeři Laber je výslovně podepsána pouze pod
úvodem, za ostatní pasáže tedy odpovídá Jemera Rone)
četla
toto
mé hodnocení, byla by jím polichocena.
Já v tom však spatřuji
jeden z mnoha projevů skutečnosti, že So
větský svaz, který utrpěl naprostou porážku na bitevním poli, ví
tězí v psychologické válce. Přijetí "objektivního" hlediska a od
vržení všeho citového přístupu vedlo totiž především než
pro
mluvíme
o dalším - k tomu, že se nepřirovnatelné bestiality So
větského svazu, o nichž Jeři Laber ve třetí zprávě Helsinki Watch
říká,
že "překračují všechnu představivost", staly něčím, co je
bez vzrušení přijímáno jako NORMÁLNÍ skutečnost našeho světa - ať
se to jakkoli kritizuje. Všechny kultury si vytvořily svá mimo
řádná slova proto, aby jimi označovaly skandální skutečnosti. Ne
dodržení TÉTO důležité proporce vede k normalizování skandálních
skutečností.
Není to jediný bod, který Gorbačov získal v psychologické válce o
Ameriku:
dalším je decentní ohleduplnost vůči SSSR a označování
vždy především "Demokratické republiky Afganistan" za viníka. Ze
jména se
to týká všech atentátů a náletů na Pákistán. Českoslo
venský čtenář zná vztahy v "táboře míru" a nepotřebuje k tomu ko
mentář. Formulace je však i PŘÍMO v rozporu s agenturními zpráva
mi, které jasně a
v mnoha případech mluví o náletech SOVĚTSKÝCH.
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To je špatná objektivita. Je 2 ni
příliš
patrný politický cíl:
nerozzlobit příliš Gorbačova.
I
když
on bude rozzloben stejně,
protože pečlivě doložených JEHO zločinů, a to ještě z r. 1987, je
tu nepřeberně.
To není jediná výhrada. V oddíle věnovaném zacházení se zajatci
nejzřetelněji pociťujeme úskalí toho zdánlivě objektivního měření
jedním metrem - které je samozřejmě
především v tom,
že
pro
státní
moc s mašinérií regulérní armády je držení
zajatců něco
jiného než pro partyzánské oddíly.
Konstatování a docenění této
nerovnováhy je prostě předpokladem,
aby přístup byl rovnovážný.
Afgánští partyzáni jsou první,
na nichž je vůbec něco takového
vyžadováno, a klobouk dolů, že vůbec připouštějí tu možnost: jsou
tím velikým vzorem humanity např. pro speciální oddíly všech pra
videlných armád na světě.
Zarážející
je ohleduplné mlčení o odpovědnosti západních států,
veřejnosti a především mezinárodních organizací za osud zajatců obou stran! Pokud jde o zajaté sovětské vojáky: která mezinárodní
organizace se přičinila, aby neměl surovou váhu pravdy ten argu
ment, že mudžahedíni nemají zajatce čím živit?! MVČK byl velice
ohleduplný k SSSR, jak by mohl organizovat karavany pro sovětské
zajatce? Všichni víme, že to, oč se tu jedná, je proslulé "NEPROVOKOVAT SOVĚTY" - přijímat pravidla hry, která oni
diktují.
Sám
jsem slyšel na vlastní uši prostý návrh ruského disidenta Bukovského,
který byl ideální pro humanitu i spravedlnost současně:
vyměňujte s mudžahedíny zajatce za zbraně! Proč nemohli
ctihodní
zastánci naší civilizace přijmout toto řešení, jež by bylo k dob
ru každému - kromě Sovětského svazu?
Všechna porušení západních norem válečného práva, kromě islám
ských soudů nad komunisty, ostřelování obytné čtvrti
okupantů a
sporných případů dvou (dnes již sedmi) sestřelených letadel, jsou
dílem Hekmatiarovy strany Hezb-e Islámí. Zpráva sice připouští,
leč pramálo zdůrazňuje, že tato fanaticky protiamerická strana
vděčí za svou sílu - Američanům. (Říká, že v poslední době USA a
Pákistán omezily svou pomoc této skupině.) Pozorovatelé se shodu
jí,
že ve vnitřním hnutí neznamenala nic, dokud se jí nedostalo
silných injekcí ze zahraničí.
Pákistánská
krajní
pravice jí
přednostně
přidělovala americké a čínské zbraně, a Američané
to
přinejmenším "neviděli" - protože Hezb se svou železnou discip
línou a bolševickou kázní měla nejlepší okamžité výsledky. Hekmatiar byl favoritem žurnálů 1 politiků kdekteré západní země. Bu
de li teď následovat fáze všeobecného vraždění.
občanská válka,
nebude to zas tak docela jenom Gorbačovovým dílem. Čtenář ať se
znovu podívá do AZ 1
a
všimne si,
jak francouzští pravicoví 1
levicoví politikové se vkusem typicky francouzským ultimativně
předkládali
představiteli Džamiat svůj, dle jejich mínění
samo
zřejmě všeplatný, vzorec Rezistence: jednotu s TOTALITNÍM hnutím.
Dokonce jako politickou podmínku!
I ve všech těchto aspektech
je skutečně afqánská válka měřítkem stavu našeho světa. Afgánci k
tomu dodávají, že Hekmatiarova strana
je
dítětem Západu 1 celou
svou podstatou: oni sami že nevymysleli ani Marxovu teorii
o re
voluci, ani Leninovu teorii a praxi
strany - nevyplývá to z je
jich islámského dědictví, je to zapadni import - Přinejmenším mu
síme
uznat, že TOTO jsou ty zásluhy naši moderní zapadni civili
zace o modernizaci Afqanist.anu
na jehož území se kladly pradáv-
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né základy také naší kultury.

*
Údaje obsažené ve zprávě umožňují určité závěry o sovětské stra
tegii v afgánské válce. Začínají
otázkou, která se vnucuje: byly
masakry náhodné?
Nemáme v rukou příslušnou instrukci sovětského generálního štábu,
a pravděpodobně vůbec žádné písemné pokyny nebyly napsány, když
se při střídání tajemníků v Kremlu evidentně střídaly také stra
tegické koncepce afgánské války. Pravděpodobně nikdy nebude světu
předložen takovýto d^kaz. Rozdíl mezi nacismem a sovětismem je
také ve způsobu vedení agendy. Ale máme bezpečně dokumentovaný
výsledek, fakt. Tento fakt svědčí o sovětské strategii.
A tato
strategie svědčí o povaze systému daleko podstatněji
než všechny
demagogické i docela reálné ekonomické i politické reformy. Není
totiž myslitelné bojové nasazení letectva a obzvláště bombardová
ní bez strategického záměru. Letecké bombardování nemůže zorgani
zovat desperát. Je dílem válečného aparátu, který má strategický
záměr. A v něm je vždycky vidět
priority,
jež byly sledovány priority strategické, ale i obecné hodnoty, na nichž a pro něž je
válka vedena.
Pomyslíme-li na Ženevu 1988, na postup Pákistánu,
musíme uznat:
letečtí a političtí maršálové Kremlu bezvadně věděli, jakou stra
tegii a taktiku volí a proč, a svůj skutečný cíl si zvolili přes
ně a nanejvýš účelně; nepromrhali jedinou tunu bomb tak hloupě
jako pentagonští
generálové nad laoskou džunglí za vietnamské
války. Ale to platí nejen o (zatím) poslední fázi války, teroru
proti Pákistánu.
Vylidnění
pohraničních území Afganistanu bylo záměrným cílem a
jemu sloužil CÍLENÝ teror vyvolávaný CÍLENÝM (ve strategickém
smyslu)
bombardováním i pozemními masakry; strategickým záměrem
tu byla závora oddělující válečné území
od protivníkova přátel
ského zázemí, Pákistánu a Iránu. Co se v této strategii samozřej
mě odepisuje a o jaké filozofii to svědčí, vidí jistě každý sám.
AFGANISTAN JE NEJLEPŠÍM ZKOUMADLEM SOVÉTISMU,
NEJEN JEHO VÁLEČNÉ
STRATEGIE.
Svědectví, která to potvrzují, jsou tak průkazná a četná,
že vy
lučují v tomto bodě omyl. Přesně geograficky umístěné umělé pouš
tě
poseté
minami nemohly vzniknout náhodou. Sověti tu převzali
jistou metodu známou z druhé vietnamské války, předtím z alžírské
války, a ještě předtím použitou Brity v Malajsku. Převzali jistý
cíl - ale k jeho uskutečnění měli nesrovnatelně mocnější technic
ké
prostředky, bezbrannější oběť, a především vydrezurované moz
ky, jimž je samozřejmé, že VŠE JE DOVOLENO, když
jde o zájmy so
větského státu. Ne že by neměli žádnou mravní zábranu,
jako ten
americký poručík, který zešílel z pekla džungle a zničil vesnici
My-Lai. Oni vždycky mají SVOU neobyčejně vypracovanou morálku, a
ta je neomylně vede a určuje, co je vyšší a co nejvyšší. Američa
né se snažili obyvatelstvo přemístit, a když to nebylo technicky
možné, prostě plán vzdali ; Sověti nikoho nepřemisťovali, ponecha
li to na obětech samých, dovedli věc do konce a plán prosadili.
Záměr položit závoru podél jihovýchodní a západní hranice Afgani
stanu byl sledován, zdá se, zhruba do poloviny roku 1986.
Četná
svědectví dokládají, že v té době nastalo přehodnocení,
přiznání
porážky v prvním kole. Byl jistě zvolen nový plán: je možné, že z
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materiálu zprávy, o niž zde referujeme, se rýsuje, kromě rozšíře
ní konfliktu na Pákistán, ještě jeden jeho strategický prvek, je
ště jeden superzločin - třebaže svědectví tu nejsou natolik četná
a jednoznačná:
Dost zpráv potvrzuje intenzívní sovětskou válečnou činnost na afgánském území při hranicích SSSR zvlášť v letech 1986 a 1987. To
naznačuje strategický záměr uzavřít sovětské území vlivu afgánské
války - stejným způsobem, jako mělo být předtím afgánské válčiště
izolováno z jihovýchodu a západu. V posledních letech přicházeli
do Pákistánu hlavně uprchlíci ZE SEVERU (viz Š1 i wi riskl) . - Význam
né tu je možná i konstatování, že "některá" území ožívají, že se
do nich vracejí uprchlíci. To jistě souvisí
s
pozitivní snahou
Rezistence (viz o tom zde zvláštní
oddíl). Ale napadá tu člověku
i další možná souvislost: v případě, že se Sověti rozhodli k roz
šíření
občanské války na Pákistán a k jejímu využití pro vlastní
strategické cíle v Perském zálivu a Indickém oceánu -- je jim za
potřebí především odstranit tu závoru, kterou předtím položili na
hranici afgánsko-pákistánské. . . Neměli bychom očekávat
velký hu
mánní plán M. Gorbačova na osídlení "pustin" při afgánské hranici
s Pákistánem, pokud možno z fondů OSN a s pomocí nadšených dobro
činných amerických dam?
Jako osídlenci by tu byli vhodní uprch
líci z Pákistánu pod vlivem Hekmatiara, to by obstarala pákistánská pravice, a ti by měli být co možná promíseni
těmi,
co před
bombardováním uprchli do Kábulu.
kde poněkud přivykli sovětismu.
Občanská válka po obou stranách hranice by byla jistá.
Co však západní afgánská hranice, s Iránem? - Přečtěme si svědec
tví o Herátu, resp. i Helmándu a Kandaháru. Ta musí zůstat superpustá, protože Chomejního revoluce
expanduje
a SSSR si přeje v
Afganistanu a Pákistánu svou občanskou válku, nikoli Chomejního
diktaturu. Má naléhavý problém, izolovat od Iránu vlastní musli
my.
Jan TESAŘ

NOVÉ ROZDĚLENÍ AFGANSKÉHO OBYVATELSTVA
dle Alaina Marigo (viz bibliografie zde s. 15 pol.

12)

Uprchlíci uvnitř
země - 2 mil. ,13%

Uprchlíci v Páki
stánu - 3,3 mil.,
22%
Zůstali ve
svých sídlech
7 mil. - 47%

Uprchlíci v Iránu
2,2 mil., 15%
Mrtví1/2

mil.

3%

(dle některých pramenů je vnitřních uprchlíků 4 mil. - pozn. AM)
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SOVĚTSKÁ

GENOCIDA

POKRAČUJE

Henry KRIEGEL

<Henry Kriegel je významnou postavou amerického hnutí občanských
iniciativ za svobodu a lidská
práva všude na světě. Absolvoval
universitu Columbia v New Yorku, od roku 1985 spolupracuje s Vý
borem pro svobodný Afganistan ve Washingtonu a nyní je jeho vý
konným ředitelem. CFA především vydává vlastní
zpravodaj,
FREE
AFGHANISTAN REPORT. Významnou úlohu sehrál počátkem letošního ro
ku v zápase o americké veřejné mínění před ohlášenými ženevskými
dohodami - seznamoval veřejnost se skutečnými činy Sovětů v Afganistanu ve chvíli,
kdy pořádají "mírové" kampaně, získával čini
tele americké zastupitelské soustavy pro afgánskou věc, organizo
val petice prezidentovi a vládě a tím vším se zasadil o to. že se
Sovětům nepodařilo dosáhnout "míru", jaký by si byli přáli a jaký
jim chtěla darovat
jistá část profesionálních diplomatů a byro
kratů.
Následující článek chápeme proto také jako informaci
tý
kající
se diferencí mezi různými proafgánskými iniciativami
na
Západě a vnitropolitických souvislostí jejich činnosti, a konečně
i jako polemiku s jinými
časopisy čs. emigrace, pokud se o Afganistanu zmínily. Redakce AZ navázala přátelské styky právě s tou
to americkou iniciativou. - Poznámka redakce AZ>
27. prosince minulého roku uplynulo osm let od začátku sovětské
války v Afganistanu. Afgánští bojovníci za svobodu čelili ohromné
sovětské vojenské převaze a dnes mají jen krůček k tomu, aby do
vršili
největší vojenský čin, jaký zná západní civilizace.
Jsem
přesvědčen,
že kdyby se jim dostalo větší vojenské a politické
podpory, donutili by Sověty odtáhnout z Afganistanu a ponechat
loutkový kábulský režim jeho osudu.
Avšak bojovníci
za svobodu
budou muset překonat ještě řadu překážek, než vítězství dovrší.
Mnoho lidí na Západě,
včetně
prezidenta Reagana, se dalo oslnit
generálním tajemníkem Gorbačovem a jeho politikou "glasnosti" a
"perestrojky" . Reagan je přesvědčen, že tento nový vůdce opustil
sovětskou politiku světové dominace.
Jiní, jako např. Helen Caldicott, přední americká vědkyně a zastánkyně jaderného odzbroje
ní,
se o něm vyjadřuje jako o "jediném moudrém předáku na světě"
a dodává, že "se podobá Ježíšovi".
Další, jako Selig Harrison z
Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, o něm říkají,
že je člo
věkem míru.
Pravda je taková, že zatímco Gorbačov hovoří o míru, jeho režim
pokračuje v genocidě v Afganistanu. Za jeho vlády pokračovaly so
větské represálie proti bezbranným afgánským vesničanům;
nálety
sovětského a afgánského vládního letectva přes hranici na Pákis
tán vzrostly desetkrát; KGB cvičí komanda, která pronikají do Pá
kistánu a organizují
teroristické útoky bombami, při nichž hynou
stovky nevinných Pákistánců a afgánských uprchlíků. Sověty řízené
mučení v Kábulu pokračuje a sovětské pátráni po západních noviná
řích a jejich zabíjení vzrostlo. V říjnu uplynulého roku <1987>
byli dva moji přátelé novináři zabiti, když na ně Sověti nachys
tali léčku nedaleko Kábulu. Další Francouz byl unesen a obviněn
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ze špionáže. To jsou jasná porušeni ženevských dohod i základního
zákona lidskosti, avšak příliš málo lidí o tom mluví <...>.
Sověti nadělali mnoho hluku se svým úmyslem stáhnout se z Afganistanu. Obvykle dobře časovali výroky svého zahraničního ministra
či Gorbačova, například před prvním summitem v Ženevě 1985, potom
na Islandu 1986. Před summitem v Reykjavíku Gorbačov aranžoval
podezřelé stažení 6.000 mužů. Polovinu tohoto kontingentu tvořil
proti letadlový pluk,
kterého nikdy nebylo třeba, neboť Afgánci
nemají letectvo.*/ Před tímto částečným stažením byly sovětské
jednotky posíleny o 10.000 mužů.
Sovětské výroky o možném stažení
jejich vojsk mají překonat zá
padní nesouhlas s pokračující okupací Afganistanu. <...> Gorbačovovi se podařilo dosáhnout dohody INF, která mu zabezpečí převahu
v konvenčních zbraních v Evropě, brzy dosáhne se Spojenými státy
dohody o velkém obchodu s nejmodernější
technikou, pravděpodobně
dosáhne dohody START o mezikontinentálních raketách a muže dokon
ce dosáhnout i toho, že se Reagan vzdá svého programu strategické
obrany.
Gorbačov trvá na tom, že USA musejí
zastavit svou pomoc Afgáncúm
dříve
než se sovětská vojska stáhnou. Navíc si přeje,
aby byla
napřed v Afganistanu instalována neutrální vláda. <...>
Státní department Spojených Států trvá na tom, že se nesmíme za
plést do žádných diskusí týkajících se příští afgánské vlády. Ale
Armand Hammer, dolarový multi-bilionář. průmyslník a přítel všech
sovětských vůdců po Leninovi, je velice zapleten do vyjednávání,
která by měla vést k návratu bývalého afgánského krále Zahera Šacha do země. Král Zaher myslí, že je jediný Afgánec, který dnes
může
vést svůj lid. a ačkoli má silnou podporu mezi
uprchlíky,
některé mudžahedínské skupiny mu vehementně oponují.
Králi
se
klade
za
vinu,
že připustil, aby si Sověti a komunisté
dobyli
pevné místo v zemi. Pan Hammer
je
ve
stálém spojení s Moskvou,
Islámabádem, králem a státním departmentem.
Jestliže Hammer
a
jeho přátelé chtějí těžit z obnovení
obchodu se Sověty, jsou to
problematické motivy pro mírová jednání.
Navíc kromě Hammera také bývalí úředníci State departmentu začali
vést se sovětskými vojenskými a politickými specialisty diskuse o
východisku z afgánské situace. Tato takzvaná
"dvoukolejná diplo
macie” poskytuje oběma vládám zprávy o povaze rozhovorů. Nad tou
to agendou se vznáší idea o "koaliční vládě", utvořené z komunis
tů. kteří by si chtěli ponechat reálnou moc. a z několika jejich
politických oponentů: v čele by jí
mohl
symbolicky stát bývalý
král.

*<Tento proti1etadlový pluk samozřejmě nebyl potřebný proti mudžahedínům:
byl
položkou VELMOCENSKÉ hry, částí protiváhy proti
americkému loďstvu v Indickém oceánu. Gorba ho stáhl právě proto,
že chtěl učinit přátelské gesto prezidentu Reaganovi, a prezident
to právě proto tak. jako přátelské gesto VŮČI AMERICE pochopil.
Právě proto jednají šéfové o Afganistanu. že jednají o SVÉ velmo
censké partii, nikoli o svobodě pro Afganistan.
Československý
čtenář, chce-li si vzít z afgánské války pro sebe poučení, nesmí
si dovolit sebemenší
iluzi.
Musí vždy pečlivě odlišovat lidovou
válku od velmocenské hry: to jsou DVÉ RŮZNÉ války vedené v Afga
nistanu; to. co vidíme, je jejich komponenta. - Pozn. Jan Tesař. >

- 49 -

Tato představa je snem poradců a nemůže se nikdy stát skutečností
z jednoduchého důvodu: mudžahedíni a uprchlíci nikdy nebudou sou
hlasit
s tím, že by se podíleli na moci s nelegitimním režimem,
který spolupracoval se Sověty na ničení jejich lidu a národnosti.
Mudžahedíni považují svůj zápas za SVATOU VÁLKU. Bojovali za svo
bodu a ne za svou účast v koaliční vládě.
Obětovali
v boji víc
než dva milióny lidí. Jejich pradávné zavodňovací systémy na se
veru byly zničeny stejně jako velká mešita v Herátu a další sva
tostánky. Víc než pět miliónů uprchlíků bylo vyhnáno ze svých do
movů a žije nyní v sousedním Pákistánu a Iránu. Další dva milióny
lidí jsou vnitřními uprchlíky. Jak můžeme očekávat, že by se ten
to lid nyní podřídil takové koaliční
vládě?
A proč se lidé jako
Selig Harrison a Armand Hammer tolik starají, aby si Sověti za
chránili tvář?
Sověti budou platit za svou genocidu v Afganistanu právě tak, ja
ko musel platit Hitlerův režim po 2. světové válce. Budou vyhnáni
vojensky i politicky a budou donuceni platit reparace.
Cestou k vítězství v Afganistanu je vzrůst dodávek amerických
protiletadlových zbraní, Stingerů, dalekonosných minometů a dete
kčních zařízení
proti
minám, které mudžahedínům umožní zaútočit
r.a sově^.-.ké posádky; současně je třeba zesilovat politický a hos
podářský nátlak na Sověty. Jestliže si
Armand Hammer přeje, aby
Sověti odešli z Afg?r’«.anu, měl by on a jeho kolegové přerušit
své hospodářské svazky s nimi.
Sovětské činy v Afganistanu hovoří
zřetelněji
než jejich slova.
Používání nástrahových min, které mrzačí
afgánské
děti, nucené
deportace desetitisíců afgánských dětí do Sovětského svazu a je
jich indoktrinace, cvičení dětí jako sabotérů a vrahů proti vlas
tnímu lidu. . . Má-li někdo pochybnosti
o sovětských úmyslech, ať
udělá závěr z jejich činů. <...>
Tyto ukrutnosti
byly dokumentovány organizacemi jako Helsinki
Watch,
Amnesty International a Committee for a Free
Afghanistan
(Výbor pro svobodný Afganistan), jehož zpráva připravená skupinou
mezinárodních právníků byla právě přeložena a je rozesílána Spo
jenými národy.
To je to, co Sověti chystají národu,
který se
jim postavil. Je
jasné, že světové cíle Sovětů jsou stále stejné, světová domina
ce. Můžeme si být jisti, že jednoho dne nebudeme stát před stej
ným osudem, jestliže dnes nepřispějeme na
pomoc
Afgáncům, kteří
brání vlastní domov?

Zkrácený překlad anglického textu v měsíčníku SURVIVAL,
Tokio,
únor 1988, str. 2-4. Vedle zkráceni označených <...> kráceno také
formulačně bez změny smyslu.

*
Zprávu předloženou organizací Committee for a Free Afghanistan, o
které Henry Kriegel hovoří v závěru svého článku,
se redakci AZ
zatím nepodařilo zpracovat. Seznámíme s ní naše čtenáře později.
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CHRONOLOGIE

AFGÁNSKÉHO

KOMUNISMU

Navazuje na chronologii afgánských dějin v AZ 1 a obsahuje pouze
události politické.
Vojenské události budou zpracovány zvláště.

1963
Počátky organizovaného komunistického hnutí, zejména mezi univer
zitní mládeží: důsledek budování západního školství v 50. letech

1964
Král vyhlásil novou ústavu povolující vytváření politických stran

1965
1.

ledna

říjen
24.

října

Na schůzce 30 osob v bytě Tarakiho založena komu
nistická strana; Taraki generálním tajemníkem
Parlamentní volby: zvoleni 4 komunisté, vesměs
z
budoucí frakce Karmalovy = ze známých rodin
Manifestace na oslavu volebního úspěchu degenero
valy: tři studenti zabití při potlačování se sta
nou symbolem studentského hnutí příštích let

1966
Počátky pročínsky orientovaného komunismu - časopis Šola-e Džaved
(Věčný plamen) v maoistickém duchu tehdejší doby

jaro

První čísla časopisu Chalk (Lid),

červen

Rozpad komunistické
strany na Tarakiho frakci
Chalk (Lid), tj. ideologické dogmatiky, a na Kar
malovy pragmatiky moci

březen

Karmal začal vydávat
týdeník "Parčam" (Vlajka),
který rychle pronikal mezi inteligenci,
úředníky
a do armády
Nový rozkol ve straně Chalk:
z etnických důvodů
se odštěpila skupina Settam-e Melli, obvinila ve
dení z paštúnského šovinismu a proklamovala revo
luční válku dle Guevarových zásad
Rozkol ve straně Parčam: skupina Tádžiků a Uzbeků
obvinila vedení z tajných styků s monarchií; při
pojili se k Chalku
Studentské nepokoje, agitace Parčamu
"Parčam'’ ohnivě a systematicky podporuje sovětský
zásah v Československu

orgánu strany

1967

1968

? jaro

? jaro
léto
po čs.

Srpnu

1969
? léto
? léto

Volby do parlamentu: B. Karmal a H. Amin zvoleni
Zavřeni univerzity na 6 měsíců - kvůli nepokojům

1istopad

Znovu zavřena na půl roku univerzita

1971
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1972
Druhý rok těžkého hladu - na sto tisíc mrtvých ve středních a se
verovýchodních provinciích země

1973
17.

července

Státní převrat: princ Dáud s podporou armády, nacionalistů a komunistů vyhlašuje republiku
Vzestup důstojníků vychovaných v SSSR; stále pro
nikavější infiltrace armády Sověty

1974
???

Zatýkání islámistů; Dáud se začíná zbavovat parčamistických ministrů

1975

???

Zákon o zemědělské reformě: vlastnictví
omezeno
na nejvýše 20 ha zavlažované půdy
Nezdařené islámistické povstání v Páňšíru

???

1977
leden

???
červen

Dáud v Moskvě, Brežněv naléhá, aby vypověděl
zá
padní poradce, Dáud odmítá
Dáud vyhlašuje republikánskou ústavu: vedoucí ro
le nacionalistické strany; Dáud prezidentem
Obchodní smlouva s SSSR na 30 let
Sjednocení komunistické strany, zřejmě pod tlakem
Moskvy

1978
začátkem roku
18. dubna

27.

dubna

15.

května

konec června
červenec
17. srpna

19.

říjen

2.

prosince

5.

prosince

Sblížení Dáuda se Sadatem a Saudskou Arábií
Komunistický předák Mir Akbar Khajber zavražděn,
snad samými komunisty;
strana organizuje ohromné
demonstrace při pohřbu
Vojenský převrat řízený prokomunistickým generá
lem Qaderem; Dáud a jeho nejbližší
povražděni;
moc předána komunistům
Vyhlášení "Demokratické republiky Afganistanu";
Taraki prezidentem
Vyhlášení rovnosti všech etnických skupin v zemi
SSSR přejímá organizaci bezpečnostních sil (= vy
řešení sporu frakcí Chalk a Parčam)
Zatlačení Karmalovy frakce v podílu na moci, pře
vaha frakce Chalk
Začátek muslimského povstání v Núristánu
Gen. Qader a plk. Rafi zatčeni; v září tisk pub
likuje jejich doznání, že připravovali převrat
Státním symbolem rudý prapor (zbavený islámských
remi ni scencí)
Výnos omezující vlastnictví na nejvýš 6 ha (dobré
půdy): "taktický dekret, umožňující , aby třídní boj
pronikl na venkov" - dle oficiálního vyjádření
Nová smlouva o přátelství s SSSR
Ke konci roku v zemi již na tisíc sovětských vo
jenských poradců
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1979
Zesílení represí: pronásledování se rozšiřuje též
na "pokrokářské" kruhy; povstání se rozšiřuje po
celé zemi; první uprchlíci v Pákistánu
14. února
Velvyslanec USA zavražděn před očima policie
Povstání v Herátu potlačeno za pomoci sovětského
15. března
letectva; na 60. 000 obětí bombardování a represí
27. března
Hafizullah Amin předsedou vlády,"kumulace funkcí"
Frakce Parčam jako překážka radikalizace režimu
červen
zcela vytlačena, stoupenci posláni do komunistic
kého zahraničí; B. Karmal velvyslancem u Husáka
Lidové vzbouření v hazárské čtvrti Kábulu utopeno
23. června
v krvi
První sovětská bojová jednotka v zemi:
výsadkový
červenec
prapor v Bagramu (30 km od Kábulu)
Nezdařené vojenské povstání v Kábulu; sov. vojen
5. srpna
ský kontingent posílen
Prezident Taraki se při návratu z Havany setkal v
10. září
Moskvě s Brežněvem a pravděpodobně s Karmalem; zdá
se, že s nimi domluvil odstranění Amina
Při návratu Tarakiho soudružské diskuse se střel
14. září
bou; nakonec při schůzce na sovětské ambasádě dva
ministři mrtví, Taraki těžce raněn a internován,
dle verze Parčam zavražděn 3 týdny poté
Čtyři předáci, stoupenci Tarakiho, se uchylují na
sovětské velvyslanectví ( mj. šéf tajné služby)
H. Amin žádá odvolání sovětského velvyslance
6. října
Aminova kampaň proti
"kultu osobnosti Tarakiho":
říjen
publikuje seznam 12.000 obětí, propouští
několik
stovek politických vězňů, na jejich místa noví
Ofenzíva vládních vojsk řízených sovětskými po
říjen
radci proti povstání v provincii Paktia
Amin oznamuje odhalení nového spiknutí
15. listopadu
Znovu střelba v prezidentském paláci
27.listopadu
Řada návštěv sovětských vojenských hodnostářů, na
listopad
př. gen. Pavlovskij (organizátor invaze do Česko
slovenska 1 968) a nám. mi n. vnitra Paputin
Tři divize přisunuty k afgánské hranici
Při soudružské diskusi těžce raněn nový šéf tajné
17. prosince
služby - Aminův synovec a zeť
Začátek sovětské invaze: letecký most do Kábulu 25. prosince
výsadek 5. 000 mužů s těžkými zbraněmi
Immobilizace afgánské armády vnitřní agenturou
Politický převrat: Amin odsouzen "revolučním tri
27. prosince
bunálem” a zavražděn, do čela Babrak Karmal
Sověti oficiálně odůvodnili invazi "vlastní žádo
stí" Aminovou
Ustavení nového vedení strany ze stoupenců Parčam
a několika Chalk-tarakistů (všichni v té chvíli v
SSSR či zemích bloku a v asylu na sovět.ambasádě)
Smrt gen. Paputina, snad sebevražda kvůli neobra
28. prosince
tnosti s Aminem; 2 sovětské mech, divize
překrakračují hranici
V Pákistánu v té chvíli již na 400 tisíc afgánských uprchlíků
leden
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1980
4.
6.

ledna
ledna

14.

ledna

19.
29.

ledna
ledna

12. února
18. - 25. února
březen

19. března
4. dubna

20.

dubna

kolem 1.
8.

máje

června

15. června
23. června
červenec

září

Prezident Carter vyhlašuje embargo proti SSSR
Osvobození několika tisíc politických vězňů Ami
nova režimu, oficiální odsouzení teroru; počet obětí později oficiálně odhadnut na 50.000 mrtvých
Mimořádné zasedání valného shromáždění
OSN žádá
okamžité stažení sovětských vojsk z Afganistanu
Čína přerušuje jednání o obnovení smlouvy s SSSR
Islámská konference ministrů zahraničí jednomysl
ně odsazuje sovětskou invazi
Zákaz pobytu "imperialistických novinářů" v zemi
Manifestace a stávky v Herátu, Kandaháru,Džalalabádu, Kábulu; při potlačování stovky mrtvých
Útok Sovětů na pohraniční údolí Kunar: první sou
stavné vysídlení obyvatelstva
USA poprvé v Komisi lidských práv OSN naléhají na
vyšetření ůdajů o použití bojových plynů Sověty
Mezinár.federace lidských práv v Paříži prohlašu
je, že má o tom doklady
V Péšavaru první úmluva několika stran odboje
V Moskvě ratifikována smlouva o "dočasném" pobytu
"omezeného počtu" sovětských vojsk v Afganistanu
Karmal zveřejňuje pojednání
"Základní principy
revoluce" - Amin prohlášen za agenta CIA; slíbena
nová ústava, odsouzen způsob, jímž předtím zavádě
ny reformy; nové státní symboly, ne rudý prapor
Velké studentské demonstrace proti invazi v Kábu
lu bezohledně potlačeny - střelba do dívek
Kábulský rozhlas oznámil popravu vůdce maoistické
rezistence Kalakaniho; maoisté obviněni z podněco
vání studentských nepokojů
Mise Mezinárodního Červeného kříže vypovězena
Oznámeno stažení jedné sovětské divize: podvod
Reorganizace vlády: převaha frakce Parčam; několik
býv. Aminových ministrů popraveno, další vězněni
Politický boj mezi Parčam a Chalk však pokračuje
a je spojen s každodenní vendettou
První sovětská ofenzíva proti údolí Páňšír

1981
leden

Za rok po invazi počet uprchlíků v Pákistánu pře
sahuje 1,400.000; sovětské ztráty činí 3-4 tisíce
mrtvých
březen
Zpráva o egyptských a čínských zbrojních dodáv
kách pro rezistenci
1. - 5. května
Stálý tribunál národů, zasedající
ve Stockholmu,
odsuzuje sovětskou intervenci jako agresi ve smy
slu mezinárodního práva
15. června
Z režimních "masových organizací" vytvořena tzv.
Vlastenecká fronta
srpen
Vlna zatýkání mezi proti sovětskou levicí v Kábulu
říjen
Nová vlna zatýkání zaměřená proti levici v Kábulu
Ke konci roku dosahuje počet uprchlíků v Pákistánu 2.4 miliónu, v
Iránu 1 miliónu.
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1982
14. -15. března
12.

května

květen-červen
16.

června

16.

června

16.

listopadu

25.

listopadu

16. -20.pros.

Sjezd strany v Kábulu předčasně ukončen kvůli ri
valitě frakcí Parčam a Chalk
Otevření nového železničního a silničního mostu
přes Amu Darju v Termezu
Nová sovětská ofenzíva v Páňšíru: sovětská vojska
zčásti opanovala dolinu, ale nedokázala se v ní
natrvalo udržet
Začátek nepřímých vyjednávání mezi pákistánskou a
kábulskou vládou prostřednictvím OSN; Irán odmítl
účast vzhledem k neúčasti afgánského odboje
Rezoluce Evropského parlamentu vyzývající národní
vlády k aktivnější podpoře afgánského odboje
Při Brežněvově pohřbu naznačuje Andropov, že má v
úmyslu stáhnout se z Afganistanu
Vláda USA ve zprávě OSN prohlašuje, že má důkazy,
že SSSR používá chemické a biologické zbraně
Druhé zasedání Tribunálu národů odsuzuje SSSR pro
porušování mezinárodního práva v době války

1983
leden
23. března
18.

srpna

22.

srpna

říjen
2.

listopadu

24.

listopadu

Nové masové dezerce z kábulského vládního vojska
Papež Jan Pavel II.
přijal tři představitele af
gánského odboje
Zástupci 3 stran Rezistence z Péšavaru jednali v
Římě: dohoda o ústavním shromáždění s cílem koor
dinovat boj všech stran proti Karmalovi; obrátili
se na býv. krále (žijícího v Římě)
Znovu zahájeny boje o vstup do páňšírské doliny;
v září nasazeno 12.000 sovětských a vládních vo
jáků a 400 bojových vozidel
Velké ofenzívy Sovětů a vládního vojska v šesti
provinciích, vyčišťovací operace v sedmé
AI publikuje zprávu o Afganistanu: tajná policie
Khad mučí, soudní řízení je neregulérní
4 členové LDSA popraveni pro politické vraždy (=
boj mezi Parčam a Chalk)

1984
7.

ledna

16. -19. ledna

únor
10.

1.

února

března

1 6. dubna
duben

Karmal kritizuje velení vládního vojska, že nedo
káže čelit mudžahedínům; kádrové změny
Na arabském summitu v Casablance poprvé jako po
zorovatel představitel afgánského odboje Rabbání
Rozsáhlé násilné rekrutování do vládního vojska v Kábulu schytáváni chlapci od 14 let
Smrt J. Andropova; po nástupu Černěnka další zvý
šení počtu sovětských vojsk v Afganistanu
Délka povinné služby vládních vojáků prodloužena
ze tří roků na čtyři; nová vlna masových dezercí
Prof. Rabbání oficiálně ve Francii, přijat na mi
nisterstvu zahraničí
Pakistan odmítá přijmout afgánské uprchlíky z Iránu; představitel rezistence A. Wardak ostře kri
tizuje Irán, že nutí uprchlíky bojovat
na frontě
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duben-květen
8.

července

červenec

28.

července

30.

července

11.

srpna

16.

srpna

19.

srpna

27.

srpna

říjen

konec října

prosinec

prosinec
prosinec

proti Iráku
Bundestag, francouzské strany PS a RPR, prezident
Reagan, Evropské společenství a j. odsuzují novou
sovětskou ofenzívu; také Ceaucescu
Pravda píše, že v roce 1983 přišlo o život 1.006
členů LDSA
Americký tisk píše o pomoci USA afgánské reziste
nci; Džamiat formálně dementuje jakoukoli pomoc
Podle Washington Post komise Sněmovny amerického
Kongresu přiznala tajnou pomoc afgánské rezisten
ci
ve výši 50 miliónů $
Pákistánská vláda prohlašuje, že neuznává žádnou
organizaci afgánské rezistence na svém území; je
jím skupinám přikazuje do měsíce vyklidit Péšavar
Oznámena poprava 15 údajných maoistů v Mazáre Šarif, poté další v Džalalabádu a Hératu
Pákistánská vláda prohlašuje, že nedovolí využívá
ní svého území odbojem
Další nálet na Pakistan
Prezident Zia prohlásil, že Pákistán se
nenechá
zastrašit a bude pokračovat v pomoci uprchlíkům
Schůzka Hekmatiara a Rabbáního: zastavit vzájemné
boje a umožnit oddílům jedné strany průchod přes
území kontrolované druhou stranou
Přísun nových sovětských jednotek,
jejich počet
se blíží 200. 000; vládní vojsko má asi 30. 000
Generál Rašídi, který v říjnu uprchl do Pákistánu,
odhadl průměrné ztráty Sovětů na 30 mužů denně
Prohlásil, že na leteckých základnách Kandahár a
Čindand je v největší tajnosti na 5000 českoslo
venských a kubánských vojáků
USA chtějí napříště dodávat tajně afgánskému od
boji rakety Sam-7, vhodné proti vrtulníkům
Osobní dar Saúdského krále: 2,000.000$ rezistenci
Podle amerických odhadů ztratili Sověti od prosi
nce 79 10.000 mužů a na 600 vrtulníků a bojových
letadel; dle rezistence mrtvých asi 50.000 Sovětů

1985
leden
leden
15.

února

únor
konec února
24.

února

Býv. f ranč, mi ni str a viceprezident politické komi
se Evropského parlamentu J. - F. Deniau navštívil
osvobozená území
Podle zpráv tisku USA objednaly v Itálii pro mudžahedíny 9 proti letadlových kanónů 20mm,
ale CIA
prý odmítá dodat jim rakety země-vzduch
Kábul obviňuje Čínu, že je "hlavním centrem nevy
hlášené války" proti Afganistanu;
Čína pak SSSR,
že pomluvami chce odvést pozornost od své situace
Velitel Abdul Haq (Hezb-Khales) na návštěvě v Pa
říži, přijat na min. zahraničí
Komise pro lidská práva OSN publikuje zprávu prof
Ermacory o porušování lidských práv v Afganistanu
a odsuzuje SSSR
Nová dohoda o vývozu afgánského plynu do SSSR
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16.

března

1.

dubna

pol.

dubna

dubna

23.

května

zač.

16.

května

června

zač.

2.

července

11.
10.

července
srpna

10.

září

15.

září

30.

září

zač. října
7. října
říjen

zač.

23.

listopadu

listopadu

1istopad
zač.

prosince

21.

prosince

25.

prosince

Dle zpráv tisku prý Gorbačov (jako nový šéf)
při
Černěnkově pohřbu žádal gen. Ziu, aby skoncoval s
podporou afgánských mudžahedínů
Dvě hlavní koalice odbojových stran se dohodly o
koordinaci svého boje proti sovětským vojskům
Velká ofenzíva Sovětů a vládního vojska v provin
cii Wardak: poprvé nasadili nové rakety,
odpalo
vané z kamionů - těžké ztráty na obou stranách
Zasedání parlamentu kábulského režimu: rezoluce o
tom, že sovětská intervence byla nezbytná, dík So
větům za nezištnou pomoc afgánskému lidu
Velká sovětská ofenzíva v Kunaru a Núristánu; ne
bezpečná situace pro rezistenci
Sedm organizací rezistence uzavřelo smlouvu o je
dnotě proti kábulskému režimu
Očekává se změna sovětské politiky - sovětští di
plomati jsou poprvé ochotni jednat s americkými o
Afganistanu; následuje výměna názorů
Sovětská televize oznamuje těžké ztráty sovět
ských a vládních jednotek v Páňšíru
Rádio Kábul oznamuje propuštění 400 vězňů
Volební fraška, nazvaná "první demokratické volby
v dějinách Afganistanu" (do místních shromáždění)
Střelba při soudružské diskusi v prezidentském pa
láci v Kábulu, dle AFP 16 mrtvých
Pakistánský prezident gen. Zia odmítl přímá jedná
ní s kábulským režimem, žádaná opozicí,jako kapi
tulaci; chce jednat s SSSR, ale věří ve schopnost
své armády čelit každému sovětskému tlaku
Rádio Svobodný Afganistan začalo vysílat z BRD za
podpory US Information Agency v daří a paštú
Delegace Rezistence na valné shromáždění OSN
Vzpoura sovětských vojáků na základně Dašt-e Abdan v provincii Kunduz: 80 mrtvých vojáků
Komise Kongresu USA schválily dalších 200,000.000
$ rezistenci (jako doplněk k již poskytnutým 250
miliónům 1985) z kapitoly CIA
Karmal vyzval ulemy, aby se nestavěli proti vládě,
která jim dopřeje plnou svobodu kultu i všech ná
boženských shromáždění,
nebudou-li
využívána ve
prospěch ozbrojeného odporu
Plénum ÚV LDSA: Karmal hovoří o obtížích se zís
káním většiny lidu;na závěr zvolen tajemníkem (ne
ještě prvním) šéf státní policie Nádžib
Nápadný vzrůst počtu článků sovětského tisku o
"nesnadné, ale hrdinské" situaci sovětských vojsk
v Afganistanu
20 sovětských vojáků popraveno u Kandaháru za od
mítnutí nastoupit do boje po boku vládního vojska
Pravda píše o nutnosti národního smíření a dialo
gu i se silami nepřátelskými revoluci
Mluvčí čínského zahr.min. označil přítomnost
so
větských vojsk za pohromu pro afgánský lid a hro
zbu Číně- která bude nadále podporovat rezistenci
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1986
zač.

8.

ledna

ledna

pol.

ledna

leden-únor

konec ledna
konec ledna

16.

února

březen

8.

března

11.

března

21.

března

konec března

18.

dubna

4.

května

4.

května

4 generálové vládního vojska obviněni
ze špionáže
ve prospěch odboje; Sověti nařizují, že žádný do
morodý hodnostář nebude informován o pohybech so
větských vojsk víc než 4 hodiny napřed
CIA konstatuje
"podstatné zesílení" sovětských
zbrojních dodávek do Afganistanu, třebaže Moskva
vytváří zdání, že míní usilovat o vyjednávání
Útok 250 obrněných vozu podporovaných vrtulníky a
výsadek u Nangarháru vých. od Džalalabádu;
těžké
ztráty mudžahedínú
Na 27. sjezdu KSSS vyhlašuje Gorbačov,
že je při
praven kalendář stažení sovětských vojsk, jakmile
se podaří dosáhnout "politického řešení";
v sou
vislosti
s tím na Západě rozsáhlá dezinformační
kampaň - a intenzifikace sovětských útoků
TASS oznamuje nové rozsudky smrti
Atentát na letišti Péšavar,
pravděpodobně dílem
Khadu; tisíce manifestantú pak žádá odchod afgánských uprchlíků a jednání s Kábulem
Ženminžibao píše, že tato zima byla obdobím nej
mohutnější sovětské ofenzívy, zejména v pohraničí
Po celý měsíc nová narušení pákistánského vzduš
ného prostoru: bombardování, shazování letáků vyvyhrožujících obyvatelům odvetou za pomoc afgánskému odboji; atentáty
Mluvčí kábulské vlády a TASS protestuje proti ro
zhodnutí britské vlády přijmout oficiálně velite
le Abdula Haqa, představitele Hezb-e Islámí; Bri
tánie ostře odmítla s poukazem na svou "naprostou
podporu boji afgánských odbojářů proti sovětským
invazním vojskům"
Premiérka Thatcherová a ministr zahraničí Hove
přijali velitele Haqa; několik poslanců labouris
tů protestovalo
Prezident Reagan vzdává čest afgánským odbojářům
a hovoří o "nepopsatelných krutostech" Sovětů
Washington Post oznámil,
že
USA začaly odboji
tajně dodávat rakety země-vzduch typu STINGER
Velitel Alaudin, šéf Džamiat z oblasti Herát,při
jat franc, státním sekretářem Malhuretem; prohlá
sil, že rezistence odmítne každé řešení,na kterém
se nebude podílet; "pokaždé, když se vedou diplo
matické diskuse,
pociťujeme, že vojenský tlak na
nás je silnější."
Na sovětský nátlak podal Karmal demisi ze strani
cké funkce "ze zdravotních důvodů"; zůstává šéfem
státu; novým gen. ta j emní kem Nádžib, který prohlá
sil za hlavní cíl posílení ozbrojených sil
Rabbání jménem celé Aliance prohlásil, že "válka
bude pokračovat,
ať bude v čele afgánského státu
kterýkoli prosovětský šéf": "dokud jsou v Afgani
stanu sovětská vojska, má malý význam, kdo nastu
puje a kdo odchází"
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zač.

května

16.

června

24.

června

červen
červenec

28.

července

23.

srpna

10.

září

5.

října

9.

října

10.
10.

října
října

13.

října

15.

října

19.

října

5.

listopadu

5.

listopadu

6.

listopadu

10.

listopadu

11.

listopadu

Studentské manifestace proti Nádžibovi v Kábulu;
několik mrtvých
4 představitelé Aliance přijati
ve Washingtonu
Reaganem; Rabbání žádá účinné protivzdušné zbraně
Moskevská Pravda píše, že americká administrativa
ztratila smysl pro realitu
Prof. Rabbání v Paříži, přijat ministrem zahrani
čí a poté předsedou vlády Chiracem
Oznámeno, že Saudská Arábie přispěla v roce 1986
afgánské rezistenci částkou 275 miliónu $
Francouzská vláda rozhodla zvýšit pomoc francouz
ským humanitárním organizacím působícím na osvozeném území
V odpověď na to TASS obvinil Francii,že se "podí
lí na otevřeném terorismu" v Afganistanu
Gorbačov ve Vládivostoku prohlásil, že SSSR stáh
ne do konce roku z Afganistanu 6 pluků sovětských
vojsk (tj. asi 7-8 tisíc mužů ze 120 tisíc)
Massúd dobyl pevnost Farchar v provincii Tachar u
sov. hranic; vytvoření "fronty" v 5 provinciích
V americkém tisku svědectví o tom, že Sověti pou
žili za nedávných bojů o Kandahár bojových plynů
Krasnaja Zvězda píše, že mudžahedíni použili che
mické zbraně americké výroby proti vládnímu vojs
ku a obyvatelstvu!
Velká
propagandistická kampaň se stažením šesti
sovětských pluků vrcholí
Bombardování nemocnice Médecins du Monde
Deutsches Afghanistan Komitee
obvinil sovětské
velení, že se zaměřuje na lékaře působící v Afga
nistanu jako na cíle
Modžaddedi jménem Aliance odmítl nabídky "národ
ního smíření" a varoval
před každým kompromisemtrvá na okamžitém stažení sovětských vojsk
Mluvčí stát, departementu USA zdůraznil,že staže
ní 6 pluků může být součástí snahy Sovětů reorga
nizovat armádu, aby byla účinnější
v protipartyzánské válce; dodal, že Sověti právě přisunuli do
Afganistanu mnoho nových sil
5 sovětských vojáků dezertovalo a žádá prezidenta
Reagana o asyl
Zprávy o vzrůstajících leteckých ztrátách Sově
tů (9 vrtulníků a bojové letadlo za minulý týden)
a
úvahy, zda mudžahedíni už nepoužívají Stingery
Ženminžibao označil částečné stažení
sovětských
jednotek za manévr k oklamání veř. mínění
Ve Vídni na konferenci o dodržování
helsinských
dohod se Jurij Orlov a sovětský dezertér
Movchan
vyslovili pro zřízení mezinárodního tribunálu pro
vyšetření viny za Afganistan
600 tanků a bojových vozidel a letadla v útoku v
oblasti Šinvár vých. Džallalabádu
Zprávy tisku, že na základě tajné dohody s Kábulem Sověti anektovali Wachan; obyvatelstvo vysíd-
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20.

listopadu

20.

prosince

28.

prosince

léno (uprchlíci jsou v Turecku), buduje se silni
ce a tunel z Murghabu
Zasedání ÚV LDSA: Karmal odstoupil i z funkce šé
fa státu; následují čistky proti jeho lidem
Na tiskové konferenci v Moskvě oznámeno,že koncem
listopadu byl sovětský vojenský vrtulník sestře
len Stingerem
Prezident Reagan k výročí prohlásil, že SSSR musí
počítat, že USA jsou ochotny platit stále více za
to, aby^se našlo politické řešení

1987
1.

ledna

7.

ledna

16.

ledna

únor
únor
9.

12.
12.

března
března
března

1.týden dubna
8.

a 9.

dubna

22. dubna
1. května

14.května
21. května
květen-červen
červen
červenec

červenec
19. červenec

12.

srpna

22.

srpna

22.

září

Nádžib vyhlašuje jednostranné přiměří, které
má
začít 15. ledna
Nádžib prohlásil, že nová afgánská ústava se bude
zakládat na islámu
Aliance stran v Péšavaru odmítla Nádžibův návrh a
oznámila, že bojuje v Torchamu, Chostu a Kandaháru
Intenzivní letecké bombardování Pákistánu- nátlak
První Stingery v bojích v Afganistanu - od konce
jara Sověti ztrácejí v průměru jeden stroj denně
Mudžahedíni stříleli raketami
přes
Amu Darju na
sovětské území
USA dodají mudžahedínům 300 dalších Stingerů
Ve městě Kurgan Tjube v Tádžikistánu proces: výz
vy k solidaritě s Afgani stanem; demonstrace
Odvetný vražedný útok sovětských vojsk proti celé
oblasti mezi hranicí a Kunduzem; tisíce uprchlíků
Raketový útok mudžahedínů na město Pjandž v SSSR,
podniknutý rovněž ze sovětského území; poprvé oz
námen TASSem (19. 4. ) ; útok provedla Hezb-e Islámi
Odvetný sovětský útok v Kunduzu a Tacharu
Šéf KGB Ševrov navštívil sovětsko-afgánskou hra
nici (opatření proti útokům mudžahedínů)
Zaher Šach prohlásil,
že bude-li si to lid přát,
rád se vrátí domů; řekl, že budoucí afgánská vlá
da bude spolupracovat s SSSR
Interview Gorbačova v italské Unitě: je pro krále
Velká vlna dezercí: Stingery zbavují vládní vojá
ky podpory sovětského letectva
Přechod mudžahedínů do ofenzívy v řadě oblastí
Kábul předkládá návrh nové ústavy: odstraněn vše
chen marxismus
Nová vlna teroristických atentátů v Pákistánu
Nádžib na tři týdny do Moskvy na porady;odtud na
bízí opozici 11 míst ve vládě; později zve předsstavitele opozice k návratu a otevření kanceláří
v Kábulu
Konference velitelů Rezistence v provincii Ghor rezoluce o 21 bodech
Zveřejněny důkazy, že v květnu,
červenci a srpnu
Sověti použili plyn při bojích v městě
Kandaháru
a jeho okolí
New York Times oznamují, že Reaganova administra-
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30. září
1. října
7. října

11.

října

15.

října

17.

října

18.

října

18.

října

29.

října

30.

října

6.

listopadu

13.

listopadu

22.

listopadu

listopad
29. listopadu

1.

prosince

2.

prosince

4.

prosince

10.

prosince

15.

prosince

tiva rozhodla, že dodá mudžahedínům minomety 120mm
a zařízení k vytváření průchodu v minových polích
aby usnadnila jejich operace
proti sovětským po
sádkám
Nádžib zvolen (jednomyslně) také šéfem státu
Nádžib se vrátil k islámskému jménu (-ullah)
Ukrajinský kněz Viktor Prusky zahájil hladovku na
protest proti sovětské válce proti Afganistanu
Američtí televizní novináři Shapiro a Lindelof se
dostali do léčky, zabiti u Paghmánu
Americký velkoprůmyslník Armand Hammer v Moskvě
zprostředkuje mezi SSSR a ???; navrhuje vytvoření
koaliční vlády za účasti bývalého krále
Maulawi Mohammed Yunis Khalis zvolen podle nového
systému na rok prezidentem Aliance v Péšavaru; Aliance znovu prohlašuje, že se nezúčastní
žádné
koalice s komunisty
CIA dodá mudžahedínům texaské muly - v Afganista
nu zvířata vyhynula
2. konference (sjezd?) LDSA; Nádžibův 3^ hod. pro
jev: politika "nár. smíření"
má větší
těžkosti,
než se čekalo,
vláda kontroluje
"více než jednu
třetinu" obydlených vesnic a 45 měst
Uveřejněna (Afghan News) první zpráva,
že Massúd
dobyl důležitou pevnost Koran v Badachšánu
Šéf sovětského gen. štábu maršál Achromějev řekl,
že invaze do Afganistanu nebyla omylem, avšak ny
ní že jsou Sověti ve výhodné pozici ke stažení
New York Times: Stingery mají v Afganistanu účin
nost 80% proti sovětskému letectvu
Yunis Khalis se setkal s Reaganem, který mu sice
neslíbil
uznání Aliance jako vlády v exilu, ale
slíbil více moderních zbraní pro Rezistenci
V Moskvě se ustavila organizace veteránů afgánské
války, aby čelila jejich přezírání
Těžké boje o uvolnění města Chost, obleženého mudžahedí ny
Zahájení Velkého shromáždění v Kábulu;
schválení
Nádžibovy nové ústavy, poručení země
pod ochranu
Alláhovu - jednání doprovázeno výbuchy raket, Ná
džib uznává dominantní postavení mudžahedínů
Gorbačovův interview pro NBC: SSSR byl do Afgani
stanu pozván, ale je to možno řešit s USA
Reagan odpovídá: chudí Afgánci nejsou hrozbou pro
SSSR; nejsou ji teď, nikdy jí nebyli
Odmítnutí
Nádžibových návrhů, aby USA a Pakistan
přestali podporovat mudžahedíny
Yunus Khalis prohlásil,že jediné mírové řešení je
přímé jednání mezi SSSR a mudžahedíny
Na summitu Reagan-Gorbačov diskuse o Afganistanu,
ale nic nebylo zveřejněno
V americkém tisku se opakují zprávy,
že úředníci
ubezpečuji Sověty, že USA zastaví pomoc mudžahe
dínům, jakmile Moskva začne se stažením vojsk
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15.

prosinec

21.

prosince

23.

prosince

27.

prosince

Senátor Humphrey napadl státní department, že sa
botuje účinnou proti sovětskou politiku v Afganis
tanu
V sovět, televizi "dramatická reportáž" o ofenzí
vě v Chostu
Sověti oznámili, že sovětská vojska prolomila ob
klíčení Chostu; mluvčí sovětského min. zahraničí
uvedl, že ztráty "kont rarevolucionářů“
činí víc
než 1.500, ale odmítl sdělit sovětské ztráty
Policie^v Moskvě a Leningradě zatkla 16 lidí kvů
li protestu proti okupaci Afganistanu

1988
4.

ledna

10.

ledna

11.

ledna

11.

ledna

12.

ledna

13.

ledna

18.

ledna

20.

ledna

23.

ledna

3.

února

7.

února

8.

února

Prezident Reagan v poselství Yunisu Khalisovi ujišťuje,
že pomoc USA ještě zesílí,
pokud SSSR
bude mít svá vojska v Afganistanu
Královská rodina odmítla sovětské návrhy; Itálie
však oznamuje,
že by ráda viděla, kdyby se Zaher
Šach vrátil domu
List Time odhaduje sovětské ztráty od 1979 na 20
tisíc, afgánské na 1 milión mrtvých
Kábul oficiálně uvádí,
že od 15. ledna minulého
roku se vrátilo 116 tisíc uprchlíků - (lež)
Podle "Pravdy" by mohl začít odchod vojsk 1. kvě
tna, kdyby byla dohoda podepsána 1. března; dvou
měsíční lhůta je nutná pro Pákistán,
aby měl čas
na "demolování základen dušmanů na svém území"
Prezident Zia prohlásil, že aby Sověti odešli, mu
sí být v nástupnické vládě v Afganistanu několik
členů LDSA; není to podle jeho mínění velká cena
za sovětský odchod; premiér dodal, že Pákistán by
nemohl říci,
že pouze mudžahedíni budou vládnout
v Afganistanu - a že "mudžhedíni musejí respekto
vat reali ty" . . .
Vojenská přehlídka v Kábulu - oslava "vítězství"
u Chostu: hodnoceno jako snaha Sovětů ukázat Ame
ričanům, že odcházejí jinak než oni z Vietnamu, a
jako Nádžibova potřeba přesvědčit vlastní armádu,
že může být efektivní
Nádžib prohlásil, že jeho vláda je nemarxistická
a že po odchodu Sovětů povede neutrální politiku
V Sydney článek o Zaheru Šachoví: idea o jeho ná
vratu pochází od Henry Kissingera a zprostředko
val Armand Hammer
Mluvčí iránského parlamentu Rafsandžání řekl, že
Irán se bude snažit předcházet vlivu USA na Afganistan a že bude pomáhat hladkému odchodu Sovětů
Yunis Khalis se na naléhání prezidenta Z i y sešel
s pověřencem OSN pro mírová jednání - a řekl, že
mudžahedíni jsou ochotni jednat o zastavení boje,
až bude
v Afganistanu zbývat jeden poslední so
větský poradce
Gorbačov slíbil, že bude-li do 15. března dosaže-
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9.

února

11.

února

12.

února

15.

února

18.

února

18.

února

23.

února

26.

února

9.

března

22.

března

14.

dubna

no dohody v Ženevě, začne odchod sovětských vojsk
15. května a bude skončen do 9 měsíců
Kabul oznámil, že podepsal dohodu o stavbě želez
nice ze Střední Asie do Hairatanu, což prý usnad
ní dopravu zboží
Podle mluvčího State departmentu byl americký zá
vazek z r. 1985, že USA zastaví pomoc mudžahedínům, jakmile Sověti začnou stahovat svá vojska,
formulován bez vědomí prezidenta Reagana
Said Bahuddin Mažrú byl zavražděn ve své kancelá
ři v Péšavaru neznámým pachatelem
SSSR chce získat podporu Iránu, aby v Afganistanu
nebyl proamerický režim - jednání v Teheránu
Cordovez prohlásil, že nová vláda má být vytvoře
na z LDSA, mudžahedínů a představitelů uprchlíků;
představitelé mudžahedínů odmítli akceptovat LDSA
v nové vládě
Článek v Literaturnoj gazetě: SSSR šel do Afgani
stanu bránit revoluci, ale LDSA selhala jako ná
rodní síla; cíle nebyly dosaženy, odchod je nevy
hnutelný a logický
Stát, tajemník Shultz: USA nepodporují Pákistán v
jeho snaze o koaliční vládu v Afganistanu: je žá
doucí, ale je to na Afgáncích
Zpráva prof. Ermacory Komisi
pro lidská práva v
Ženevě konstatuje, že poručování
lidských práv v
Afganistanu pokračovalo přes všechna ujišťování o
mírovém dorozumění
Kábulská vláda odmítla americký požadavek, aby jí
SSSR přestal dodávat zbraně: Afganistan vždy dos
tával sovětskou pomoc a chce ji dostávat i po od
chodu sovětských vojsk
Prezident Reagan podepsal deklaraci o podpoře afgánského boje za svobodu a přijal delegaci mudža
hedínů
V Ženevě podepsány dohody mezi Pákistánem, kábulskou vládou, SSSR a USA: odchod začne 15. 5., po
lovina bude stažena do 15. 8. a zbytek do 9 měs.

KONEC KOMUNISTICKÉ VLÁDY

Ohlášen vlastně již Nádžibem, ale
toť pouhý trik vynalezený již Le
ninem 1920;
věcně bychom ho rádi
konstatovali přiště. INŠALLÁH !*

Zpracováno do r. 1980 podle literatury, pro další léta na základě
měsíčních chronologických přehledů v LES NOUVELLES D' AFGHANI STAN,
Paříž;
pro léta 1984-86 použity roční CHRONIOUE DES ÉVENEMENTS
pořízené CEREDAF, Paříž; pro léta
1986-88 též americká chronolo
gie v AFGHANISTAN FORUM, New York (k dispozici byly pouze některé
sešity); konečně souhrnná chronologie
AFGHANISTAN DIX ANNÉES
TERRIBLES.
vydaná
1988
v Paříži. Má pouze orientační význam
údaje z jednotlivých uvedených zdrojů se často navzájem liší,
snad i kvůli časovému rozdílu mezi Afganistanem, USA a Paříží.

- 63 -

M A PA

E T N IK

V

A E G A N IS T A N U

Z p raco v án o p o d le mapy, k te r o u v y d a l
Š v éd sk ý v ý b o r p ro A fg a m s ta n r. 1986
R e d a k to r p ů v o d n í mapy A nders F o rs b e rg

- 64 -

Ajma c i

Turkm en i

N u ris tá n c i
P a š a jo v é

*

★A

ra b i

K arak a lp a c i
*

NU

K irg iz o v é
KG

U

Z U zbeci

tu

● M ongolové

AJ

Hz Haz a ro v é

BL B

a l u čové

T ád žik o v é
T

š tu nové
Pa

P

DŽIHÁD JAKO POZITIVNÍ ÚSILÍ
(Interview s Homayunem Tandarem)

HT - Homayun TANDAR, představitel Džamiat-e Islámí ve Francii
JT - Jan TESAŘ, redaktor Afgánského zápisníku
JT: Již několik let můžeme v nejpřednějších světových časopisech
číst reportáže a komentáře o hrdinském ozbrojeném boji afgánského
lidu proti sovětské armádě, nejsilnější vojenské moci na světě, a
v posledních měsících o vítězství Afgánců v tomto boji. Pozitivní
práce Rezistence, organizování občanské společnosti, zůstává tak
řka úplně nepozorována západními novináři. Já nezastupuji žádnou
prestižní revui a ani nejsem profesionální novinář. Ale jsem pře
svědčen, že právě tato pozitivní práce Rezistence rozhodne či již
rozhodla o vašem vítězství ve válce,
stejně jako o výsledku Gorbačovova plánu zaměřeného k rozpoutání občanské války v Afganistanu.
Nadto považuji tuto obrovskou pozitivní práci Rezistence za prvo
řadou hodnotu a také za nejlepší příklad pro všechny národy pod
totalitní vládou komunistického typu, který se zakládá na celkové
destrukci společenských vazeb.
Obnova občanské společnosti - to
je ta jediná cesta, která umožňuje překonat totalitarismus, která
snižuje nebezpečí, že ve chvíli jeho zhroucení vypukne nepřátel
ství všech proti všem, a která předchází možné totalitní recidivě
v nové, quasi-revoluční
podobě. Schopnost či neschopnost opozice
obnovit občanskou společnost rozhodne o budoucnosti
mé vlastní
země. To je ten základní důvod, proč předkládám svým krajanům afgánský příklad jako nejaktuálnější
a
nejnázornější.
A proto je
tato otázka ve středu mého zájmu i v této naší debatě. Dovolte mi
tedy říci: Myšlenka o nutnosti budovat občanskou společnost již v
době války a s cílem nikoli jen vojenského vítězství
je
velice
silně přítomna v afgánském hnutí odporu. Udivuje mne to. Můžete
mi vysvětlit, kde jsou kořeny této myšlenky, tak živé v prostředí
afgánské Rezistence?
HT: Islámistické hnutí v Afganistanu, a zvláště my, Džamiat-e Islámí, si myslíme, že komunistický slogan, hlásající, že musí zhy
nout starý svět, aby na jeho místě byla vybudována nová společ
nost, prokázal v Afganistanu svou sílu. To zničení se uskutečnilo
krví,
v masových deportacích a popravách. A v pozadí za tímto
heslem, nevyřčeno, je naprosté
pohrdání
vším,
co tvoří národní
kulturu a dějiny národa. A bylo v jistém smyslu zajímavé pozoro
vat, jak mělo komunistické myšlení úspěch, jak byli
někteří lidé
(nebo i celé skupiny)
úplně zaslepení.
Komunisté hanobili svou
vlastní historii, vlastní kulturu, odmítali se hlásit
k vlastním
kořenům a věřili, že je možno vybudovat nějakou společnost na ni
cotě. Vypracovali si několik argumentů a metod, a zejména několik
vcelku dosti přitažlivých sloganů. Například slogan o všeobecném
vzdělání. Jak je možno pozorovat ve Třetím světě, stal se tento
slogan jedním z největších podvodů dvacátého století.
Řekli "bu
deme vychovávat masy", ale poskytli
jim jenom to minimum vzdělá
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ní,
které
je nutné k opakování sloganů; nevedli široké vrstvy k
samostatnému přemýšlení a k podnětům. My, islámistické
hnutí
v
Afganistanu a zejména Džamiat,
soudíme, že budoucnost nemůže být
vybudována jinak než na historii. Považujeme za nesprávný názor,
že ekonomie je základem společnosti
a myslíme, že základem spo
lečnosti je její kultura. Avšak nechceme být staromilci, neshlížíme se
v minulosti a nechceme vést k tomu, aby člověk nebo ko
lektivita byli uhranuti svou minulostí, aby v přítomnosti viděli
jen recitativ minulosti, která nemá budoucnost. Je potřebí přede
jít
tomu,
že by minulost zkameněla a stála v cestě budoucnosti.
Myslíme si (a mysleli jsme si od začátku), že v naší
společnosti
jsou prvky kladné, které si zaslouží, aby byly zachovány, že v ní
jsou některé prvky, které je třeba pozměnit, přizpůsobit budouc
nosti, a že v ní také jsou některé prvky, které je třeba opustit.
Jak víte, probíhá teď např. uvnitř Rezistence debata o organizaci
budoucí správy země. Hodně se
přitom hovoří o LOYA DŽIRGA, tra
dičním Velkém shromáždění (rovných v kruhu; pozůstatek dávné kme
nové společnosti, typický pro Afganistan - AZ>. Naše stanovisko v
této debatě, to je pravý medián. Říkáme: dobrá, ale zabývejme se
procedurou vedoucí k výběru účastníků. Podporujeme tuto myšlenku
s podmínkou, že budou členové voleni a nikoli jmenováni. Chceme
tedy zachovat tradici, princip Shromáždění,
ale s podmínkou, že
budou zavedeny volby. Neboť tato veskrze pozitivní tradice naší
společnosti krůček po krůčku zkameněla. Jmenování účastníků ne
bralo zřetel na schopnosti jedince, na jeho přizpůsobení
novému
světu ani na jeho vyhlídky. Kritéria pro výběr a jmenování do to
hoto shromáždění se stala relativně negativními: bohatství, moc,
atd. Takže jsme pozitivní tradici naší společnosti
podstatně po
změnili: neudržovali jsme ji jako zkamenělinu ani jsme ji neodvr
hli s pohrdáním.
V dnešním Afganistanu se z lidu vynořuje nová autorita. Nestalo
se to náhodou, my jsme o to usilovali.
Ale na rozdíl od komunis
tů, kteří zaútočili na společnost a pokusili
se ji
zničit,
my
jsme si vzali za úkol ZLEPŠIT JI.
Nová autorita Rezistence se
prosazuje svou znalostí struktury společnosti a mechanismů jejího
fungování, kvalifikovanější
představou o situaci, schopností ro
zumět perspektivám.
Velitel Massúd říká, že jsme
prošli
čtyřmi fázemi zápasu. Avšak
ještě než započala první fáze,
bylo třeba vyjasnit si sociální
perspektivy,
načrtnout si obraz
budoucnosti
Afganistanu.
Tato
práce
velmi pokročila, a my netoužíme dát se vést nazpátek.
Ne
hledě na to, že soudíme, že takový návrat ani není možný.
Jak je
možno organizovat tuto občanskou společnost?
Řadu věcí
jsme už prosadili, je tu široká lidová iniciativa - mechanismus
této společnosti
je demokratický. Nic společnosti nevnucujeme,
protože
tato společnost žije. Není to společnost mrtvá,
kterou
možno usměrňovat podle přání. V takovéto společnosti
je potřebí
posilovat mechanismy působení a prosazovat jednotu akcí. Lidé, na
něž byla vložena společenská odpovědnost, vynikli svou kompetenci
a čestným jednáním, které osvědčili,
a prošli zkouškou mezi li
dem. Myslím, že v tom je jedno z
tajemství úspěchu Rezistence a
právě ono že umožňuje postupovat dál, ztělesňovat tento dynamismus naší společnosti, dodávat jí sílu, vést lidi, aby se sami cí
tili odpovědnými
za své záležitosti a aby si vytvářeli vlastní
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stanoviska. Ne však podle západních vzorů, nýbrž po afgánsku. Mě
li jsme tedy například tradiční afgánská Velká shromáždění. A zde
jsme zavedli novoty, a ty zde mohu připomenout jako přímou odpo
věď na vaši otázku: tradiční shromáždění byla velmi omezená co do
svého dosahu, zůstávala na úrovni obcí; nestarala se o to, jaké
jsou zájmy sousední obce, oblasti nebo Afganistanu vcelku. Byl to
jistý druh individualismu,
jenž
blokoval jakékoli širší řešení.
Rezistencí jsme změnili tento stav ducha, vytvořili jsme v našem
lidu vědomí o společenství
zájmů.
Podařilo se nám, že se zrodil
duch společenství, vědomí,
že
buď všichni spolu vyjdeme z hrůz
anebo všichni společně podlehneme. Nemůže být vesnice svobodná a
vedlejší okupovaná, nemůže být
vesnice vystavená ofenzívě a sou
sední nezúčastněná. Vytvořilo se společenství
osudu, a abychom
uskutečnili svůj cíl, je třeba,
abychom tvořili
jeden celek. A
tak jsme základní strukturu, existující v obcích, rozšířili
na
široký organismus na úrovni regionální.
Jiná významná změna,
kterou jsme vnesli do společnosti, se týká
venkovanů. Cizí pozorovatelé,
kteří
navštívili Afganistan, kon
statovali,
že jsme prý u nás měli města, v nichž se prosazovala
autorita státu, a venkov, kde jí
nebylo.
Nebylo prý koordinace
mezi městem a venkovem, město se stávalo parazitním,
žilo bez
venkova, aniž by mu poskytovalo nezbytné služby. To je však jen
povrchní pohled. Ve skutečnosti se stát,
který vrostl do města,
vůbec
nestaral o venkov. Přenechal ho zkorumpovaným náčelníkům.
Rezistence,
která dnes svým způsobem nahrazuje stát,
rozhodně
není lhostejná ke starostem venkovského obyvatelstva.
Poskytuje
půjčky venkovanům, kteří nemají dost prostředků např.
na koupi
osiva. Avšak poskytuje je bez úroků, spekulace není dovolena. Tak
byla odstraněna ohromná zátěž dluhů, která tísnila venkovany.
A
úroda,
která dříve patřila hlavně tomu kdo půjčil, plyne tomu,
kdo obdělával půdu.
Zde
vidíte další zlepšení, koordinaci mezi
autoritou státu a obyvatelstvem.
Z
něho je zřejmá perspektiva,
která se vytváří: je tu život společnosti, který pokračuje,
a je
tu stát, který pociťuje odpovědnost
vůči
této společnosti. Není
zde omezeného individualismu,
kde
každý hájí jenom své zájmy, a
není ani omezeného etatismu, kde by vše musel dělat stát. Myslím,
že se nám podařilo vyřešit spojení mezi působením státu a činnos
tí společnosti.
Afgánská Rezistence od samého počátku méně diskutovala a více se
zaměřovala na činy. Lidé si řekli: jsme tváří v tvář realitě, teď
nestačí diskutovat. Aktivisté našeho hnutí nediskutovali, nýbrž
demonstrovali obyvatelstvu, co si myslíme, svou činností a způso
bem, jak zastávali svěřené funkce.
Ne diskuse,
nýbrž budování
společnosti, pozitivní
Cíny - jinak to nebylo možné. Není to ná
hodou. Že jsme dnes strana většinová.
JT: Moje důležitá otázka zní, zda se principy islámistického myš
lení konstituovaly ještě před válkou, před nastolením komunistic
kého režimu.
Vyrůstají ze svébytných historických kořenů, anebo
jsou prostě praktickou reakci na realitu sovětské intervence?
HT:
Principy tohoto myšleni jsou muslimské. Rezistence
pro nás
znamená toto: dříve jsme měli
filozofii, ale neměli jsme prost
ředky, abychom ji aplikovali.
Vznikem Rezistence jsme získali
prostředek, abychom mohli aplikovat svou filozofii. Avšak je
tu
vnímáni, a je tu realita. Při správě veřejných záležitostí se mú-

- 67 -

že přizpůsobovat vnímání, aniž by se měnily principy. Východisko
je islámské. Islám uznává soukromé vlastnictví. Avšak čtvrtý kalíf islámu pravil: "Nikdy jsem neviděl chudý dům, aniž by poblíž
jemu stál dům velice bohatý; a tento dům velice bohatý byl vysta
věn na úkor onoho domu chudého. " Islámský stát uznává a zaručuje
soukromé vlastnictví, avšak vytváří překážky pro korupci a každou
nespravedlnost ve společnosti. A právě tuto praxi a takovéto myš
lení dnes prosazujeme: kombinaci těchto dvou principů.
Komunisté si přáli sociální napětí, štvali jednu složku společno
sti proti druhé, přáli si vyvolat třídní boj. Islám nezná třídní
boj. Islám zná boj spravedlnosti
s nespravedlností, který je us
tavičný a trvá po celé dějiny až do posledního dne tohoto světa.
Tento boj existuje. Projevuje se v různých podobách, projevuje se
uvnitř jedné společnosti, může se projevovat ve vztazích k jiné
společnosti. To dnes prožíváme: sovětská intervence v Afganistanu
je charakteristická svou nespravedlností.
A
boj spravedlnosti s
nespravedlností trvá. Bylo to právě islámské, muslimské myšlení,
které nás na počátku vedlo k tomu, abychom řekli:
Budeme odporo
vat, odoláme! Neboť Bůh nám to slíbil. Jeden verš koránu zní: "A
přijde spravedlnost a pravda, a povstane proti ní nespravedlnost,
avšak zajisté zvítězí pravda."
My to považujeme za Boží
příslib
a věříme, že Bůh dodržuje své sliby.
Když jsme zahájili odboj,
nemysleli jsme na poměr sil, který byl pro nás nepříznivý. Kdyby
chom byli uvažovali racionálně, karteziánsky, nebyli bychom byli
schopni odolat, byli bychom si řekli: nemožné! Ale my jsme si mí
sto toho připomněli další verš Koránu, který praví:
"A může být,
že nemnozí porazí mnohé." Co do prostředků,
byli jsme to jistě
my, kteří byli menšinou: to jsme si vybrali a tím jsme vyhráli.
Podle muslimského pojetí každý, kdo je pověřen správou, skutečně
reálně odpovídá za vše. co se děje v jeho zemi - odpovídá za to
nejen zde na zemi, ale i před
Bohem.
Proto je v islámu odpověd
nost tím největším břemenem, nejnesnadnějším,
nejbolestnějším a
nejnebezpečnějším, protože i sebemenší omyl má být Bohem trestán.
Ten, komu se takového pověření dostane, musí mít velikou způsobi
lost, a to především ke spravedlnosti. Druhý kalíf islámu, jmeno
val se Omar, každé noci vycházel a poslouchal, co říkají
beduíni
ve svých stanech. Jednou slyšel ženu, která utišovala své děti, i
zkoumal, proč děti pláčou. A viděl, jak matka má v hrnoi kamínky,
potřásá jimi, aby to rachotilo, a tiší děti, slibuje jim, že jim
připravuje večeři. Kalíf vida to, sám na svých zádech a s pláčem
přinesl
té rodině stravu a žádal ji o odpuštění
neboť to byl
on, na němž spočívala odpovědnost za to, aby tato rodina neměla
bídu.
Když
hovoříme o islámské společnosti, když říkáme, že
chceme muslimskou společnost, vidí v nás vaši lidé zpozdilce. ví
me, že je to tak; ale to. co my chceme, je společnost spravedlno
sti, společnost úmluvy. Chceme společnost, kde nebude bídy. Vyjá
dřil
bych
to heslem "NEDĚSÍ NÁS BOHATSTVÍ, VZRUŠUJE NAS BÍDA."
Podle našeho názoru může být těžko označena za muslimskou nějaká
společnost, kde je hlad, bída, nespravedlnost. Toto je naše poje
tí islámu. Jsme také přesvědčeni, že spravedlnost není cíl. jehož
může být dosaženo dnes nebo zítra. Je to věčný zápas.
jejž
je
třeba podstoupit, který sahá do nedohledna. A právě v tomto smys
lu také hovoříme o Džihádu. Tento pojem se obvykle překladem znesvécuje na "svátou válku". Ve skutečnosti v sobě Džihád neobsahu
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je žádnou představu války. Je
to představa úsilí, vypětí. Samo
zřejmě, že jsme-li napadeni, nabývá podoby ozbrojeného boje: ne
máme jinou možnost, je potřebí se bránit. Avšak Džihád v nejvyšší
formě, to je boj, který musí člověk svést se svou v hloubi dříma
jící satanickou touhou. Neboť všichni máme náklonnost ke zlu, již
není možno přehlížet. A tento boj je v Džihádu hlavní. Člověk má
dvě
tváře, jednu dobrou a druhou zlou. To je realita,
která je
založena v lidské přirozenosti. My však soudíme, že člověku je
dána síla, aby se opanoval.
Člověk je bytost odpovědná před Bo
hem, je zatížen svou svobodou a svou odpovědností; a soudíme-li,
že tento souboj a úsilí se bude odehrávat
po všechny časy, při
pouštíme také, že člověk má své slabosti.
Tento boj je věčný. A
to je důvod, proč je třeba dojít k závěru, že v islámu není místa
pro represivní společnost. V islámské společnosti musí
být
pří
kladná spravedlnost.
Například nás obviňuji, že zabíjíme zajatce. Říkají nám: "Co udě
láte ve chvíli, kdy bude
Afganistan svobodný, s milicionáři, vo
jáky vládního vojska a bezpečnostních sil a všemi těmi dalšími?"
My odpovídáme, že všichni tito jsou také muslimové,
a my že ne
jsme oprávněni posuzovat jejich víru, to že náleží Bohu. V jedné
bitvě, když byl napaden svátý Prorok, zabil jeden muslimský bojo
vník mečem nepřítele;
ale ten těsně předtím, než byl zabit, pro
nesl formuli, jíž se člověk stává muslimem, a byl zabit jako mus
lim. Pověst o tom se rozšířila v armádě islámu a donesla se až k
Prorokovi. Prorok si pozval toho bojovníka a ptá se: "Je to prav
da?” - "Ano, je. " - "Proč jsi ho zabil?" - "Vždyť on se prohlásil
jen pod silou mé zbraně!" - A Prorok řekl: "Jak to můžeš tvrdit?
Pronikl
jsi
snad
do hloubi jeho duše, abys ho soudil? Vstoupil
jsi do jeho srdce, abys věděl, zda v něm byla upřímnost či ne?" Na tomto příkladu je vidět, co je skutečně islám a na čem se zak
ládá jeho tolerance. Dělají se pokusy odvozovat to z materiálních
aspektů, avšak je to založeno hlouběji, v náboženství, v duchov
ním úsilí: proto je islám náboženstvím mírnosti.
Stále se mi vrací vzpomínka na jeden příběh, jeden soud z doby
odboje. Jeden vládní
voják byl zajat a souzen. Sloužil tři roky
ve vládní armádě. Soudce ho odsoudil
ke třiceti ranám bičem. Sa
mozřejmě, na Západě se řekne: to je divošství. Ale islám má pra
vidla. Kdo má být bičován, musí držet pod paží vejce, a nesmí být
bičován, když mu spadne. Když soudce vynesl své rozhodnutí, jeden
muž, který byl přítomen, vstal a řekl: "Já nejsem srozuměn s tím
to rozsudkem, chci být pomstěn. Ztratil
jsem rodinu, přišel jsem
o dům; tento voják se
tři
roky podílel na válce, zabíjel, ničil
domy. Nechci ho nechat odejít se třiceti ranami!" A soudce mu od
pověděl: "Nejsem tu proto, abych tě
pomstil, ale abych uplatnil
zákon. A kromě toho dodal - islám je náboženstvím mírnosti: je
nutno, abychom mu ukázali.
jaký je rozdíl
mezi námi a jimi, a
tento rozdíl je pouze v hodnotách duchovních, v hodnotě odpuštění
a mírnosti."
Péče o to musí být ještě důraznější, až dobydeme moci. A znovu tu
máme příkaz našeho náboženství,
který nám říká: ODPOUŠTĚJTE, KDO
MATE MOC!
To staví člověka před mimořádné nároky, protože má-li
moc, chce jí obvykle zneužívat, těžit z ní. Je to v povaze věcí,
a proto je tu islám.
aby řekl:
NE, od tohoto okamžiku je nutno
odpouštět.
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JT: To, co říkáte, vaše pojetí islámu, je velmi šlechetné a bude
to jistě mimořádně sympatické lidem v mé zemi. Je to velmi blízké
tradičním hodnotám našeho myšlení s jeho kategoriemi lidskosti
a
spravedlnosti. Avšak každý z mých čtenářů se zde také skoro auto
maticky zeptá: kde je tato mírnost a duch odpuštění a spravedlno
sti ve strašné válce iránsko-irácké, kde bojují na obou stranách
muslimové?
HT: Každý má svou odpovědnost! Islám to nedovoluje.
Islám vůbec
nedovoluje válku mezi muslimy.
V každé chvíli a situaci je třeba
hledat řešení jiné, než je válka. Odmítají naše pojetí
islámu...
- ale naše pojetí je to pravé.
JT:
Chtěl jsem právě tímto protikladem zdůraznit pojetí
VAŠE a
AFGÁNSKÉ, jak jistě rozumíte. Avšak mohl byste říci, zda nejsou i
v Afganistanu pojetí odlišná?
HT: Obecněji řečeno, my doufáme a přejeme si, aby se ostatní při
klonili
k našemu pojetí. Avšak ne při kloní-1 i se, nebude to pro
nás důvodem, abychom je směli diskvalifikovat z islámu. Nemáme na
to právo. Nemůžeme nahrazovat Boha.
Nejsme držiteli pravdy. Máme
svou pravdu, ale nečiníme si nárok, aby člověk, inteligentní, ale
zároveň plný slabostí,
byl považován za držitele veškeré pravdy.
Ten, kdo si činí nárok, že je držitelem veškeré pravdy, může za
bíjet,
masakrovat a říkat: já jsem jediným držitelem pravdy, a
vám nepřísluší než podřídit se mé vůli, neboť já vím. - Naše po
jetí je založeno na Koránu, historii
islámu, na učení Prorokově,
a jsme připraveni debatovat,
smýšlí-li
někdo odlišně. Je nutno
říci,
že
v historii muslimského myšlení byly smysl pro debatu a
vůle k diskusi vždy přítomny. Máme tradici čtrnácti století debat
proti kladných názorů.
JT:
Jsou rozdíly mezi stranami Rezistence založeny v odlišném
pojetí těchto otázek?
HT: Ty je potřebí chápat v souvislostech společenských.
Jsme si
jisti, že náš přístup sdílí přinejmenším 90% naší společnosti. A
protože
tato společnost žije, projevuje se. Jsem přesvědčen,
že
kdyby někdo chtěl
zítra přeměnit koncentrační tábor Poli Šarki u
Kábulu v koncentrační tábor muslimský, lidé by to nedovolili. Ne
lze změnit rudou barvu praporu na zelenou a říci "systém je mus
limský, nyní bude vše dobré". Ne. Komunismus je pro nás realita,
víme,
co to je. Není to "Kapitál" ani spisy Leninovy,’ je to pro
nás zažitá skutečnost.
Vězení,
mučení a popravy - to je pro nás
pravda komunismu. Nesmíme této realitě dát jméno Islám. Věřím, že
náš lid ve své velké většině právě takto rozumí pojmu komunismus,
identifikuje ho s
těmito událostmi mimo veškerou diskusi, a že
právě proto je nemůže považovat za islámské.
JT: Trvá vaše naprosté odmítání kompromisu s komunistickým reži
mem i tváří v tvář novým Gorbačovovým návrhům?
HT: Není jiné cesty. Dnes se aktivizují diplomaté, kteří by chtě
li podle svého usměrnit
budoucnost Afganistanu.
Já
jim přeju:
Zdar a sílu, pánové! - a my si budeme dělat, co budeme chtít. Né
kteří lidé se teď snaží zachránit tvář pana Gorbačova
Tvář pana
Gorbačova není náš problém. Naším problémem je nezávislost naší
země. Ti, co chtéjí zachránit tvář pana Gorbačova, usilují o kom
promis
s afgánskými komunisty. My ho nechceme a nepřipustíme.
I
kdyby si všechny země světa kromě nás přály, abychom uzavřeli s
komunisty koalici,
neuděláme to.
Náš
postoj
má
reálný základ
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v našem postavení a činnosti
uvnitř naší země, a my budeme dělat
to, co uznáme za vhodné v jejím zájmu, v afgánském zájmu a z hle
diska cílu, které jsme si vytyčili.
JT: Gorbačovúv cíl se mně zdá jasný: je to orientace
na
využití
rivality mezi stranami
Rezistence
k rozpoutání občanské války v
Afganistanu; v této situaci
se zdá organizace občanské společno
sti klíčovou otázkou...
HT:
Myslím, že i nezávisle na hodnocení situace uvnitř afgánské
společnosti je tu otázka: Chce Gorbačov opravdu rozvrat v Afgani
stanu? Podíváme-li se, co se teď děje v Arménii, nejsem si jist,
zda má zájem, aby byly v Afganistanu boje. Možná, že na to myslel
před šesti měsíci, ale teď na to pomyslet nesmí, protože
vnitřní
boje v Afganistanu by nezůstaly bez ohlasu v SSSR. I kdyby si je
přál, musí mít svou odpovědnost. - A hlavně: což má v ruce prost
ředky, aby vyvolal vnitřní boje v Afganistanu? Odpovídám, že ne poněvadž kdyby to byl mohl udělat, byl by to už udělal. Kdyby by
lo v jeho možnostech podnítit jedny strany Rezistence proti dru
hým a vyvolat občanskou válku, byl by to dávno udělal. Že to neu
dělal, není z lásky k Afgáncům, nýbrž proto, že k tomu nemá pro
středky. Když nastolili nynějšího prezidenta Nádžiba,
dřívějšího
šéfa
tajné policie, bylo to právě proto, že doufali, že vyvolají
občanskou válku, zadrží vytváření společnosti
a zorganizují její
rozklad. A právě tato politika utrpěla úplný nezdar. Komunismus a
komunisté nedokázali proniknout do afgánské společnosti a proto
jí nemohou manipulovat. Je to společnost, která jim naprosto uni
kla. Nedokázali to dělat, nevědí, jak by to mohli udělat - vymyká
se to zcela jejich myšlení. V afgánské společnosti je úplná aler
gie proti všemu, co je spojeno s komunismem nebo komunisty.
JT: Řekl bych, že jde o přesné ocenění: má Gorbačovova nová poli
tika v Afganistanu cíl "taktický*', to jest místní, anebo geostrategický? A celkově: jaké je vaše mínění o geostrategické situaci
sovětského impéria: je v ofenzívě nebo defenzívě?
HT: Vidím čtyři fáze vývoje impéria. První je konsolidace
carské
říše
pod bolševickým panstvím - fáze Leninova a předválečného
Stalina. Masové deportace menšin atd. Druhá fáze je přímo spojena
s druhou světovou válkou - expanze impéria za carské hranice, ty
pohromy východní Evropy. To se stalo se souhlasem Západu. Brežněv
zpevnil, co bylo dobyto ve druhé fázi: sem patří intervence v Če
skoslovensku. Potom nastala třetí fáze, kdy už impérium nebylo
územně souvislé, a to byl ideologický rozmach orientovaný na země
Třetí ho světa. . .
JT: . . . idelogický, ale především geostrategický?
HT: Samozřejmě. Ale právě v této době nastal jistý rozmach komu
nismu v zemích Třetího světa.
Bylo to koloniální impérium, ale
SSSR v této třetí fázi svého rozmachu neintervenoval nikde přímo
a v první linii. Byli to jeho spojenci z Třetího světa, kteří in
tervenovali: v Africe Kuba, v jihovýchodní Asii Vietnam. A potom
vidím čtvrtou fázi.
která je v začátku, a to je intervence v Af
ganistanu.
Zde
už nejde o spojence, intervenuje přímo sovětská
armáda.
K čemu došlo v tomto okamžiku? - Teoreticky jsou možné
dva výsledky: Buď úspěch této čtvrté fáze, další územní
rozmach
díky přímé intervenci sovětské armády - tím by se otevřela slepá
ulička: anebo druhá teoretická možnost, že se čtvrtá fáze nezdaří
a nastane ústup. To by bylo porážkou nové strategie. Ve čtvrté
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fázi se impérium setkalo se silným odporem.
A paralelně s tím
nemá už možnost intervenovat
v periferních oblastech v Africe a
Asii. A vznikají nová centra odporu, stále silnější. SSSR a jeho
myšlení už nejsou osvoboditelské, jsou dominační, co do skutečno
sti i nezahaleně. Stojíme tváří v tvář porážce Sovětského svazu v
Afganistanu. Bude ta porážka,
zastavení rozmachu impéria, pokra
čovat až k jeho rozpadu? To je možné,
ale těžko předvídat. Zdá
se, že se dá počítat s rozkladem,
jsou některé náznaky. Ale mys
lím, že se impérium dokáže ještě jistou dobu udržet. Jak dlouho kdo to muže říci?
Myslím však,
že nezdarem čtvrté fáze vzniklo
pro SSSR riziko, že ústup se stane nezvratným.
JT: Jestliže bude mít nová imperiální politika úspěch,
podaří-li
se rozpoutat v Afganistanu občanskou válku, zdaří-li se libanizace v Afganistanu, jak by si to Gorbačov přál, bude hned totéž i v
Pákistánu; rudý voják impéria nestane sice ještě na břehu Indic
kého oceánu, ale celá strategická oblast bude destabilizována...
HT:
Především:
to, co Gorbačov podniká, není dobrovolná revize
dřívější
politiky. Byl k tomu donucen, protože nedokázal afgánskou válku vyhrát. Zaznamenáváme-li sovětský ústup či změnu tak
tiky, neplyne to z Gorbačovovy vůle, nýbrž ze síly afgánské Rezi
stence.
Říkám vám, že nemá prostředky, aby pronikl
do afgánské
společnosti a podnítil jednu stranu proti druhé - nemá materiální
prostředky. A za druhé, i kdyby je měl, my přece víme,
co je ve
hře. Nepadneme do jeho pasti, protože víme, jakou past
nám při
chystal. Gorbačov mluví o perestrojce. Z našeho hlediska, pro na
še perspektivy, je na tom ne j za j í ma vě j ší
jedna jeho věta. Řekl:
"Napsal jsem to pro americké publikum, také pro Evropu, a pro ce
lý svět..." - Ty dva dodatky ukazují nejlíp jeho skutečné myšle
ní, a to je "Moscow - Washington”.
V situaci, kdy impérium je oslabeno, může konstatování jeho sla
bosti zapůsobit psychologicky na podjímaná rozhodnutí, a to může
nejen zapůsobit k ústupu z Afganistanu,
ale též osmělit některé
další země, které jsou v určité fázi ozbrojeného boje proti SSSR,
či proti režimům podporovaným Sověty, a které též mohou vyhrát.
To není vyloučeno, ale jak se věci vyvinou, nedá se říci. Je ale
zřejmé, že SSSR přestává mít zájem, nemá už dost prostředků, pla
tí velké úroky a má slabé hospodářství.
JT: Strategická hůl může bít na dvě strany. První
její* konec je
zdařilá libanizace Afganistanu, která by znamenala zároveň libanizaci Pákistánu;
a druhý konec hole je destabilizace sovětské
Střední Asie...
HT: Myslím, že nastane-li destabilizace ve Střední
Asii,
nebude
to válkou v Afganistanu a nebude to proto, že by si to přál afgánský lid. Bude to v důsledku války vyvolané Sovětským svazem.
Sami jsou odpovědni za důsledky svých činů. To za prvé. A za dru
hé,
hovořme o obyvatelstvu nejen Střední Asie, nýbrž o všech ko
lonizovaných národech: SSSR je poslední koloniální impérium, kte
ré dnes existuje. To nemůže trvat. Historicky to není možné. Pro
Sovětský svaz vzniká nebezpečí, že tento problém přeroste jeho
strategii
nebo jeho národnostní politiku. Je to hlouběji.
Mají
tyto národy nějaké prostředky, jak se bránit? Byla tu silná kul
turní rezistence, odpor proti rusifikaci. Objeví se i jiné způso
by odporu, aktivnější formy, když pasivní nestačí? To nikdo neví,
ale je možné, že zpozorují, že Afganistan vyhrál. Dnešní svět ne
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ní
uzavřený,
komunikace
ohromně pokročily, takže každý národ a
každý jedinec může vidět afgánskou zkušenost, přemýšlet
nad ní a
dělat si závěry. Můžeme konstatovat fakt, že KGB přiznává rostou
cí těžkosti ve Střední Asii, že jsou tam zatčení a rozsudky. Při
znávají také existenci ilegálních mešit.
JT: Co je obzvláště patrné z našeho východoevropského pohledu a
co je neobyčejně hodnotné a důstojné na afgánské Rezistenci, to
je naprostá nepřítomnost nacionální
nenávisti v ideologii afgánského odboje - fakt, že není nacionální nenávisti obecně a že ne
ní nenávisti proti ruskému národu jako takovému.
HT; Nemůžeme mít nenávist, protože víme z prožitku,
že sovětští
vojáci nebyli do boje pozváni. Jsou stejně tak obětí této války
jako my. Soudíme, že kořen zla je v ideologii, v jisté koncepci
světa,
v jistém pojetí síly, které chce SSSR ztělesňovat.
Matka
sovětského vojáka oplakává své dítě stejně jako Afgánka. Samo
zřejmě,
že
něco jiného je poměr k sovětské vládě! Té nemůžeme
prominout. Není myslitelné, abychom prominuli milión dvě
stě ti
síc mrtvých. To ovšem neznamená, že budeme v permanentní válce se
SSSR. Ale jít společně na procházku, to by šlo těžko, museli by
chom jít sedm set kilometrů podél afgánských mrtvol položených
vedle sebe. Nemůžeme být znovu na straně Moskvy, to nelze.
JT: Myslíme-li však na budoucnost: co je to "SSSR" v budoucnosti?
Partie je rozehraná. Střední Asie, která je dnes "sovětská",
ale
po tisíciletí muslimská, je zasažena sovětskou válkou proti afgánskému lidu: co to znamená
pro vaše budoucí vztahy k národům
Střední Asie za Amu-Darjou?
HT: To je velice těžká otázka. Jaká situace nás očekává v osvobo
zeném Afganistanu? Není stát - bude třeba ho vybudovat. Není hos
podářství - bude nutno je vytvořit.
Země je zničená, bude třeba
ji obnovit. Máme neobyčejně naléhavé úkoly, ale jsou to úkoly na
dlouho. Pravděpodobně se setkáme s nedostatkem prostředků. Nevím,
zda budeme mít čas
myslet na něco jiného. Což bychom mohli žít v
situaci napětí a
nestability?
Abychom Afganistan obnovili a po
stavili na nohy, budeme potřebovat mír vnitřní, ale
také klid v
celé okolní oblasti. Soudíme, že muslimské země Střední Asie jsou
v koloniálním postavení,
což je historický fakt, který musí res
pektovat dokonce i SSSR. Jisté je to, že vůle našeho lidu nesmí
nahrazovat vůli dotyčných národů. Na nich je volba. Rozhodnutí je
na muslimech Střední Asie a na dalších národech. Ony se musejí
rozhodovat a nalézt si prostředky.
Dávají-li
přednost
současné
situaci - je to jejich volba.
Možná, že demografický vývoj může
změnit současné struktury - nevím, ale demografové tak soudí.
JT: Ve všech svých statích, z nichž některé naši čtenáři
znají v
českém překladu, připisujete mezi všemi zahraničními silami roz
hodující místo solidaritě muslimských zemí s Afganistanem. Řekně
te mi upřímně: nejste spíše zklamán jejich postojem?
HT: Nedá se mluvit o všech v jedné kategorii. Jsou tu země Záli
vu, které poskytují efektivní
podporu Rezistenci,
vlády stejně
jako obyvatelstvo.
Pakistan a Irán přijaly na svém území
kolem
pěti miliónů uprchlíků. Jiné země mají k Rezistenci postoj
spíše
nepřátelský, jako Sýrie, Jižní Jemen, Libye a případně Irák. Dal
ší
zaujímají pozici vyčkávací, jako země Maghrebu. Některé další
země, jako Malajsie, se angažovaly pro Rezistenci a zcela ofici
álně nás uznaly. Všeobecně je naše věc v muslimských zemích velmi
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populární. Dostáváme dopisy z černé Afriky,
z arabského světa a
vůbec z muslimských zemí, pravidelně je
publikujeme v arabštině.
Někteří
naši
bratří z muslimského světa se přišli tím či
oním
způsobem podílet na činnosti Rezistence uvnitř Afganistanu. Radu
jeme se z toho a doufáme, že tato účast bude sílit.
JT:
Je tu jedna zátěž koloniálního dědictví: paštůnská otázka.
Jaké je vaše mínění o afgánsko - pakistanské hranici?
HT: Byla oficiálně uznána jménem Rezistence a její budoucí vlády.
Není možný konflikt s Pákistánem.
Tak jako nezapomeneme masakry,
jichž se dopustil SSSR,nezapomeneme na podporu Pákistánu.
JT: Bude však hranice uznána kmeny, jichž se to týká?
HT:
Hranice je otázkou státu. V Evropě se snaží spíše usnadnit
výměnu a kontakty mezi národy. Uskuteční-li se něco podobného me
zi pohraničními populacemi,
nebude nám to nijak vadit. Nikdo ne
touží vystavět berlínskou zeď, aby bránil vzájemným stykům. Komu
nikace existuje a není možný konflikt mezi afgánskou a pakistanskou vládou kvůli této otázce.
JT: Mnoho se píše o pakistanské podpoře afgánské Rezistenci,
ale
jen zřídka se lze dočíst něco o vztazích s Iránem.
HT: V Iránu je rovněž skoro půldruhého miliónu našich uprchlíků.
V některých městech máme kanceláře a naše činnost je tam inten
zívní.
To platí o Džamiat víc než o jiných stranách. Džamiat je
mezi uprchlíky v Iránu nejdůležitějším směrem, prakticky jediným,
protože naše hnutí je nejvíce rozšířeno v Afganistanu právě podél
iránské hranice. Proto je to více praktický než politický prob
lém.
Irán je pro nás sousední země, Afganistan s ním musí mít
vztahy nejen dobrého sousedství, ale ještě lepší. Je tu historie
nám dvěma společná, je
tu hranice, která existuje, jsou dva roz
dílné státy, dvě vlády, a žádná nesmí diktovat svou vůli druhé.
JT: Je možné, že nedostatek pochopení Západu pro pozitivní
práci
afgánské Rezistence byl mimo jiné způsoben tím, že Rezistence ne
měla své nejvyšší orgány a jednotné kanceláře pro zastupování vů
či Západu. Chápu, že tento pohled vnucuje Afgáncům západní krité
ria, tj. především zkušenosti evropského protinacistického odbo
je. Dotyční pozorovatelé nejsou schopni
porozumět,
že afgánská
Rezistence je v odlišné situaci, že musí budovat celou společnost
a celou strukturu státu od počátku, od základů, a že toto budová
ní, začíná-li od základů, je důkazem hlubokého demokrati srnu. Nic
méně je jisté,
že nedostatek reprezentace vytváří překážky pro
oficiální podporu Rezistenci
ze strany Západu. Je možno očekávat
v tomto směru změnu?
HT: Otázka byla diskutována ve vysoké radě Islámské aliance afgánských mudžahedínů <= sdružení sedmi islámistických stran v Péšavaru>. Byla vybrána některá hlavní města, kde se má začít s budo
váním sjednocených kanceláří:
New York, Paříž, Džidda a Bangkok.
Je to nezbytné pro politickou a diplomatickou činnost Rezistence.
Politické rozhodnutí o tom je skutkem, ale ještě bohužel není re
alizováno, čekáme na to netrpělivě.
JT: Dovolte mně otázku: máte opravdový zájem také o solidaritu s
národy východní Evropy?
HT: Máme zájem, ale ne pokrytecky. Víme, že se nedá pomyslet
na
solidaritu materiální. Ale existuje solidarita v utrpení. Afgánci
dnes vědí, co to znamená,
když se řekne "být pod sovětskou domi
nací".
Pocítili fyzicky bolest východní Evropy a jiných národů.
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které jsou pod sovětským panstvím. Tato solidarita se zakládá na
navzájem sdílených hodnotách. Je to lidský cit, zážitek,
který
nás přimyká k národům stejného osudu.
Je solidarita hodnot, ve
které věříme, pro které jsme šli do boje a které nám umožnily vy
hrát. Jsou-li tu tyto sdílené hodnoty, jsem přesvědčen,
že
také
národy východní Evropy mohou zvítězit, že se i ony mohou osvobo
dit. Je tu zkušenost
- zda chtějí zvolit tuto cestu, to nevím. . .
Skoro desetina našeho obyvatelstva zahynula při
obhajobě našich
hodnot. Pokud se týče nás Afgánců, usoudili jsme s plnou znalostí
důsledků, že obrana našich hodnot si zaslouží vědomé oběti.
JT: Národy východní Evropy, kromě Bosňanů a Albánců,
nejsou mus
limské. Nesnižuje to váš zájem o vzájemnou solidaritu?
HT: Muslimské náboženství nezná donucení. Čtete-li Korán, najdete
mnoho míst, kde Bůh připomíná lidství. Člověk, ať je muslim, kře
sťan, žid nebo nevěřící, ať tomu chce či nechce, je stvořením Bo
žím.
Každý má svou odpovědnost. Přistoupení k islámu nesmí být
podmínkou, kterou bychom chtěli vnucovat jiným. Věřím, že hodnoty
jsou člověku přirozené. Člověk se
narodil
svobodný, Bůh ho tak
stvořil. Člověk je odpovědný, ať je muslim nebo není, samým stvo
řením je odpovědný. Existují
společné hodnoty, které Bůh svěřil
každému jedinci.
Tento člověk, odpovědný a svobodný,
má volbu
svých činů - ve svobodě a odpovědnosti. V těchto dvou bodech jsme
všichni jednotní. Jisté je podle mne to, že tváří v tvář sovět
skému impériu, tváří v tvář marxistické ideologii může být člověk
vyzbrojen jenom náboženstvím - ať je křesťanské,
muslimské
nebo
židovské, to je jiná otázka.
Není
však možno marxismem bojovat
proti marxistické ideologii. Sovětský svaz je konkrétním projevem
své
ideologie. Je nutno mít hodnotnější zdroje, než nabízí
tato
ideologie. Kde existují?
V náboženství.
Jasným důkazem toho je
Afganistan: proto jsme vyhráli. Také polský odpor je náboženský:
to jest, Polsko si zachovalo své náboženské aspirace a tato nábo
ženská inspirace byla hlavní
překážkou
tomu, aby komunisté pro
nikli do společnosti.
V Polsku to zůstalo na úrovni defenzivní,
ale
odpor zabránil pronikání. Ve Střední Asii je sovětské
pan
ství, ale náboženství a kultura tamního lidu mu umožnila uniknout
rusi fikaci.
JT: Hlavní otázka je však stále táž: Jsou Afgánci
ochotni
anebo
vůbec schopni respektovat jiné národy v jejich autenticitě, ak
ceptovat jiná osvobozenecká hnutí, která nejsou islámská?
HT: Obracíme se ke všem, potřebujeme každou podporu.
Je
pravda,
že muslimové mají jiné pojetí
odpovědnosti
nežli
křesťané nebo
židé, ale každý má svou odpovědnost.
Měl jsem jednou diskusi s
jedním francouzským přítelem, který mi řekl: "Všichni jsme jedno,
vy Afgánci a my, kteří se zasazujeme o podporu pro vás. . . " Odpo
věděl jsem mu, že to není pravda, že není možné se schovávat:
my
máme milión mrtvých,
vy nemáte
ani jednoho, naše země je úplně
zničená, vaše ne, my jsme uprchlíci, vy jste doma; jestli se zít
ra setkáme s něčím, co nepůjde snadno, budou-li těžkosti, vy řek
nete, ach, to je obtížné, to je
na mne příliš, už toho nechám;
ale Afgánec to nemůže říci, musí se angažovat, je k tomu povinen,
i když je to těžké. I
když je
to prakticky beznadějné, Afgánec
nesmi podlehnout beznaději. Nemůže si umýt ruce a říci, je to ne
snadné. já končím. A to je ten rozdíl, třebaže jdeme stejným smě
rem. třebaže máme stejný cíl.
Muslimové mají jinou odpovědnost.
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Od okamžiku, kdy člověk přistoupí k muslimskému náboženství, stá
váme se bratry v náboženství.
A
podílet se stoprocentně na tom,
co se děje v Afganistanu, je náboženskou povinností. Křesťané ma
jí
také svou odpovědnost, ve stejném smyslu jako muslimové, oni
také mají hodnoty, které jsou v nebezpečí. Mají také odpovědnost
jednak lidskou a jednak náboženskou.
Byl to ateismus, který pře
padl Afganistan, je potřebí říci to otevřeně. Všichni, kteří jako
my věří v Boha, mají duchovní hodnoty, ať jsou muslimové nebo ne,
a mají odpovědnost podporovat afgánskou Rezistenci,
a afgánská
Rezistence je této podpoře otevřena.
A přijde-li dnes nebo zítra
nějaká podpora ze strany zemí východní Evropy, mohu vás ubezpe
čit, že její přijetí
ze strany afgánské Rezistence bude ohromné,
i v případě, že to bude podpora minimální.
Věříme v solidaritu
chudých a
tato solidarita nemá žádnou postranní myšlenku, je
upřímná, vždyť bojovat je možno jedině na základě upřímnosti.

*

AFGHANISTAN TODAY:
THE WILL TO SURVIVE
DNEŠNÍ AFGANISTAN - VŮLE PŘEŽÍT
Pozvánka na výstavu fotografií pořádanou 1982 v New Yorku
(Podílelo se na ní 29 fotografů, mezi nimi Bohumil Bob Krčil)
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JAK HNUTÍ VYTVÁŘÍ STÁT
HISTORICKÁ KONFERENCE V SAGHARU

Na pozvání velitele Ismaela Kahana, hlavního velitele ozbrojených
sil Džamiat Islámí
v jihozápadních provinciích, se v okrese Saghar v provincii Ghor konala ve dnech 12. - 23. července
1 987 kon
ference mudžahedínú, která co do své důležitosti nemá obdoby za
předchozích deset let války. Téměř 1200 velitelů, resp.
jejich
reprezentantů, přišlo na tuto konferenci z provincii Herát, Ghor,
Badghis, Farjáb, Farah, Helmand, Kandahár, Urozgan, Wardak, Logar
a Kábul. Účastníci nepatřili
pouze k Džamiat, nýbrž též k šesti
dalším organizacím mudžahedínú. <. . . > Posledního dne byla na shro
máždění, jehož se zúčastnilo na čtyři tisíce osob, mezi nimi ve
litelé a jejich reprezentanti, přijata následující rezoluce:
1. Právo rozhodovat o osudu Afganistanu náleží dědicům mučedníků
a mudžahedínům naplněným vírou,
kteří
se vrhli do nelítostného
boje a jsou ochotni položit život.
Nikdo není oprávněn zasahovat
do jejich práv.
2. Sověti musejí bezpodmínečně opustit
Afganistan a skoncovat s
masakrováním našeho nevinného lidu.
3. Sověti si nemohou myslet, že jim bude dovoleno ve vší bezpeč
nosti opustit Afganistan, aniž by uhradili válečné škody.
4. My mudžahedíni nesložíme své zbraně
a neskončíme svůj svátý
boj, dokud nebude v Afganistanu ustavena muslimská
vláda, svátý
Korán se nestane nejvyšším zákonem a prapor Nejvyššího nezavlaje
nad našimi horami.
5. S konečnou platností odsuzujeme a odmítáme falešné "příměří” a
údajnou "koaliční vládu", navrhované Sověty a jejich loutkami.
6. Musí se uskutečnit jednota sil Džihádu.
7. Konference probrala možnosti, jak zesílit koordinované a sys
tematické operace proti sovětskému invazoru na celém území, a jak
provádět zásadní rozhodnutí se zřetelem na průběh událostí.
8. Po celém území Afganistanu musí
být zřízeno radiové spojení.
Je třeba vyvinout vážné úsilí,
aby bylo překonáno vše, co tomu
stojí v cestě.
9. Mudžahedíni musejí zlepšit svou spolupráci při vzájemné výměně
válečných zkušeností,
objasňovat si sovětské úklady a taktiku a
vzájemně si pomáhat při vojenském výcviku.
10. Konference zkoumala sociální a hospodářské problémy afgánského lidu a učinila o tom přiměřená praktická rozhodnutí.
11. Bylo rozhodnuto sdružit různé organizace mudžahedínú
ke zří
zení opevněných základen ve strategických oblastech Afganistanu.
Tyto základny budou sloužit za východiště operací proti Sovětům a
pro ustavení výcvikových středisek.
12. Na úrovni provincií a okresů budou zřízeny tribunály vytvoře
né všemi
organizacemi
mudžahedínú,
aby řešily právní problémy
obyvatelst va.
13.
Pro řešení rozepří budou v jednotlivých regionech zřízeny
právní výbory vybavené dostatečnou autoritou.
14. Konference se zabývala otázkami lékařské péče o obyvatelstvo
a zraněné mudžahedíny a přijala příslušná rozhodnutí. Všichni afgánšti lékaři, kteří žijí jako uprchlíci mimo zemi, jsou žádáni o
spolupráci.
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15.
Bylo rozhodnuto do šesti měsíců svolat druhou konferenci,
která ustaví Nejvyšší revoluční radu Džihádu a rozhodne o chys
taných válečných operacích a o koordinaci vojenské aktivity na
celém afgánském území.
16.
Na budoucí konferenci se mají shromáždit pověření
provinční
velitelé všech organizací mudžahedínů.
17. Všichni velitelé všech organizací se vyzývají, aby rozvinuli
svou spolupráci, aby prozkoumali návrhy v tomto smyslu,
podíleli
se na nich svými myšlenkami a aby rozvíjeli vlastní iniciativy k
tomu směrující.
18.
V každé
provincii a každém okrese se sejdou rady a výbory,
aby rozhodly o vyslání svých oprávněných zástupců na příští kon
ferenci.
19.
Nejvyšší
revoluční
rada Džihádu je nezbytná proto,
aby
organizace mudžahedínů dospěly k účinné jednotě, aby si praktická
vojenská rozhodnutí i politické akce v zahraničí vynutily odchod
sovětských vojsk.
20. Tato rozhodnutí jsou určena ke zveřejnění, budou šířena všemi
prostředky mudžahedínů.
LETTRE AFGHANE,
Paříž,
No. 7,
místě vypuštěna jména účastníků.

říjen 1987, str. 8.
Titulek redakce AZ.

Na označeném

*

POLITICKÝ

POTENCIÁL

REZISTENCE

Homayun TANDAR
Schopnost Rezistence vydržet a
přežít vyvolala údiv. Mnozí lidé
očekávali, že Sověti
rychle rozdrtí
lidové povstání, které se
zdálky jevilo jako velmi málo organizované a organizovatelné. Mi
nula léta, a komentátoři, stále nechápajíce zdroje této vitality,
připustili, že Rezistence byla schopna nejenom vydržet, ale i ze
sílit.
Zprávy a reportáže zachytily vzrůstající profesionalitu
mudžahedínů, aktivní kooperaci mezi jednotlivými veliteli a vyni
kající vynalézavost jejich vojenské taktiky. Avšak tento respekt
k vojenskému dynamismu Rezistence
byl zřídka provázen podobným
pochopením její efektivnosti politické. Mluvčí jednotlivých stran
prý měli
v Péšavaru usilovat o vytvoření jakési struktury po
dobné státu a schopné řídit záležitosti dle obvyklých zvyklostí.
Ale Rezistence čerpala svou podstatu z afgánské občanské společ
nosti, která se jako celek pozdvihla proti agresorovi. Její orga
nizace musela proto přiléhat ke konturám této společnosti, jejíž
soudržnost představovala, víc než by se zdálo,
její absolutní
zbraň proti Sovětům.
Tato neznalost hlubokých mechanismů války vedla k ignorování
politické způsobilosti šéfů Rezistence,
kterou prokazuje jejich
schopnost překonávat překážky,
se kterými
se každodenně setká
vají.
Bylo totiž třeba uspokojovat často protichůdné požadavky
tří
různých světů, z nichž každý se řídí svou vlastní
logikou:
především jistě bojovníků, avšak také zemí, které jim prokazují
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podporu,
a konečně světového veřejného mínění
a profesionálů
informace. Zázraky imaginace,
které musely být uskutečněny, aby
se toho dosáhlo, zůstanou ukryty ve vzpomínkách
tisíců lidí, z
nichž každý po svém přispěl k tomu, aby se Rezistence vynořila
jako politický útvar.
Toto vynoření je však dnes na pořadu dne. Politické trumfy Rezis
tence si začínají vynucovat pozornost,
a tato skutečnost bude v
příštích měsících stále významnější, až nakonec změní chod věcí.
První
afgánská politická karta se opírá o situaci v sovětské
Střední Asii.
Afgánská válka trvající
osm let vyvolala mezi sovětskými muslimy
(kteří jsou o událostech informováni rozhlasem)
všeobecnou touhu
po osvobození. Nepokoje v Alma-Atě
a nedávná zatýkání podávají
jen velice zúžený obraz o tomto proudu. Ve skutečnosti jsou dnes
mobilizovány deseti mi 1 ióny lidí. Tito občané SSSR dnes skoncovali
se vší disciplinovaností, která jim pomáhala přežít v sovětském
systému a obracet ho proti němu samému. Na sever od Amu-Darje se
nyní rozpoutala nová válka, kterou Kreml nemůže přehlížet. Mudžahedíni mají dnes skutečné spojence.
Jejich politická váha je tím
podstatně zesílena.
Avšak i
sovětské obyvatelstvo ve svém celku je dnes znepokojeno
válkou. Oficiální výklady ztratily jakoukoli
důvěryhodnost
už
kvůli svým rozporům. Různými cestami, které jsou v SSSR obvyklé,
přece jen pronikají informace. Ty ovlivňují veřejné mínění, které
též v jisté podobě existuje.
Ani
v tom již Kreml není pánem
si t uace.
Tyto faktory začínají naplno působit ve chvíli, kdy Gorbačev chce
obnovit dialog se Západem a v SSSR samém začít jakés takés refor
my. Afgánská otázka úplně blokuje tento proces uvnitř i vně SSSR,
neboť každodenně ukazuje iluzorní charakter těchto údajných změn.
Tato nesmlouvavá skutečnost přiměla Gorbačeva, aby vysunul
své
návnady, jejichž smyslem je dodat důvěryhodnosti sovětskému plánu
odchodu z Afganistanu.
Avšak tyto diverzní manévry se jeden za
druhým setkaly s nezdarem. Posloužily jen jako důkaz, jak je af
gánská otázka pro Sověty úskalím,
které nelze obejít. A všechna
tato diplomatická aktivita nakonec jen urychlila vyhranění Rezis
tence jako politické síly - což je velkou ranou pro Gorbačeva.
Ohlas afgánské otázky ve Třetím světě je teprve v počátcích. Pro
zatím se jedná především o diplomatickou záležitost,
na kterou
reagují státy. Hlasování v OSN stejně jako úspěch cesty profesora
Rabbáního do Afriky ukazují reálnost této morální podpory.
Ale
systematická drobná práce začíná přinášet své plody ve veřejném
mínění. Přibližuje se chvíle, kdy se solidarita s afgánským lidem
stane záležitostí každého občana Třetího světa, především v mus
limských zemích. Škody pro SSSR budou potom nenapravitelné.
Tímto způsobem Rezistence systematicky, den po dni, pomáhala roz
leptávat úhrnnou sílu SSSR ve světě.
Trhliny se často rozšiřují, aniž by bylo možno vždy určit jejich
průběh nebo rozměry. Ale tato skutečnost se stala podstatnou pro
toho, kdo chce pochopit mezinárodní šachovnici ve chvíli, kdy So
věti ztratili kontrolu nad afgánským vzdušným prostorem.
LETTRE AFGHANE, Paříž, No. 7, říjen 1987, str. 2. Původní titulek
Le potentiel politique de la Résistance commence à apparaître.
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DOVÉST

VÁLKU

K

PŘIROZENÉMU

KONCI

(Interview s velitelem Massúdem)
Ti, kdo jsou opravdoví znalci umění válečného,
podrobují
si
nepřátelskou armádu bez boje.
Sun Tsu

ABDUL HAFÍZ: Jak hodnotíte celkovou válečnou situaci v tomto roce
<1987> ?
VELITEL MASSÚD: Hlavním vojenským cílem, který Sověti letos sle
dovali, bylo odříznout nás od hranic.
Většina jejich operací se
soustředila na východní, jižní a západní oblasti Afganistanu, na
provincie Paktia, Kandahár a více méně i Herát, Kunar a Nangar
har. Proto byl důraz nepřátelských útoků ve středních a severních
oblastech menší. Nepříteli se však nepodařilo pokročit v realiza
ci tohoto jeho cíle,
ostatně sledovaného už v předešlých letech.
Ale je
nepochybné,
že nám způsobil
těžkosti na zásobovacích
cestách.
Hlavním cílem mudžahedínů v tomto roce, zejména na frontách, kte
ré se přímo týkají nás, bylo pokračovat ve vytváření základen. Za
prvořadý cíl jsme stanovili zbavit tyto zóny jakékoli nepřátelské
přítomnosti a eliminovat posádky a opevněná postavení v horských
regi oněch.
Ze strany mudžahedínů byla vedena,
kromě
opotřebovací
války, v
níž bylo pokračováno, také zpola mobilní válka - s týmž výsledkem
jako v minulém roce. V důsledku operací v listopadu minulého roku
<1986> a díky Bohu jsme dosáhli určitých úspěchů; například doby
tí
posádky v Kalafghanu, jehož bylo dosaženo za 45 minut, vysti
huje úspěch mudžahedínů.
HAFÍZ: V posledních měsících došly informace, podle nichž mudžahedíni pronikli na sovětské území a zahájili tam operace. Podíle
li se na nich bojovníci pod vaším velením?
MASSÚD: Dostali jsme rovněž takové informace. Je jisté, že mudžahedíni několikrát vtrhli na sovětské území a podnikli tam útoky s
použitím raket BM 12. A rovněž bylo sovětské území ostřelováno z
této strany hranice. Až doposud se mudžahedíni patřící k Džamiat
v severní části Afganistanu na těchto operacích nepodíleli.
HAFÍZ: Jaká je situace ve vaší hlavní základně, Páňšíru?
MASSÚD: Páňšír nemůžeme považovat za nejdůležitější základnu. Kaž
dé místo
považujeme pro sebe za základnu hlavní, a v řetězu zá
kladen, které jsme vybudovali, je Páňšír jednou v řadě.
V této
chvíli není průběh války v Páňšíru špatný. Nepřítel tam drží šest
či sedm posádek a chce vést poziční
válku. My jsme aplikovali
taktiku zaměřenou proti poziční válce. Vedeme akce dvojího druhu:
<Za prvé> je potřebí minimálními vlastními silami zaměstnávat ne
přítele a soustřeďovat hlavní síly ve směru k důležitějším zónám.
Za druhé je třeba vést opotřebovací válku, jejíž cena je pro ne
přítele vysoká;
je záhodno, aby opotřebovací válka pokračovala
všude tam, kde nepřítel chce vést válku poziční.
Díky Bohu uskutečňujeme tyto dva druhy akcí. Naše organizační
práce a naše operace mimo Páňšír byly úspěšné a rozvíjejí
se.
Hlavním cílem nepřítele v poziční válce bylo připoutat
nás k
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jedinému bodu, to jest k Páňšíru.
Nepodařilo se mu to. Dokázali
jsme vytvořit další základny,
rozvinout válku ven, dostat se do
bodů pro nepřítele strategicky důležitějších a zasadit mu tvrdší
rány. Rovněž opotřebovací válka uvnitř Páňšíru zasadila nepříteli
těžké ztráty, a to ho donutilo k reorganizaci, která
nyní probí
há. To dokazuje efektivnost opotřebovací
války,
kterou vedeme
uvnitř údolí.
Používáme
přitom několika typů akcí: ostřelování
posádek těžkými zbraněmi, zejména tarasnicemi,
minomety, kanóny
nebo jinými zbraněmi tohoto druhu.
Totéž s cílem zabránit nepří
teli v přemisťování. Minování
spojovacích cest mezi opevněnými
body. Dále, nad každým opevněným bodem nepřítele v horách jsou
dva až tři mudžahedíni pověření úkolem střílet z lehkých zbraní
na každého vojáka, který opustí krytou pozici.
Jinou stránkou války vedené v Páňšíru je odříznutí nepřítele od
jeho zásobovacích cest, což mu způsobuje těžké ztráty. Protiletadlové bezzákluzové kanóny jsou rozmístěny kolem posádek.
Ještě nutno dodat, že čas od času podnikají mudžahedíni operace
proti opevněným bodům a dobývají je. Ještě jsme se nerozhodli do
být posádek, ale kdybychom to chtěli, byli bychom toho schopni. Z
důvodů, které vám nemohu objasnit, toto rozhodnutí ještě nepadlo.
Dáváme přednost takovému
řešení,
kdy je nepřítel vystaven opo
třebovací válce.
HAFÍZ: Jak jste právě řekl, vaše první
základna,
Páňšír,
je z
velké části pod kontrolou Sovětů,
obyvatelstvo údolí
odešlo do
Kábulu, do sousedních údolí
nebo do jiných krajů. Nemyslíte, že
základny, které budujete nyní, může potkat stejný osud?
MASSÚD: Sověti nám chtěli v Páňšíru vnutit vleklou válku s koneč
ným cílem vyřadit nás. Dnes jsou v pasti
své
vlastní
taktiky.
Kdyby k tomu neměli
politické důvody, jistě by nechtěli pokračo
vat ve válce v Páňšíru. Nyní je v tomto údolí kolem
3700 sovět
ských vojáků a jedna divize vládního vojska kábulského režimu. V
jediném obvodu je tak mnoho sil
zaměstnáno natolik, že absolutně
nemohou být aktivně použity a
jsou v naprosto defenzivním posta
vení, přičemž trpí každodenními
ztrátami. Proto jsem si jist, že
nepřítel nikdy nebude opakovat
tento svůj omyl. Máme dnes, díky
Bohu, dostatek základen, aby je nepřítel nemohl okupovat. Nepřá
telské ztráty způsobené touto taktikou jsou patrné z faktu, že
nám Sověti a kábulské loutky několikrát nabídli vyjednávání.
HAFÍZ: Jak hodnotíte dobytí posádky v Kalafghanu?
MASSÚD: Naše jednotky tvořili bojovníci z těchto míst: Kešm, Farchár,
Wersadž,
Chost e Fereng, Kalafghan, Páňšír, a dále bojov
níci
"ústředních jednotek". To ukazuje efektivnost a rozvoj Re
zistence co do jednoty,
organizace a disciplíny. Pokud se týká
vojenské taktiky, je tato operace akcí semi-mobilní války. Trvala
jen 45 minut. Bojovníci ukázali schopnost používat těžkých zbraní
a přesnost v jejich použití. Koordinace mezi jednotlivými útočný
mi skupinami byla výtečná. Náš systém spojení pracoval perfektně.
Vše to je podstatný pokrok ve srovnání s předešlými lety.
HAFÍZ: Podle některých hlášení mají
Sověti v úmyslu během tohoto
roku podniknout rozsáhlé operace proti důležitým základnám mudžahedínů. Výsledek těchto operací určí jejich rozhodnutí o politic
kém řešení. Jaké opatření jste podnikli?
MASSÚD: Nemáme takové informace. Avšak naše základny jsou připra
veny se bránit v každou chvíli a za všech okolností. Neznepokoju
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je mne to.
HAFÍZ: Nádžib navrhl národní smíření a vytvoření koaliční vlády.
Co si o tom myslíte?
MASSÚD: Podle mého soudu je národní
smíření jen oponou, která má
zakrýt vojenskou, politickou i sociální porážku Sovětského svazu
v Afganistanu. Jejich cílem bylo oslabit na mezinárodní scéně so
lidaritu s naším Božím bojem.
Kromě toho se pokoušeli podnítit
odštěpenecké skupiny uvnitř mudžahedínů. Koaliční vládou se chtěl
Nádžib posílit, obnovit svou armádu, aby mohl dosáhnout své cíle
v budoucnu. Po vyhlášení národního smíření jsme organizovali set
kání Bratří <velitelú> ze severní části Afganistanu a z některých
dalších regionu a po debatě jsme společně odmítli tyto návrhy.
Projevili jsme znovu svou vůli pokračovat v ozbrojeném boji.
HAFÍZ: Bývalý král řekl v jednom interview,
že slouží afgánskému
lidu a nepřeje si
obnovit
monarchii. Proč mudžahedíni nechtějí,
aby sloužil svému lidu a zemi?
MASSÚD: V nynější situaci nemůže bývalý král afgánskému lidu ni
jak prospět. Zastavit válku v nynější situaci je zrada. Je třeba,
aby válka dospěla ke svému vrcholnému bodu: k porážce nepřítele.
Je nutno, aby Sovětský svaz souhlasil s jednáním přímo s mudžahedíny. Jakékoli jiné vyjednávání nebo rozhodnutí bude proti zájmům
našeho lidu a Islámu.
HAFÍZ:
A jestliže <král> Zaher není
proti
ozbrojenému Džihádu
<Božímu boji> a chce boj řídit, jaký je potom váš názor?
MASSÚD: Jestliže Zaher nebo kdokoli jiný je schopen sjednotit mudžahedíny a vést je proti Sovětům, je to v zájmu Islámu a našeho
lidu a my tomu nebudeme odporovat. Co se týče samé Zaherovy oso
by, není činitelem, v něhož bychom mohli skládat takové naděje.
Podle mého mínění Zaher není stavěn na takový úkol, mimo jiné ne
ní
schopen řídit boj v Afganistanu. Dokázal během své vlády, že
neměl tuto schopnost a inteligenci
ani
v normálních situacích,
nemusíme ani mluvit o té nynější. Není to muž pro tuto situaci.
HAFÍZ: Jaká situace podle vašeho názoru nastane, jestliže se USA,
SSSR a Pakistan domluví na vrácení moci bývalému králi?
MASSÚD: Dnes stojí Sověti tváří v tvář porážce, a to díky Bohu a
vůli našeho lidu. Žádná vláda, žádná velmoc ani supervelmoc nemů
že jednat proti vůli lidu.
HAFÍZ: Rád bych, abyste něco řekl o tom, jaké přednosti má Šura-e
Nezár (Rada pozorovatelů), jejímž jste představitelem.
MASSÚD: Jednali jsme se smyslem pro jednotu.
Napětí
a rozdíly,
které dříve existovaly, byly odstraněny. Vytvořili
jsme jednotné
velení pro pět provincií. Ustavili jsme solidní organizaci v hor
ském kraji Badachšán na sever od Kábulu.
Kromě toho jsme také dospěli
k jednotě v místech. S výjimkou
strany Hezb-e Islámí (strany p. Hekmatyara) se sdružily všechny
směry.
Ziskem je vojenská koordinace. Nejenže naše základny jsou v každý
okamžik připraveny se bránit, nýbrž můžeme také podnikat ofenziv
ní
akce.
Vojenské síly spojené s Radou se zmocnily za dobu méně
než jednoho roku tří důležitých posádek: Farcháru, Nahrinu a Kalaf ghanu.
Založili jsme "ústřední jednotky”, složené z mladých vzdělaných a
zkušených bojovníků, kteří budou příštími důstojníky islámských
ozbrojených sil Afganistanu.
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Co se týče hospodářství, Rada dokázala
v minulém roce poskytnout
hospodářskou pomoc obyvatelstvu postiženému suchem. Půjčovala pe
níze obyvatelům, aby si mohli opatřit osivo. Touto materiální po
mocí jsme dokázali odvrátit tisíce rodin od odchodu do exilu.
V ohledu kulturním se Radě podařilo zavést nový systém výchovy.
Na každé základně byly otevřeny desítky škol a medresy jsou dnes
v lepší situaci.
HAFÍZ: Jestli budete v příští vládě Afganistanu prezidentem repu
bliky, jaké budou vztahy Afganistanu k SSSR?
MASSÚD: V příští afgánské vládě nebudu prezidentem republiky a
vztahy mezi Afganistanem a SSSR budou záviset
na situaci, jaká
převládne teď.
HAFÍZ: Zdá se, že jste krajně zaměstnán svými současnými funkce
mi. Řešíte všechny problémy, vojenské i civilní. Je to způsobeno
nedostatkem schopných kádrů?
MASSÚD: Nadhazujete, že není dost kádrů a říkáte, že práce je in
dividuální. Nejsem toho mínění. Existuje rozdělení odpovědností.
Díky Bohu máme kádry, které pracují v různých oborech a slušně.
Co se týče vojenství, stanovím pouze plán, ostatní je dílem Brat
ří
a zvláště velitelů "ústředních jednotek”, kteří jsou ostatně
sami schopni vypracovávat plány a provádět je. A co se týče poli
tické práce a ostatních odvětví,
Bratří
pokračují ve své práci
bez mé přítomnosti. Není ovšem pochyby o tom, že Afganistan nalé
havě potřebuje schopné lidi. Podle mého názoru zde je náš hlavní
nedostatek.
HAFÍZ: Hlásíte se ke straně Džamiat Islámí Afganistan. Jak hodno
títe tuto stranu vzhledem k jiným afgánským islámistickým směrům?
MASSÚD: Jsem členem Džamiat, o tom není pochyby. Kdo patří k ně
jaké
organizaci,
přirozeně ji považuje za tu nejlepší.
Džamiat
vede umírněnou politiku, není
extrémistická. Její činnost uvnitř
země se zakládá na rozumu. Džamiat
více hledí na potřeby práce v
terénu než na proslulost svých členů a orientuje se na pozitivní
či nnost.
HAFÍZ: Někteří prorokují, že chcete
vytvořit
novou organizaci a
Džamiat považujete za zdroj zásobování. Co tomu říkáte?
MASSÚD: Podle mne, kdokoli usiluje o tvoření odštěpeneckých směrů
mezi mudžahedíny, dopouští se těžké zrady. Všichni mohou a musí
pracovat
v rámci
svých organizací a zlepšovat jejich působení.
Vytvoření nové strany neřeší žádný problém a není
v zájmu boje.
Pan Sajyaf vytvořil v roce 1981 svou vlastní organizaci s bohatý
mi prostředky, a
nejenže nedokázal rozvinout
žádnou pozitivní
činnost, nýbrž naopak přechodně oslabil boj. Krátce, ten, kdo se
pokouší vytvořit odštěpenecké směry uvnitř Džamiat,
nemůže být
považován za nic jiného než za zrádce Božího boje v Afganistanu a
my nikomu nedovolíme vytvářet uvnitř Džamiat takovou situaci.
(Zápis Abdula Hafíze, člena politického výboru Džamiat Islámí
Af gani stan)
Překlad
z
říjen 1987,

francouzského textu v LETTRE AFGHANE,
str. 2, 4-7. Titulek redakce AZ.
*
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Paříž,

No.

7,

AFGANSKÁ

SPOLEČNOST

NABÍRÁ

DECH

Mehrabodin MASSTAN

Během roku 1987 začala afgánská společnost ožívat. Bohužel zůsta
la stranou ta část obyvatelstva, která pociťuje hlavní
tíhu so
větské okupace a rozkladu takzvaného afgánského státu,
především
obyvatelstvo Kábulu <...>. Ale vcelku bylo možno zaznamenat vý
znamnou změnu v životních podmínkách, v morálce a organizovanosti
lidí.
K tomu, aby se v těžkých podmínkách války a bídy vytvořily soci
ální struktury, bylo třeba času. Po zhroucení afgánského státu v
r. 1979 zůstal venkov bez škol,
bez zdravotnictví, a se značně
rozrušeným obchodem. Tento rozklad byl provázen, jak známo, vel
kými válečnými destrukcemi, které hluboce poškodily afgánský hos
podářský život. Velitelé odboje všude nabádali a podněcovali mís
tní předáky k všestranné aktivitě. Díky těmto podnětům obecní ra
dy často vytvářely výbory na pomoc obětem války a pro hospodář
skou a sociální obnovu. Během roků toto hnutí sílilo, až se nako
nec stalo téměř všeobecným všude, kde to dovolují válečné poměry.
Tento vývoj byl posílen dvěma rozhodujícími činiteli. Předně byla
roku 1987 dobrá úroda, o 40 % vyšší
než normálně. Toto zlepšení
přichází
po dvou letech sucha. Je nutno se poklonit statečnosti
afgánských venkovanů, kteří
odvážně ošili
maximum půdy,
a to
přesto, že neměli dostatek osiva.
Jejich rozhodnost se vyplatila dvojnásob. Po zimě, která naháněla
strach,
protože byla téměř beze sněhu, nakonec na jaře přišly
deště. A ještě jednou se usmálo na afgánské rolníky štěstí, že
mohli sklidit bez dramatu. Sověti totiž ztratili vojenskou inici
ativu a to jim zabránilo zapalovat úrodu, jako to dělali dříve.
A tak afgánská společnost jakoby ožila.
Postupně se obrozují i
jiné prvky společenského života.
Například jenom v okrese Kešm
chodí
tři
tisíce dětí do školy. Afgánci objevují, že mohou jít
dopředu bez toho, že by se nechávali
vést
vzdálenými
městskými
úřady. Zkušenosti rozvoje zemědělství vyvolávají zvědavost a bu
dou se bezpochyby v příštích měsících rozšiřovat.
Tento psychologický vývoj je doprovázen a dovršován velmi zřetel
ným příklonem k Rezistenci. Bojovníci v první fázi zápasu pochá
zeli z různých prostředí a v minulosti
dokonce stáli
vášnivě
proti
sobě.
To vedlo k rozštěpení proudů Rezistence, které se
nyní vyrovnává.
Kádry bojovníků jsou totiž konfrontovány s touž sociální reali
tou. Často je to vede k volbě stejných metod při řešení problémů
každodenního života.
Jejich cíle a politické postoje se časem
sblížily a lidé se začali navzájem lépe chápat. Sjednocení Rezi
stence má dnes proto dobré základy. Mudžahedíni začali
společně
vládnout dříve, než vytvořili exilovou vládu.
LETTRE AFGHANE,

Paříž,

No.

8,

prosinec 1987,
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str.

6.

Zkráceno.

JAK MÁ JEDNAT MALÝ NÁROD SE SUPERVELMOCÍ
Není snad možno, aby čtenář nezpozoroval,
že na každé stránce,
při každém odstavci, který vybíráme do této malé čítanky o Afga
nistanu, myslíme na Československo. Vybíráme z dramatické, tra
gické, ale především heroické a proto vznešené a povznášející
afgánské zkušenosti to,
co nejvíce oslovuje nás, co je pro nás
ne j ži vot ně j ší .
Není třeba být historikem, stačí
být čtenářem Palackého a Jirás
ka,
abychom v duchovním světě velitele Massúda zpozorovali
rysy
důvěrně,
až neuvěřitelně, nám známé - ducha Božích bojovníků.
Čtenář,
který měl tento pocit, neměl ho náhodou. Kdybychom měli
víc možností, tiskli bychom tu vedle sebe husitské chorály a vá
lečný zpěv Massúdových bojovníků:
podobnosti
jsou ohromující. A
nejsou to podobnosti pouze vnější
či situační, ani jen praktické
(jako např. některé společné principy vojenské). Základem příbuz
nosti je tu společné východisko teologické a filozofické.
Tento názor možná čtenáře ohromí víc, než by ho ohromily podobno
sti mezi husitskými chorály a pochodovým zpěvem Massúdova oddílu.
Vinu za to má český dějepis.
Stačí
poznamenat, že totéž ideové
východisko, které vykrystalizovalo v husitství,
vedlo u
našich
slovanských bratří Bosňanů k nadšenému přijetí islámu.
Češi jsou
oběťmi snobství své kultury, která je zvyklá hledat kladné hodno
ty pouze na Západě a proto vlastní národ jen se Západem srovnává
a k němu připodobňuje.
Provokuje-li
v tomto ohledu náš časopis,
není to bez úmyslu.
Není to však jeho cíl poslední.
Předkládáme tu československým
čtenářům záměrně (a aniž bychom tento úmysl skrývali) to z afgán
ské zkušenosti, co je nejnaléhavější pro československý zápas
o
svobodu který nás čeká. Tak jsou zamýšleny jednotlivé oddíly
tohoto výběru.
Tak je třeba číst též tento oddíl. JEHO NADPIS VYJADŘUJE TU NEJAUTENTIČTĚJŠÍ
PODOBU "ČESKÉ", TJ. ČESKOSLOVENSKÉ OTÁZKY.
(A co
nad to jest k tomuto tématu, od zlého jest: je to LEŽ. )
Z tohoto hlediska buďtež čteny následující stati: čtenář v nich
nesmí hledat povrchní aktualitu,
protože
VELKÉ TÉMA vyjádřené v
nadpise je pro nás trvale nejžhavější současná otázka přibližně
od roku 1526, a přestane být naléhavé teprv tenkrát, až se naučí
me jednat jako... řekněme, Afgánci
(a mnozí jim podobní). Smysl
následujících statí není tedy např. v tom, že s předstihem formu
lovaly jisté stanovisko k jistému gorbačovsko-kissingerovskému
plánu... Dokonce, kdyby to bylo možné, kdyby to nebylo na závadu
myšlence a kdyby v tom autoři nespatřovali násilný zásah do je
jich textu, falšování,
a k tomu právě v tom, co asi oni ze svého
hlediska
považují
za nejnaléhavější - vypustil bych z
těchto
následujících textů vše,
co má nebo dnes nabývá tu povrchní
aktualitu. Nemohu to udělat, předesílám tedy tuto poznámku. Chci,
aby vyniklo to podstatné, to pro nás nejpodstat nější :
jak jedná
malý národ s velmocí (či, chceme-li, se soupeřícími velmocEMI).
JT
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RABBÁNÍHO

ODPOVĚĎ

GORBAČOVOVI

Profesor Rabbání využil tiskové konference konané 18. května 1977
ve Středisku strategických studii
v Islámábádu k objasnění svého
postoje k politickému řešení afgánské otázky.
Krátce poté znovu
potvrdil tuto pozici v interview, jejž udělil pákistánskému časo
pisu MUSLIM vydávanému v angličtině.
Pro profesora Rabbáního jsou Gorbačovovy mírové návrhy evidentně
pouhými politickými manévry. Tyto návrhy patří do jedné řady ke
všem sovětským iniciativám,
jejichž cílem je diverze v afgánské
otázce vždy, jakmile Sovětům hrozí nebezpečí, že se opozice pevně
spoj í <...>.
Naneštěstí se poslední Gorbačovova ofenzíva šarmu setkala s urči
tým ohlasem a podařilo se jí způsobit nám určité nesnáze na Zápa
dě. Sověti počítali se znepokojením, které vyvolala iránsko-irácká válka, tvrdili, že se chystají stáhnout z Afganistanu - a tím
dokázali zesílit svůj vliv v zemích Perského zálivu. Právě tak se
jim podařilo také zmírnit postoj, který zaujala poslední islámská
konference, která se konala v Kuvejtu v lednu 1987. Tato skuteč
nost se také projevila vzrůstem jejich obchodu s Emiráty <v Pers
kém zálivu,
red. > a obnovením velvyslanectví v Ománu. A nakonec
dokázali, že jejich válečné loďstvo proniklo do Zálivu - pod zá
minkou ochrany kuvejtských lodí.
Profesor Rabbání považuje tento úspěch za pouze přechodný a sou
dí,
že čas uvede věci na pravou míru. Odboj zvyšuje účinnost in
formací, které rozšiřuje. A sovětská politika uvnitř Afganistanu
se setkala s naprostým nezdarem. Díky Bohu a bdělosti mudžahedínů
nezpůsobily nabídky na "smíření" žádný příklon k loutkové vládě v
Kábulu. Právě naopak,
odboj
odpověděl koordinovanými operacemi,
uskutečněnými zejména 27. dubna <1987>
od tunelu v Salangu až k
sovětské hranici u Hajrátanu. Tato koordinace prokázala rostoucí
úpornost, soudržnost a účinnost Rezistence.
Fakta, ať nejnovější nebo dávno známá, jasně ukazují,
že sověts
kým návrhům naprosto chybí upřímnost. Ve chvíli, kdy Kreml hovoří
o míru a národním smíření, posílá do Afganistanu lépe vycvičené a
lépe vyzbrojené jednotky a nařizuje zesílení leteckých operací.
Neuplynulo ani 24 hodin, co Nadžibullah vyhlásil "zastavení pal
by”,
a vesnice Kestumand v provincii Laghmán byla bombardována,
třebaže nebyla žádnou vojenskou základnou odboje. Za tohoto bom
bardování byly zabity desítky žen a dětí. A stejně tak ve chvíli,
kdy pákistánský ministr zahraničí odjížděl do Ženevy na obnovená
nepřímá jednání pod záštitou OSN <s kábulskými delegáty prostřed
nictvím OSN>, porušilo sovětské
letectvo pákistánskou hranici a
bombardovalo tábory uprchlíků, při čemž
přišlo o život víc než
150 lidí. < . . . >
Dějiny střední Evropy po poslední světové válce nás rovněž nabá
dají
k opatrnosti. Sovětský svaz dokázal podle svého manévrovat
koaličními vládami vytvořenými v Polsku a Maďarsku a nakonec z
nich vytlačit nemařxistické strany,
třebaže byly na počátku ve
většině. Postačilo obvinit nekomunistické předáky z kolaborace s
nacismem, aby se tyto nezávislé země staly satelity SSSR.
Politické řešení afgánské otázky je podle profesora Rabbániho mo
žné, ale klíč k němu je
v rukou Sovětů. Afgánská otázka vznikla
sovětskou agresí a zanikne, až se Sovětský svaz stáhne. Morálka
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stejně jako zdravý rozum si žádá, aby po osvobození
země hrála
politicky hlavní úlohu ta síla, která v osmileté válce toto osvo
bození vydobyla. Proto je Rezistence legitimním politickým výra
zem afgánského lidu a organizace,
z nichž se Rezistence skládá,
vytvoří vládu.
Sověti si vytvářejí záminky. Zdůrazňují nebezpečí občanské války.
Tvrdí
také, že se obávají, aby se Afganistan nestal cizí
nepřá
telskou základnou proti SSSR.
Tyto argumenty nelze brát vážně.
Dějiny učí, že naše země nikdy nepoznala občanskou válku. Je tře
ba také
poukázat na základní principy, k nimž se hlásí
všichni
mudžahedíni a lid ve svém celku.
Bojujeme všichni
za nastolení
islámského zřízení a nic nás od toho cíle neodvrátí. Stejně tak
afgánský lid nikdy nedopustí,
aby byla jeho země považována za
základnu nějaké cizí
moci,
ať by to měly být USA nebo kterýkoli
jiný stát.
Afganistan potřebuje konečně mír, klid a bezpečnost. Aby si tento
mír zajistila,
naváže naše země dobré sousedské vztahy se všemi
svými
sousedy, s tou jedinou podmínkou, že nebudou zasahovat
do
našich vnitřních záležitostí.
Rezistence rovněž jednomyslně zastává zásadu sebeurčení. Jen lid
si zvolí vládu podle své vůle, a ta bude řídit zemi nezávislou a
nezačleněnou do žádného z bloků.
Ani
integrita afgánského území
nesmí být předmětem jakéhokoli
jednání. Zrádce Karmal neměl nejmenšího práva odstupovat Wachan Sovětům. Nedopustíme, aby byl byť
jen jediný metr našeho území zabrán.
Čím méně Kreml vskutku usiluje o politické řešení, tím spíše se
samo nabízí. Profesor Rabbání navrhuje jednu z možných cest. Us
tavení Výboru složeného z vojenských představitelů a
právníků by
umožnilo vyřizovat běžné záležitosti a hlavně připravit volby,
z
nichž by vzešli poslanci, jejichž úkolem by bylo vypracovat příš
tí ústavu. Tento Výbor, který by vzešel z Rezistence, by byl také
schopen zajistit ochranu sovětských vojsk během jejich ústupu.
Profesor Rabbání předložil tento návrh výboru Sdružení afgánských
mudžahedínů <aliance sedmi islámistických stran, red. >, aby přis
pěl k vypracování společného návrhu všech odbojových organizací.
Jedinou překážkou na cestě k míru jsou Sověti. SSSR musí uznat
fakt, že Rezistence existuje a že je nutno jednat přímo s ní. Vše
ostatní je zbytečné, marné a nerealistické.
Sověti
požadují od
Pákistánců, aby uznali
kábulský režim, který prakticky neexistu
je. Jak mohou přehlížet realitu Rezistence, která jim po osm let
zasazuje vojenské porážky? Není možno vybudovat nic solidního bez
vyjednávání s Rezistencí a dvěma sousedními státy,
které ji pod
porují, Pákistánem a Iránem.
V této perspektivě posuzuje prof. Rabbání také možnou úlohu býva
lého krále
Zaher Šacha. Necítí žádné nepřátelství k jeho osobě,
ale nemyslí, že by mohl přispět k příznivému vývoji
situace. Na
opak, jeho intervence by mohla způsobit rozkol uvnitř Rezistence
(na niž nemá prakticky žádný přímý vliv) a opatřit Sovětům rukojemníka, jehož by uměli využít k prodloužení své okupace. Základ
na staré monarchie, kmenový systém, náleží dnes minulosti.
Zaher
Šach je proto neschopen spravovat zemi, v níž tvoří jeho stoupen
ci jen malou menšinu,
jakkoli se nesmí popírat, že existují. Ur
čitá značná část obyvatelstva soudí, že král byl odpovědný za vý
voj událostí, které vyústily v současné drama. Afganistan prodě
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lal hlubokou změnu. A tento Afganistan dnes ztělesňují jiné osob
nosti, a na nich je, aby jednaly.
Zaher Šach ostatně prohlásil,
že nebude zasahovat, dokud se Rezistence nesjednotí kolem něho.
Kdo může ještě pochybovat,
že Rezistence je vskutku jediný možný
partner Sovětů při rozmluvách?
LETTRE AFGHANE,

No.

5,

červenec 1987,

str.

2-3.

Poněkud zkráceno.

*

NEDEJME

SE

ZLÁKAT

Homayun TANDAR
SSSR je donucen vyjednávat o odchodu z Afganistanu.
Nikdo už ne
může doopravdy věřit, ba ani předstírat,
že věří,
že sovětská
vojska chrání spřátelenou zemi. Kábulský režim nemá prakticky
žádnou administrativní
základnu. Ponechává Sovětům, aby zabezpe
čovali fungování zdánlivého státu natolik, jak je to potřebné pro
sovětskou politiku. Obyvatelstvo je jednotné ve své vůli vyhnat
invazora a věrohodnost okupantů je tak nízká, že nemohou očeká
vat,
že by natrvalo někoho získali, bud' si to kdokoli.
Současně
se zhoršováním politické a diplomatické pozice Kremlu se také so
větská armáda setkává se stále vzrůstajícími potížemi. Sověti již
dříve rezignovali a ponechali kontrolu nad převážnou částí území
Rezistenci. Nyní stojí tváří v tvář třem novým skutečnostem, kte
ré vážně komplikují jejich plány.
Především jejich letectvo ztratilo kontrolu nad vzdušným prosto
rem a musí počítat s dělostřelectvem Rezistence. Jejich jednotky
jsou proto obklíčeny ve svých základnách a tam poškozovány častý
mi sabotážemi. Dále, města (a Kábul především) jsou terčem syste
matické infiltrace Rezistence, která si osvojila metody městské
guerilly. Toto pronikání je usnadněno též tím, že kolaboranti So
větů mají
strach, co s nimi bude. A konečně, sovětská vojenská
mašinérie je rozložena ztrátou bojové morálky, která se už neome
zuje jen na vojáky základní
služby.
Demoralizace rozežírá celou
sovětskou armádu a obyvatelstvo SSSR pochybuje o tom, co mu jeho
předáci po osm let tvrdili o Afganistanu.
V těchto souvislostech je pochopitelné, že se sovětský šéf těžko
může vyhnout hledání politického řešení. Proto připravil návnady:
oznamuje fiktivní stažení jednotek, stejně tak iluzorní rozšíření
loutkové vlády v Kábulu, nesmyslné návrhy na zastavení palby atd.
Teď zaznamenáváme sovětský úmysl využít bývalého krále.
Tyto iniciativy spíše zvýrazňují, jak jsou Sověti v tísni, než že
by ukazovaly na jejich skutečné úmysly. Čím více bude reálná per
spektiva skutečného jednání, tím více musí být Rezistence opatrná
tváří v tvář Gorbačovovým diverzním manévrům, o něž se on určitě
v beznadějné situaci
pokusí. Poučení z východní Evropy je jasné.
Ustavit vládu s komunisty za přítomnosti sovětských jednotek zna
mená vydat jim zemi. Proto, chceme-li
zkrátit sovětskou okupaci
Afganistanu, musíme umět zůstat klidní.
LETTRE AFGHANE,

Paříž,

No.

5,

červenec 1987.
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Poněkud zkráceno.

ODBOJ VYHRÁL PRVNÍ KOLO - VYHRAJE I DRUHÉ
Po osmi letech války je nesporné jedno:
Sověti
jsou neschopni
kontrolovat afgánské území a obyvatelstvo.
Toto je ten jediný
skutečný důvod sovětského ústupu. Veškerá diplomatická a zprost
ředkovatelská aktivita chce jenom zakrýt
tuto porážku: bude to
marné,
protože
události
ji ještě zdůrazní a dají jí
nezvratný
charakter.
Někteří by stále chtěli vidět v osvobození Afganistanu Gorbačovovo mírové gesto, důkaz skutečné změny v Kremlu. Ještě jedna pomí
jivá iluze! Sovětské úsilí udržet se v Afganistanu, ať je jakkoli
marné, je tu jako důkaz expansi oni srnu SSSR jako reality nepomíjející

Okupant počítá s tím, že pro uchování svého vlivu v Afganistanu
po 15. květnu použije tří metod.
Pokusil
se posílit
kábulský
režim diplomaticky a vojensky.
Dále doufá, že využije vnitřních
rozporů Rezistence k vyvolání občanské války.
A
konečně se
pokouší přeskupit jádro svých sil
na Sever,
aby tam vytvořil
pásmo, kde by jeho intervence byla zároveň i snazší i méně patrná
vzhledem k blízkosti hranice. Avšak všemi
těmito třemi hrázemi,
které mají zastavit nápor Rezistence, proniká voda.
Druhé kolo
bude naše stejně jako prvé.
Podívejme se na kábulský režim - či spíše na to, co z něho zbývá.
Takzvaná kábulská vláda byla již dříve neschopna spravovat coko
li. Dnes na sebe soustředila nenávist lidu do té míry, že sebe
menší kompromis s ní se rovná sebevraždě. Není schopna být Sovět
skému svazu ani spojencem ani nástrojem; je pro něj jen galejnickou koulí, která mu překáží a spoutává ho - dokonce i v případě,
že si kábulský režim po nějaký čas toto město udrží. Iluze o jeho
zahraničních svazcích se rozplyne jako sníh na slunci
ve chvíli,
kdy Rezistence ustaví
svou vlastní vládu v provinciích, z nichž
vyžene Sověty.
Pokud jde o myšlenku "libanizace"
Afganistanu, je to nejnestoud
nější sovětská intoxikace. Sověti udělali opravdu vše, aby podní
tili jedny mudžahedíny proti druhým. Ale neuspěli. Nejvýznamnější
velitelé dnes sdružili celé rozsáhlé oblasti a v nich řídí civil
ní
správu i
vojenské operace.
Spolupracují navzájem ve všech
ohledech. Dohromady dokáží vést Afganistan k míru.
Stažení na Sever se zdá být spíš řešením z nouze:
míní se Sověti
znovu diskreditovat, budou-li chtět v horších podmínkách pokračo
vat ve válce, která vyjevila jejich slabosti? Chtějí
pokračovat,
pár desítek kilometrů od svých muslimských republik, v agitaci,
která už jim způsobila sněť? Tato utopie snad jen stěží
zakrývá
chvat jejich ústupu, ale nezachrání jim tvář.
Ti, kteří nám radí
"dorozumění",
by snad udělali lépe, kdyby se
vrátili
na
pevnou zem. Většina těchto dobrých duší neřekla ani
slovo,
když bylo masakrováno půldruhá miliónu lidí
a
vyhnáno
dalších pět miliónů našich krajanů; zapomněli na kruté životní
podmínky všech ostatních. Právě tito lidé dnes
podávají
SSSR
spásnou ruku, když chtějí
zachránit
několik Afgánců,
kteří mu
sloužili. Jejich falešná "lidskost" neoklame nikoho, a zejména ne
ty zainteresované, kteří rozhodně dávají přednost
příklonu k Re
zistenci, která jediná je schopna je ochránit.
Sovětská moc se rozloží sama sebou týmž
procesem, v němž Rezis
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tence kámen po kameni vybuduje
nový stát - stát Afgáncú. Afgánci
se ujmou vlády nad celým Afganistanem,
a není moci, která by jim
v tom zabránila.

Přeloženo z (francouzského) interního textu pařížské
Džamiat-e Islámí. Konec května 1988.

kanceláře

*

DRUHÁ

MOTIVACE
A.

M.

AFGÁNCŮ

ROSENTHAL

(Islámábád, Pákistán)Afgánský odboj dobyl jednoho historického
vítězství a tvrdě bojuje o druhé.
V první bitvě zlomil
sovětský pokus ovládnout Afganistan. Druhá
bitva, která právě začala, se vede o to, aby Afgánci sami rozho
dovali
o budoucnosti své země, jestli
a až odtáhnou Rusové.
Afgánci říkají, že budou bojovat tak dlouho, dokud nedosáhnou i
tohoto druhého vítězství.
Nikdo si
nemyslí,
že by mluvili
naplano.
V pohledu z Ameriky se afgánská Rezistence zdá komplikovaná a
obskurní. Vypadá jako roztříštěná, rozervaná sváry a feudalismem,
řízená vůdci s protichůdnými ambicemi, plná vášní a kmenové odda
nosti naprosto nepochopitelné západnímu myšlení.
Jinak to vypadá, pozorujeme-li to zblízka z tohoto hlavního města
Pákistánu, který poskytl na desetiletí útočiště miliónům Afgánců.
A ještě jinak to vypadá ještě víc zblízka z pákisbánského pohra
ničního města Péšavaru,
kde působí političtí vůdci velkých stran
ze svých chudých pracoven a uprchlických táborů.
Komplikace a sváry jistě existují.
Avšak vyplynuly ze zcela
zvláštních dějin Afganistanu, kde náboženství a kmen po staletí
dominovaly životu, za války i v míru. A bylo to právě nadšení pro
náboženství a kmen, které dalo sílu a vůli,
jež byly schopny
zastavit sovětskou expanzi - poprvé od dob bolševické revoluce v
roce 1917.
Zblízka se vůdci a jejich následovníci jeví ani ne tak jako divo
cí válečníci, nýbrž spíše jako živí lidé, starostliví o své rodi
ny, obživu a budoucnost.
A všechno začne být daleko jasnější, jakmile si uvědomíme, že tu
byly dvě neoddělitelné motivace po všechna ta léta bojů, utrpení
a umírání. Jedna: vyhnat Rusy.
A druhá, právě tak silná: smést
afgánské komunisty.
Z Péšavaru je hranice a válka na její druhé straně vzdálena hodi
nu cesty přes Kajberův průsmyk,
přes skalnaté
pahorky,
kde po
celé generace byl každý dům a každá vesnice vybudována jako pev
nost proti záškodníkům.
Zde je ústředí sedmi hlavních skupin afgánské Rezistence, jejichž
aliance je dosti vrtkavá. Právě teď jsou však jednotný ve dvou
věcech: Rusové musejí odejít; a musejí si vzít sebou afgánské ko
munistické vůdce, přinejmenším ty, kteří chtějí zůstat naživu.
Jak Rusové víc a víc hovoří o odchodu, na Afgánce se naléhá, aby
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uspíšili ten den svým souhlasem s podílem afgánských komunistů na
moci ve svobodném Afganistanu.
Pakistanský prezident Zia ul- Haq je v tom klíčovou postavou. Je
jednou z nejpozoruhodnějších osobností v Asii a stojí v čele hnu
tí
směřujícího k politické svobodě. Stále ještě se občas oblékne
do vojenské uniformy, aby připomněl
lidu,
že armáda by se mohla
vrátit, kdyby se z politiky stal chaos. Ale je daleko od výjimeč
ného stavu,
s jehož pomocí vládl skoro celé desetiletí. Zdá se,
že ho to těší stejně, jako jeho kritiky těší svoboda, kterou za
něho požívají.
Generál Zia je afgánskými bojovníky respektován. Jeho země, chudá
a v nesnázích, přijala tři milióny afgánských uprchlíků a dělila
se s nimi o to, co měla. Málokterá země udělala pro uprchlíky
tolik jako Pákistán.
A přes Pákistán šla americká pomoc Afgáncům. Pákistán nezasahuje
přímo vojensky, ale bez Pákistánu by válka proti sovětské okupaci
nemohla být vybojována.
Pákistánci by byli rádi
zbaveni
břemene
uprchlíků. Generál Zia
onehdy úředně prohlásil,
že mysli, že přiznat roli afgánským ko
munistům je rozumná cena, kterou by Rezistence měla zaplatit.
Avšak ti v Péšavaru, bojovníci za revoluční islámský Afganistan
stejně jako bojovníci za umírněnější islámský Afganistan,
znají
totéž jedno jediné slovo, hovoří-li
o podílu komunistů na moci:
ni kdy.
Generál
Zia doufá, že je přesvědčí,
ale nemyslí,
že
by byli
ochotni s ním smlouvat. Rezistence má moc. Kdyby jí měl být mír
vnucen, válka by pokračovala, uprchlíci by zůstávali, břemeno pro
Pákistán by bylo ještě
větší.
To ví on, to vědí Američané, a to
ví i Rezistence.
Zkrátka se zdá, že Rezistence je skálopevně přesvědčena, že ona a
pouze ona bude rozhodovat o budoucnosti
Afganistanu a že to bude
budoucnost bez komunistů, afgánských stejně jako sovětských. Má
totiž několik svých věr feudálních,
a jednu velice moderní: Malé
země mohou přečkat a někdy přemoci
velké, a jestliže to dokážou,
jsou oprávněny rozhodovat o svém osudu.
NĚKTERÉ MALÉ NÁRODY MOHOU URČOVAT VLASTNÍ OSUD.

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, New York,
- s odvoláním na THE NEW YORK TIMES.
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Etnická mapa Afganistanu
a
okolních
území
Francouzský čtvrtletník HÉRODOTE, revue de geographic et de géopolitique, publikuje ve svém č. 35 (konec
1984)
studii Michela
Fouchera "Géopolitique de la question afghane", k níž jsou přilo
ženy dvě mapy založené na výzkumech Oliviera Roy. Zde je (poněkud
upravená) mapa etnická:

Principales ethnies:

Pashtun

Hazara

Baluch

Aimak

Altitude supèrieurere à 3000 m
Zones dèserques

Tajik

Ville principale

Turkmen

Uzbek

Aulir*. (N'H i*. I «>ri i A)

Ktmgtii? e/puMi en 7u"iu>e

M 84
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Tuto mapu porovnejte nejprve s jinými kartografickými zpracování
mi téže otázky (mapy v AZ č. 1 na s. 84 a v tomto sešitě na s. 64)
a pak srovnávejte s mapami rozšíření jednotlivých stran Rezisten
ce. ( První je v AZ 1 na s. 100,
druhá zde na 3. straně obálky. )
Ze srovnání vyplývají zřetelné souvislosti mezi etnickou přísluš
ností a stranickým rozdělením, ačkoli
obě
kritéria rozhodně ne
jsou totožná. Strana Džamiat- e Islámí je nejpevněji uchycena v
etniku
tádžickém,
uzbeckém a ajmackém ( S, SV a Z,
zejména
pak
údolí Páňšír, Herát, Mazár -e Šaríf, Badachšán); této straně se v
západní politické terminologii říká "umírnění islámisté" (nevhod
nost západní terminologie vidí pečlivý čtenář tohoto sešitu sám);
vůdce strany prof. Rabbání je původem z
Badachšánu.
Přes
růst
vlivu této strany během války je Džamiat stále především stranou
etnik mluvících jazyky perské jazykové
skupiny. Hekmatiarova
strana (v západním žargonu zpravidla charakterizovaná jako "radi
kálně islámistická" )
má svou oporu zpravidla v prostředí paštúnském - na ně také obvykle navazují její enklávy v oblastech vět
šinového vlivu Džamiat.
Z
paštúnského etnika vyrůstá také druhá
(nikoli extrémi s ti cká)
větev strany Hezb, Khalesova (Džalalabád,
Khost,
Kajberův průsmyk).
Kmenové struktury paštúnského etnika
podél
jihovýchodní hranice tvoří
základnu tradícionalistických
stran (zejména Harakat-e Enqelab), ale také stran Gajlaního a
Modžadeddiho, tj. roajalist ického establišmentu. Núristánci, po
věstní svou nezávislostí, kteří jako první povstali a z
jejichž
území se Sověti již před několika lety stáhli
(po marné snaze
zlomit Núristánce masakry), vyhlásili autonomní stát
a jeho jmé
nem vydávají viza karavanám zásobujícím ostatní
provincie; vzá
jemné respektování se v núristánské otázce je argumentem pro mož
nost soužití bez Sovětů, komunistů a krále. Paštúni žijící v kme
nových strukturách (v tzv. "kmenové zóně" podél j v. hranice) jsou
však nejčastěji zvláštní položkou, která zůstává mimo toto i kaž
dé
jiné
politické rozdělení. Paštúni na jihu jsou pevně spojeni
se stranou Harakat-e Enqelab.
To je strana, která sice patří do
aliance sedmi islámistických stran, ale je tvořena především kon
zervativním klérem: neangažuje se
tolik za sociální změny jako
ostatní islámisté ( a tudíž by se JÍ mělo říkat "umírněná“ - v
autentickém afgánském smyslu, nikoli co do vztahu k Západu...)
Šíitské strany jsou spojeny hlavně s etnikem Hazárů, v jeho pů
vodním prostředí v horách ve středu země i v diaspoře ve městech;
Hazárové jako etnikum i jako šíité jsou párii afgánské společnos
ti. Opírají se o Irán, který vystupuje jako jejich protektor. Ne
účastní se práce Rezistence v Péšavaru. (Kartograficky vyjádřené
rozšíření šíitských směrů vytváří
optický klam: velehorská území
jsou řídce osídlena. )
Nápadné je nevýrazné zastoupení Balúčů, resp. šíitské vlivy v je
jich území - které může být, spolu s aktivitou sovětské agentury
mezi nimi, nebezpečím pro budoucnost.
V pákistánské emigraci se
opírají o Quettu.
Quetta je ostatně důležité středisko také monarchistických stran
- o nichž, jako o celé quettské emigraci, je na Západě jen velmi
málo informací.
(Redakční vysvětlivka AZ)
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INDICKÝ OCEÁN - ANEBO KASPICKÉ MOŘE?
Sovětská

Střední

Asie

1953

-

86

Alexandre BENNIGSEN

(Referát přednesený na kolokviu Výzkumného a studijního střediska
o Afganistanu <CEREDAF>^ v Paříži
v listopadu 1986. - Ačkoli tu
autor opakuje některé myšlenky,
které čtenáři znají z jeho člán
ku v minulém čísle AZ, rozvádí je a prohlubuje celou koncepci.)
Moje analýza se týká let 1953 až 1986,
protože rok 1953,
rok
Stalinovy smrti, skutečně znamená začátek nové éry,
alespoň pro
Střední Asii.
Především bych chtěl připomenout, že sovětskou Střední Asii oddě
luje od Afganistanu a Iránu dlouhá hranice zcela umělá a snadno
překročítelná.
V naší
době ji už žádná železná opona nechrání
před rozhlasovým vysíláním, kazetami a videokazetami.
Proto vše
chno to,
co se odehrává v Afganistanu ( a také v Iránu) má své
nutné důsledky v životě muslimů ve Střední Asii, a rovněž naopak,
vývoj v sovětském Turkestánu přímo nebo nepřímo ovlivňuje průběh
války v Afganistanu. Od roku 1953 se ve Střední Asii změnilo mno
hé,
ale především nastala výměna generací. To vypadá jako samo
zřejmost, ale ve Střední Asii má výměna generací svůj
zcela spe
cifický význam. Tamní
domorodá elita roku 1953, narozená před
Říjnovou revolucí v r. 1917, poznala všechny hrůzy stalinské éry:
zničení Basmačů koncem dvacátých let a jeho následky, genocidu
kazašského lidu (víc než půldruhého miliónu mrtvých v polovině
třicátých let), fyzickou likvidaci celé předrevol učni
intelektu
ální elity, zničení (neúplné) všech islámských náboženských zaří
zení v průběhu let 1928 až 1939,
a za poslední světové války, v
letech 1942-43, genocidu, rovněž nedokončenou, více než půldruhá
miliónu muslimských horalů deportovaných ze severního Kavkazu.
Generace, která rozhodovala v roce 1953, byla poddajná úřadům a
strašně
traumatizovaná - měla strach z Rusů. Tehdy,
mezi
léty
1928 a 1945, div že celá muslimská populace nezmizela z mapy svě
ta. Přinejmenším se na to právě tak dívali muslimští
intelektuá
lové, kteří to přežili. Ale přežili - a domorodá elita roku 1986,
která je u moci nebo spíše v předsíni moci (protože skutečná moc
ještě patří jenom Rusům), už to trauma nezná. Je příliš mladá,
aby si pamatovala předválečné tragédie, nebojí se Rusů a věří, ať
důvodně nebo bezdůvodně, že genocidy stalinské
éry se už nemohou
opakovat.
Dnešní domorodá elita se může zdát více SOVĚTIZOVANÁ (na povrch
je snad k nerozeznání od Rusů),
ale ve skutečnosti je mnohem víc
zainteresována o vlastní národní minulost, mimo jiné i
o islám
jako náboženství předků, které je právě proto dokonce i nevěřící
mi považováno za posvátné a nedotknutelné.
Tato elita se cítí
mnohem blíže zahraničnímu muslimskému světu - a především soused
nímu Afganistanu.
Mezi činiteli, které se vyvinuly ve Střední
Asii za posledních
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třicet let a
které jsou schopny ovlivnit osud Afganistanu,
je
potřeba zdůraznit na jedné straně smělou a spektakulární inicia
tivu sovětské moci a na druhé straně tři prvky pozvolného vývoje,
které sovětská moc nedokázala ovládnout:
jedná se tu především o to, co bychom mohli
nazvat
ISLÁMSKOU
STRATEGIÍ vypracovanou za Brežněva (pravděpodobně tehdejším šéfem
KGB Andropovem), již 1968, a definitivně prosazenou kolem roku
1974. Spočívá v systematickém využívání
nejen muslimské nábožen
ské hierarchie ze SSSR, tj. čtyř mufti a jejich náměstků,
kteří
jsou ovšem prominentními členy sovětské NOMENKLATURY,
ale také
autentických ulema (tj. islámských učenců či
duchovních, pozn.
red. AZ). Byli Kremlem považováni za skutečné partnery a spojence
a nikoli jen za pouhé agenty, a to s ohledem na dvojitý cíl:
vnitřní: garantovat loajalitu věřících vůči režimu,
vnější: nabízet zahraničnímu muslimskému světu,
a hlavně
konzervativním a prozápadním muslimským zemím (jako např.
Saudské Arábii, Jordánsku a Maroku) obraz SSSR jako "mus
limské mocnosti" (a nikoli pouze "SSSR- přítele islámu").
Tato zahraniční propaganda, otrocky napodobovaná Kábulem,
byla a
ještě je korunována vynikajícím úspěchem:
jestliže
je afgánská
válka v islámském světě
prakticky zapomenuta,
vděčí za to SSSR
především zásahům svých muftí.
Celková analýza "islámské strategie"
překračuje rámec našeho
dnešního pojednání, ale stojí za zmínku, že jejího prvního cíle,
získat záruku loajálnosti věřících vůči sovětskému režimu, určitě
nebylo dosaženo, a to proto, že oficiální hierarchie má jen mini
mální autoritu mezi místním obyvatelstvem a že její kontrola nad
ním je zpochybněna " paralelním islámem", súfickým a fundamenta
listickým, nepřátelským ke komunismu a Rusům.
Naproti tomu v zahraniční propagandě je úspěch této strategie tím
větší, že tvrzením sovětských (a krátce nato i afgánských)
muftí
nečelí žádná kontra-propaganda ani ze strany neznalého a lhostej
ného Západu ani ze strany muslimských zemí, které z různých důvo
dů akceptují "pravidla hry" a chovají se k sovětským muftí, jako
kdyby to byli oprávnění partneři.
Pokud se týče dlouhodobého vývoje
ve
Střední
Asii v posledních
třiceti letech, je charakterizován třemi faktory nepříznivými pro
Moskvu a tudíž příznivými pro afgánskou věc - faktory, jejichž
zvládnutí není v moci sovětských úřadů. Jsou to:
demografická exploze muslimského obyvatelstva SSSR,
pře
devším středoasijských národů
znovuvzkříšení islámu po padesáti letech a jeho vynoření
bezmála v plném světle, a to především v jeho podobě fun
damentalistické
faktické zmizení železné opony,
která kdysi
izolovala a
chránila Střední Asii, a v důsledku toho objevení
zahra
ničního muslimského světa sovětskými muslimy.
Prudký demografický růst
muslimské populace doprovázený jen velice pomalým vzrůstem obyva
telstva slovanského (Rusů a Ukrajinců) je dobře známou skutečnos
tí, kterou studují a komentují sami sovětští odborníci. Připomeň
me, že mezi lety 1970 a 1979 činil přírůstek ruského obyvatelstva
6,5 %. turkmenského 33 %, uzbeckého 35 % a tádžického 36 %.
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Dnes je v SSSR podle nejopatrnějších odhadů více než 50 miliónů
muslimů a na konci století
jich bude 70 až 75 miliónů. Takže je
den sovětský občan ze čtyř bude muslim, jeden z pěti bude patřit
k některé z národností turkské skupiny.
Demografický vzrůst muslimů jistě sám o sobě nestačí zpochybnit
politickou nadvládu Rusů v celém Svazu ani významně ohrozit jeho
stabilitu. Bylo by omyl představovat si, že se sovětské impérium
už
rozkládá nebo že to co nevidět začne, jak nás o tom chtějí
někteří žurnalisté přesvědčit. Skutečné nebezpečí pro Sověty je
však jinde. Spočívá v tom, co bychom mohli nazvat autochtonizací
celých jižních oblastí SSSR,
Kavkazu a Střední Asie. Je to zcela
nový fenomén, ale vyplývá ze statistik již docela zřetelně.
Zjednodušeně bychom mohli tento vývoj shrnout následovně: Střední
Asie, tato napolo pouštní oblast s omezenými zdroji vody, je dnes
obývána 40 milióny obyvatel, z nichž asi
čtvrtina je nemuslimská
- nedávno přistěhovalí
Rusové.
Tato oblast je téměř přelidněná.
Jenže se uvádí, že koncem minulého století
tam žilo 60 miliónů.
Až doposud se nezdařil žádný z projektů, jejichž cílem bylo nějak
řešit problém přelidnění Střední Asie. Zastavila se ovšem imigra
ce Rusů do této oblasti - ale domorodé muslimské
obyvatelstvo
tvrdošíjně odmítá stěhovat se do evropského Ruska nebo na Sibiř.
Industrializace této strategicky příliš zranitelné oblasti nepři
padá v úvahu, a zcela nedávno Moskva definitivně zamítla grandi
ózní projekt obrácení sibiřských řek,
který měl ze Střední Asie
udělat bohatou zalidněnou oblast.
Takže, pod tlakem demografickým (a také psychologickým) - jsou to
Rusové, kdo začíná opouštět Střední Asii. V důsledku toho se již
ní pohraniční území SSSR stávají více "muslimskými" a více "domo
rodými". Počet Rusů je tam stále nižší,
a jestli ten pohyb bude
pokračovat, stanou se tam nepatrnou menšinou. Důsledky toho se už
pociťují: domorodé kádry mají větší
přístup k moci
(na místní
úrovni!), je konec s nadějemi na etnické promíšení Rusů a muslimů
a tím na výrobu "sovětského člověka"; nastává návrat k muslimské
mu způsobu života, a posléze a především - náboženská obroda.
Návrat k islámu,
tento druhý fenomén postalinské epochy,
je pozorovatelný přede
vším na obou okrajích žebříčku domorodé společnosti: v lidových
masách a mezi sovětskou elitou. Dosah tohoto faktu je ovšem mini
malizován, většinou je vykládán jako obyčejný přechodný incident
- jistě nepříjemný, ale překonatelný lepší propagandou a agitací.
Náboženská obroda je příznak typický pro všechna území Sovětského
svazu; projevuje se stejně tak u křesťanů pravoslavných i katoli
ckých jako u budhistů, židů a muslimů. Není ani vyvolán ani mani
pulován ze zahraničí, jak to tvrdí sovětská propaganda. Je snadno
pochopitelný: vysvětluje ho vulgárnost a duševní
a spirituální
chudoba oficiálního ateismu. Avšak u muslimů je návrat k islámu
ještě významnější. U nich byl
náboženský moment
vždy neodlučně
spojen s národním, takže
náboženské probuzení
znamená současně
vzestup uvědomění národního. Vyjadřuje také
porozumění,
že "my
muslimové" jsme něco jiného než "oni - Rusové"; jsme něco "jim"
čelícího, takže také naopak, "my jsme bližší duchovně i politicky
našim afgánským sousedům, které Rusové právě masakrují".
Náboženská obroda ovšem ještě neohrožuje stabilitu sovětského im
péria ve Střední Asii. Avšak dlouhodobě, ba dokonce i z hlediska
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"středních termínů” má v sobě neblahé aspekty. Podle všech infor
mací, které se k nám dostávají, je to islám konzervativní a integristický,
a nikoli reformní a liberální, co přitahuje nejvíce.
Náboženské probuzení
není
pouhou "přechodnou módou", kterou by
bylo snadno lokalizovat a likvidovat. Má hluboké historické koře
ny a dokonce silnou organizační základnu, představovanou súfickými bratrstvy (tariqa),
které sovětská policie nikdy není schopna
infiltrovat. Toto probuzení je fenomén národní, domorodý, navazu
jící
na mnohé
dávné "svaté války" vedené ve Střední Asii a na
Kavkaze proti
nevěřícím Rusům a Sovětům. Tento fenomén nebyl
vyvolán ze zahraničí, ale není žádné pochyby o tom,
že
události
odehrávající se za hranicemi ho budou prohlubovat a urychlovat už
tím, že dokazují mobilizační a organizační převahu islámských po
litických hnutí v Afganistanu a Iránu nad místními komunistickými
stranami. Právě tak je afgánská válka chápána ve Střední Asii.
Znovuobjevení zahraničního muslimského světa
(společenství věřících) a nové
porozumění,
že
"my muslimové v
SSSR jsme jeho částí" je logickým a nevyhnutelným důsledkem tech
nického pokroku.
Není už železné opony. Rozhlasové vysílání z celého světa, kaze
ty, ba dokonce podzemní literatura procházejí dneska hranicí jako
řešetem. A zejména průběh afgánské války je ve Střední Asii dobře
znám a sledován s nadšením.
Dokonce podle přiznání úřadů jsou KGB a Agitprop zaplaveny a
neschopné čelit přílivu informací
přicházejících z
vně. Aby se
správně docenil možný destabili začni
efekt této skutečnosti, je
potřebí si uvědomit, že muslimské obyvatelstvo SSSR (které vždy
patřilo mezi politicky a intelektuálně nejpokročílejší
v celém
islámském světě) žilo po půl století v úplném odříznutí od zbytku
světa, vydáno otupujícímu vlivu ruského marx-lenini srnu.
Dnes má
Střední Asie žízeň po novém. Všechno co přichází z vně, s podmín
kou, že se to vztahuje tak či onak k islámu, má půvab novosti a
je přijímáno hltavě, především jsou-li to myšlenky oponující ofi
ciálnímu marxismu. Střední Asie se stala oblastí velice zranitel
nou působením ze vně.
Mezi nejdůležitější, nejdalekosáhlejší
důsledky tohoto psycholo
gického znovuzařazení středoasijských muslimů do muslimského svě
ta patří na prvním místě změna v pojetí národní totožnosti
mus
limských populací.
Dnes se už nespokojují s tím, že by řekli "já
jsem Uzbek" (nebo "Tatar" či
"Turkmen"), ba ani "já jsem Turkestánec" či "Turk"... Stále
víc a víc je slyšet "já jsem muslim",
tak jako před revolucí. A jako důsledek tohoto vývoje nabývá so
lidarita s bojujícími
Afgánci
zabarvení
víc a víc náboženské a
nikoli už, jako v roce 1 980, jen čistě etnické.
Takové jsou, zcela zběžně, afgánské vlivy na Střední Asii. Sovět
ští muslimové je přijímají jako dvojité destabili začni poselství:
islámské organizace jsou dynamičtější,
bojeschopnější,
výkonnější než komunistická strana
Sovětská armáda,
prohlašující se za nejlepší
na světě,
není schopna vyhrát nad několika špatně vyzbrojenými tlu
pami .
Přičteno k pocitu estetické, sociální a duchovní nadřazenosti is
lámu nad marxismem, je toto dvojí poselství hlasem naděje: odboj
proti Rusům je možný. . .
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Je potřebí se rovněž tázat, jak mohou nebo by mohli sovětští mus
limové ovlivňovat válku v Afganistanu.
Na Západě ovšem často slyšíme říkat: "Je to sedm roku,
co trvá
válka v Afganistanu,
a není vidět ani sebemenší pozdvižení, ani
nejmenší hromadný protest ve Střední Asii ve prospěch jejich afgánských souvěrců. Kde je tedy ta proslulá islámská solidarita?"
Jistěže: v daném momentě je pomoc středoasijských muslimů mudžahedínům především "pasivní". Ale dokonce i jako pasivní má ohrom
ný význam.
Všichni si vzpomínáme,
že od března až dubna 1980 byly sovětské
jednotky, které čítaly vysoké procento Turkestánců (až ke 40 %) ,
z Afganistanu staženy a nahrazeny jednotkami složenými výhradně z
Rusů a jiných nemuslimů. Dezerce muslimských vojáků ze Střední
Asie byly pro to hlavním důvodem.
Dnes je jen velmi málo Turkes
tánců a Kavkazanú v sovětských bojových jednotkách. Jejich odmít
nutí bojovat proti souvěrcům zabránilo Sovětům vydávat afgánskou
válku za jakousi vnitřní
mezi-mušlimskou záležitost, za jakousi
"občanskou válku". Díky jim vyvstává dnes afgánská válka přede
všemi taková, jaká skutečně je: jako genocida prováděná imperia
listickou a koloniální velmocí.
Kromě
tohoto "pasivního"
příspěvku k afgánskému boji začínáme
také,
hlavně od r. 1 984, pozorovat první "aktivní",
jako např.
to, že se ( poprvé od revoluce) objevil muslimský samizdat. Jedná
se nejčastěji o opisování propagandistických brožur, vydávaných v
ruštině afgánskou Rezistencí
v Péšavaru. V jižním Uzbekistánu se
konaly v dubnu 1984 manifestace na podporu mudžahedínů, které by
ly tvrdě potlačeny sovětskou armádou. A konečně jsou zaznamenány
případy,
zatím sice jen jednotlivé, ale příznačné, že sovětští
Turkestánci přecházejí hranici,
aby vstoupili do řad afgánských
mudžahedínů. A to se jedná o mladé lidi, komsomolce, případně i
členy komunistické strany... tedy představitele té mladé a zdán
livě sovětizované elity,
s níž Moskva nejvíce počítala ve snaze
zajistit si budoucnost.
Závěrem lze tedy říci,
že je pravděpodobné, že vývoj započatý v
roce 1980, kdy se mezi sovětskými
muslimy probudily city solida
rity s bojujícími
Afgánci, bude pokračovat a bude mít mezi jiným
za následek pomalé, ale trvalé zhoršování ovzduší xenofobie, kte
ré
již dnes
charakterizuje vztahy mezi muslimským autochtonním
obyvatelstvem a Rusy ve Střední Asii. Není vyloučeno, že tato xe
nofobie se v budoucnu stane natolik silnou, že ovlivní politickou
strategii Moskvy v Afganistanu.
Nakonec bych chtěl vyjádřit naději, že Západ, který se tak málo
podílí na boji afgánského lidu, dokáže
pochopit,
jaké eso má ve
Střední
Asii
ve hře.
Znesnadňováním postavení Rusů
v jejich
vlastní kolonii může Západ Moskvě zabraňovat, aby se pouštěla do
dobyvatelských dobrodružství v muslimském světě.

Přeloženo z francouzského výtahu otištěného v dokumentaci uspořá
dané Evropskou humanitní koordinací pro Afganistan,
Paříž 1987.
Mezititulky vypuštěny.
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Qarquin a Agča
V červenci 1987 potopili
mudžahedíni
z
provincie
Džozdžan dvě
sovětské lodi na pohraniční řece
Amu-Darja.
V odvetu vtrhly na
afgánské území sovětské jednotky z SSSR.
Zaútočily na okresy
Qarquin a Agča. V několika vesnicích bylo zmasakrováno veškeré
obyvatelstvo. Rezistence způsobila invazním silám těžké ztráty.

(Dle LETTRE AFGHANE,

SOVĚTI

Paříž,

No.

7,

říjen 1987,

VE

OHROŽENI

str.

STŘEDNÍ

2)

ASII

Nepokoje v Alma Atě ukázaly, jak rozhodná je nespokojenost musli
mu ve Střední Asii. Tyto demonstrace, které zdaleka nejsou jedi
nou událostí toho druhu, svědčí o vzrůstajícím odhodlání sovět
ských muslimů, které se projevuje ve všech ohledech. Komunistická
vrchnost
prozradila,
jak velice ji zneklidňuje toto narůstání
opozice, které vyvrací
všechny komunistické
teze. Nejautoritativnější sovětské časopisy konstatují,
že
islám je na postupu
zejména mezi mladou generací,
obzvláště studenty, a žádají, aby
byla učiněna opatření proti této vlně, jejíž síla byla podceněna.
Ale čeho může dosáhnout tato zpozdilá propaganda tváří
v tvář
nadšení, které vzbuzuje afgánská Rezistence?
Od prvních dnů sovětské invaze do Afganistanu se vojáci ze Střed
ní
Asie
bratřili
s afgánskými
odbojáři.
Od té doby sympatie
bratrských národů stále sílily. Nepokoje se projevily např.
v
Tádžikistánu, a celé vesnice tamních muslimů se musely uchýlit do
Afganistanu, aby unikly represím. Vzájemné styky se stávaly stále
častějšími a intenzivnějšími. Náboženská literatura proniká již
téměř
volně hranicí.
Rozhlasová
vysílání přinášejí informace,
které s nadšením přijímají desítky miliónů lidí.
Tak afgánská válka urychluje hnutí, které komunistický okupant
nebude už moci zadržet. Ví to Gorbačov? To je klíčová otázka. Jak
si představit liberalizaci země v okamžiku, kdy významná část je
jího obyvatelstva se dává na cestu stále rozhodnějšího nesouhla
su? Tento rozpor by měl vést komentátory ke skutečným otázkám.
Hamid SHERDIL
LETTRE AFGHANE, Paříž, No. 8, prosinec 1 987, str. 6.

1987:

Útoky proti Pákistánu dle výroční zprávy State departmentu,

Violations

1980
1981
1982
1983 1984 1985 1986

174
94
59
93

110
256
Oct 1987

Artillery Attacks

Air Attacks

Year

77l
674

Persons
Injured

4

3

Persons
Killed

2

25

5

17
22

2
261

38
67
437

Violations

133

19
39
483

41
49
121
495
517

Persons
Injured

4
8
24
19
120
130

Persons
Killed

Terrorist Explosions
Incidents

2

38
25
56
50
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47
28
118
487
450

Persons
Injured

4
26

48
173
798
953

Persosns
Killed

4
8
96
216
198

TOTAL
Persons
Injured

4
3
8
37
333
230
985
1,520

Persons
Killed

2
5

4
179
140
311
431

OČIMA ZÁPADU
POHLED AMERICKÉHO STÁTNÍHO DEPARTMENTU
Department of State USA vydává každoročně souhrnnou zprávu o prů
běhu afgánské války. Prozatím poslední vyšla v prosinci
1987 a
nese název AFGHANISTAN: EIGHT YEARS OF SOVIET OCCUPATION. Zpraco
vala ji výzkumná a studijní kancelář, čítá 24 velkých stran a po
dává nám dobrý obraz nl|jen o událostech samých, ale zejména o
tom, jak byly chápány v centru americké zahraniční politiky.
"Po osmi letech brutální
války s afgánským lidem se zhroutil so
větský pokus
kontrolovat Afganistan.
Konflikt mezi sovětskými
okupačními
silami a afgánskou Rezistencí pokračuje,
ale změnil
se. Zabíjení, destrukce a utrpení nevinných lidí trvá, ale vojen
ské, diplomatické a politické události se obrátily proti Sovětům.
Tyto tlaky by mohly Moskvu donutit, aby se vzdala svých marných
snah <...>. V osmém roce sovětské okupace přešla vojenská inicia
tiva v mnoha ohledech na mudžahedíny”, shrnuje zpráva podstatnou
změnu,
k níž došlo za uplynulý rok. Mudžahedíni diktovali vyšší
úroveň bojových akcí; stoupala během roku. Sověti byli
zpočátku
aktivnější, ale byli donuceni k obrannému postoji
a koncem roku
se stáhli do několika izolovaných základen.
Ztratili převahu ve
vzduchu. Utrpěli zvýšené ztráty ve vzduchu i na zemi. Vládní vo
jáci dezertují někdy po celých stovkách.
Dlouholetá snaha Sovětů legitimovat nějak politicky komunistický
režim se setkala s nezdarem.
"Režim udělal
v tomto roce mnoho
koncesí, které však byly nepřijatelné afgánskému lidu." Vojenská
způsobilost mudžahedínů vzrostla v několika ohledech: jejich lep
ší
kooperace a protivzdušná obrana způsobily, že několik oblastí
země bylo zcela zbaveno sovětské a režimní kontroly. Morálka mud
žahedínů je stále vysoká. Politická spolupráce mezi sedmi strana
mi Rezistence v Péšavaru se zlepšila.
Sověti se pokusili zakotvit kábulský režim diplomaticky. Dosáhli
několika diplomatických uznání, ale vcelku se tato snaha zhrouti
la. Svět zůstává skeptický, co se týká sovětských úmyslů s Afgani stanem.
Takové je celkové hodnocení situace ve zprávě. Dále se pokračuje
především podrobným hodnocením vývoje vojenských operací.
V sou
hrnu se zaznamenávají boje především v okolí Kandaháru a Kábulu a
v provincii Paktia, v prosinci pak těžké boje ve většině celé vý
chodní části země. Očekávaný pravidelný sezónní pokles bojové ak
tivity v zimě tentokrát nenastal.
Další
významnou okolností je
"válka o města": pronikání mudžahedínů do velkých měst
bylo čas
tější a způsobilo Sovětům větší nesnáze. Museli vybudovat obranné
pásy kolem měst. Na těchto pásech, zvláště kolem Kandaháru a Ká
bulu, se odehrávaly skoro stálé boje, které Sověty přišly draho.
Mudžahedíni na ně útočili proto,
aby mohli raketami zblízka ost
řelovat města. Terčem byly v Kábulu zejména vojenské cíle, ale
také např. sovětské kulturní středisko a ambasáda. Často bylo ra
ketami ostřelováno letiště Bagrám - nejdůležitější sovětská le
tecká základna. Pohoří Salang (na S od Kábulu), jímž prochází
hlavní strategická tepna do sovětského Termezu, bylo skoro po ce
lý rok jevištěm prudkých bojů. Sověti odpovídali
odvetnými útoky
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na údolí
Šomalí (mezi Salangem a Kábulem). V srpnu <1 987! >
tam
provedli vůbec nejničivější útok od začátku invaze. Tisíce míst
ních obyvatel
prchaly před necíleným sovětským raketovým, dělo
střeleckým a leteckým bombardováním. - Pokračovaly těžké boje ve
městě Herátu a okolí. Západní část města srovnali Sověti buldoze
ry se zemí a ostřelují ji děly. Tradičním jevištěm velkých bojů
byl opět Kandahár. Přestože Sověti nasadili své "specnaz",
nedo
sáhli větších úspěchů.
Rezistence v Kandaháru je dobře organizo
vaná, utvořila místní radu se zastoupením všech stran a nestranickým předsedou. Měla většinou plnou kontrolu nad starým městem,
ale v červnu tam začaly boje pravděpodobně nejtvrdší
od
začátku
války. Mudžahedíni zlomili
útok, stovky vládních vojáků dezerto
valy. Také v Kandaháru byly celé části města srovnány se zemí.Zřetelně zesílily bojové akce na S od Hindukuše a podél
sovětské
hranice. Cílem útoků byly režimní posádky, město Mazár-e
Šaríf a
naleziště zemního plynu. Vysoce organizovaná byla bojová činnost
v Massúdově oblasti, kterou řídila Severní rada. Boje jsou vedeny
jednotkami čtvera druhu: domobrana hájí vesnice před útoky, jed
notky druhého řádu brání údolí vcelku, mobilní vycvičené jednotky
s těžkými zbraněmi útočí
a vedou boje v celé provincii, a "jed
notky ústředí" jako jádro budoucí profesionální armády Rezistence
operují na severu. 0
ně se opíraly velké útoky na opevněné body,
např. Kalafgan (v červenci). Operaci plánoval Massúd a uskutečni
ly ji místní jednotky mudžahedínů, včetně bojovníků strany Harakat-e Enqelab <viz s. 84>. Tento bod leží na důležité silnici (do
Wachanu). V říjnu bojovníci strany Ittihád (velitele Sayjáfa)
a
jednotky Severní rady dobyly Koran-o Mundžon. Díky pečlivému plá
nování jsou Massúdovy operace úspěšné při relativně nízkých ztrá
tách. Sověti nejsou schopni se znovu zmocňovat dobytých pevností.
Režim široce publikoval, že ve Farjábu v létě
přešel
na jeho
stranu Abdul Rasul Phelwan, který přitom také vydal francouzského
novináře Alaina Guillo. Avšak odboj v této pro Sověty citlivé ob
lasti blízko jejich hranic a nalezišť zemního plynu pokračuje. 0perace podél sovětské hranice trvají již dlouho, často byly vede
ny na tradičních cestách pašeráků. Zpravidla šlo o prostou dopra
vu koránů na sovětské území,
ale příležitostně docházelo i k bo
jům. 1987 TASS poprvé oznámil dva útoky mudžahedínů <viz chrono
logie:*. Lidé, kterým se podařilo uprchnout za ničivých sovětských
odvetných útoků proti obyvatelstvu, jsou nejzbědovanéjší skupinou
mezi všemi uprchlíky v Pákistánu.
Vzrostla bojová aktivita ve východních provinciích. V květnu zaú
točilo asi 5 tisíc Sovětů na mudžahedíny v Paktii, a to bylo za
čátkem jedné z klíčových bitev tohoto roku. Do útoku byly nasaze
ny tanky, samohybná děla 152 mm, obrněné transportéry a letectvo,
které však bombardovalo pouze z velké výšky. I tak bylo sestřele
no asi dvanáct letadel. Do průlomu u Bajan Khel
byly nasazeny
elitní "specnaz", které však byly mudžahedíny odraženy po rozhoř
čeném boji muže proti muži a velkých ztrátách na obou stranách.
Jednotky vládního vojska měly podporovat
Sověty - stovky vojáků
přeběhly, přes všechna opatření, která tomu měla zabránit.
Boj o
Paktii skončil vítězstvím mudžahedínů, a to pozdvihlo jejich mo
rálku na tak vysoký stupeň, jako ještě nikdy od začátku invaze.
V listopadu a prosinci
probíhala velká bitva o Chost. K uvolnění
své posádky obklíčené ve městě nasadili Sověti velké síly podpo
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rované tak silnou dělostřeleckou palbou, že to nemá obdoby. <Viz
choronologii na s. 61, 62; zpráva ještě nezná výsledek. >
"Vzrůstající moc Rezistence" - tak je nadepsán oddíl
pojednáva
jící
o politické situaci v zemi. "Afgánská Rezistence je široké
národní hnutí zahrnující
většinu veškerého obyvatelstva v zemi,
afgánské uprchlíky v Iránu a Pákistánu a Afgánce v exilu v celém
světě", shrnuje zpráva. Dále mluví o jednotlivých stranách,
při
čemž je však charakterizuje pouze životopisy jejich vůdců. Kon
statuje se jako významný pokrok v koordinaci, že Aliance zvolila
dosavadního mluvčího na 18 měsíců velitelem a že byla zřízena Šura, rada složená paritně z představitelů všech sedmi stran. Přes
to se ovšem jednotlivé strany rozcházejí v názorech na budoucnost
Afganistanu a někdy i v taktice; nijak blíže to zpráva nevysvět
luje. Je zaznamenán vzrůst mezinárodní prestiže Rezistence během
roku 1987: v mnoha zemích byli oficiálně přijati jednotliví před
stavitelé odboje, a Khalis se ve své nové funkci zúčastnil debaty
o Afganistanu v OSN a byl poté přijat prezidentem Reaganem.
Ve zvláštní kapitole je pojednáváno o sovětské vojenské strategii
v Afganistanu. Zásadní je, že v roce 1987 byli donuceni víc a víc
se omezovat na obranu, protože ztratili vládu ve vzduchu. Omezili
se na zadržování Rezistence, příležitostné útoky na její karavany
a snažili se soustředit
se na operace podél hranic. Za Gorbačova
jen nevýznamně posilují své invazní síly, což nemusí být výsled
kem politického rozhodnutí, nýbrž
projevem nových těžkostí vzni
kajících tím, že infrastruktury v Afganistanu jsou již úplně zni
čené, takže zásobování si vyžaduje nasazování stále nových doda
tečných sil. Bojové síly Sovětů během roku 1987 mírně vzrostly,
zejména dělostřelectvo. Čítaly asi
120 tisíc mužů, a kromě toho
dalších zhruba 30 tisíc se podílelo na operacích přímo ze sovět
ského území, počítaje v to letectvo. Významná změna nastala
v
taktice,
je způsobena proti vzdušnou obranou mudžahedínú.
Malé
operace jsou vedeny bez podpory letectva. Běžná sovětská operace
se nyní opírá především o masívní podporu dělostřelectva a rozví
jí se pomaleji. Rovněž ubylo přepadů prováděných elitními jednot
kami
dopravovanými
vrtulníky - protože jejich ztráty vzrostly.
Ztráty sovětského letectva za rok činily asi 150-200 strojů. So
věti se snažili omezit své lidské ztráty, ale stejně činily 1987
asi 3000 mrtvých. Od začátku války to je asi 35-38 tisíc mužů, z
toho víc než třetina padlých; tento odhad nezahrnuje ztráty způ
sobené nemocemi, skutečné ztráty mohou být podstatně vyšší. Ně
které sovětské prameny udávají 50.000 i více, z toho 25.000 pad
lých. Sověti mají nadále velkou důvěru ve své "specnaz", i když
jejich účinnost už není taková jako dříve: jejich morálka upadla
a někdy byli poráženi.
Expediční
sbor dostal nový materiál, ze
jména dělostřelecký, dva typy velmi moderních kanónů, nové houfnice a automatizované minomety,
které mají vyrovnat nedostatek
letecké podpory. Budují se velká trvalá obranná zařízení zejména
kolem Kábulu. Velmi upadá bojová morálka sovětských vojáků <myšleno vojensky, tj. jejich ochota
bojovat proti afgánskému lidu>.
Špatná hygiena způsobuje nemoci, šíří se alkoholismus a drogy.
Sovětská diplomacie se zaměřila na
hledání "politického řešení".
Avšak zdá se, že Gorbačov neučinil tvrdé rozhodnutí odejít a ne
chat
své afgánské klienty vůli
afgánského lidu. Chtěl by asi
přeměnit kábulský režim v koalici, v níž by si komunisté uchovali
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důležité pozice. Sověti se pokusili o jednání
s bývalým králem. V SSSR samém je však málo projevů opozice proti válce.
V další části se podrobně rozebírají manévry režimu. Závěr: "Část
členstva a aparátu strany propadla pochybám, panice a pesimismu".
Pravil Nádžib. Dále je tu pasáž o nové ústavě režimu, a,
což
je
snad ještě surreal ističtější,
o jeho hospodářství. Hovoří se o
sociálních problémech, mj. o narkotismu, a zdůrazňuje se, že vše
chny hlavní organizace Rezistence se stavějí nepřátelsky k pěsto
vání narkotik a obchodu s nimi a některé z nich, s odvoláním na
islám, s nimi vedou usilovný boj.
Cenná je kapitola o regionálním kontextu afgánské otázky, přede
vším o Pákistánu. Upozorňuje se,
že od chvíle, kdy se Pákistán
odhodlal nebo byl
schopen k protiletecké obraně, se změnila tak
tika Sovětů , místo letadel posílají teroristy. (Statistickou ta
bulku leteckých a teroristických útoků viz zde na str. 99.) Upo
zorňuje se, že pásmo útoků se rozšiřuje, není jím už jenom pohra
niční uprchlická zóna. Politika Iránu v afgánské otázce je velice
ovlivňována jednak krizí v Zálivu, jednak stálým ohledem na vzta
hy k SSSR, s nímž má Irán dlouhou společnou hranici. Počátkem ro
ku 1987 Teherán zvýšil pomoc Rezistenci. V lednu byl prof. Rabbání, šéf Džamiat, poprvé oficiálně přijat na iránském ministerstvu
zahraničí. Irán také přišel se svou vlastní mírovou iniciativou:
obrátil se na Sověty, Pákistán a mudžahedíny s nabídkou rozhovorů
a svého zprostředkováni.
Vyloučil
tedy Kábul. Koncem léta však
nastal
jistý obrat, Irán se sblížil se Sověty, do Kábulu potom
přijel
(poprvé od začátku války) iránský velvyslanec a podpora
Iránu sunnitské Rezistenci se snížila. - Čína zahrnuje Afganistan
do souboru otázek svého vztahu k SSSR, odsuzuje důrazně sovětskou
politiku a podporuje Pákistán. V červnu čínská vláda ohlásila
svůj
dar
pro uprchlíky, velká kvanta potravin a látek.
Naproti
tomu Indie udržuje dobré vztahy s
Kábulem a podporuje jeho poli
tiku "národního dorozumění".
Podpořila úsilí o zakotvení Kábulu
na
mezinárodní scéně a v OSN nepřímo i sovětskou politiku.
Dále
se hovoří o úspěších kábulské diplomatické ofenzívy: Irák, Zimba
bwe, Kypr, Korea (Sever), Nikaragua - a první ambasáda v západní
Evropě, Vídeň. Na sovětský nátlak si s Kábulem vyměnily zástupce
i některé africké země.
Dále se hovoří ještě o afgánské otázce v OSN, a závěr tvoří ka
pitola o americké politice.
Jako základ amerického postoje se
zdůrazňuje požadavek okamžitého a úplného stažení Sovětů a sebeurčení pro afgánský lid. USA podporují úsilí gen. tajemníka OSN o
dosažení dohody. "Tak dlouho, dokud sovětské jednotky budou oku
povat Afganistan, bude vláda Spojených států pokračovat
ve své
důrazné podpoře věci afgánského lidu. "
Dále se hovoří o humani
tární pomoci Rezistenci, což je jistě neúplné. To však vidíme již
na první pohled: tato kapitola, kterou bychom považovali
za nej
důležitější, má totiž dohromady necelou stránku.
Jak jsme viděli, nejcennější je zpráva v rozboru vojenských udá
lostí a vojenské strategie a taktiky obou stran. Politické otázky
Rezistence úplně ignoruje, její
zahraniční
vztahy skoro též. Ze
všeho nejnápádnější je neúplnost zprávy.
AZ
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RAKOUŠTÍ SOCIALISTÉ O AFGANISTANU
Proč právě Rakousko? - Ne náhodou: po Polsku je to pro nás druhá
výčitka od sousedů za naši lhostejnost.
Ale máme tu ještě hlubší
důvod.
V květnu 1983 uspořádal Dr. Karl Renner-Institut ve Vídni seminář
o Afganistanu. Materiály semináře pak vyšly tiskem (AFGHANISTAN,
Renner-Institut, Wien, 85 stran).
Studie se zaměřují na skutečně
klíčové otázky konfliktu a dokazují hluboký zájem rakouských so
cialistů a jejich snahu pochopit duchovní svět národů Východu.
Rozebírá se afgánská politika SSSR a USA, další studie je věnová
na vývoji opozice v Afganistanu v letech 1919-1978 a jiná celko
vému rázu jeho novodobých dějin. Nejzajímavější jsou však dvě
diskusní témata, kvůli nimž byl seminář svolán: "Afganistan z ra
kouského pohledu" a "Afganistan a levice";
účastníkům to dvojí
splynulo do jednoho,
a čtenář ex post vidí, že místo "Rakousko"
mohlo být často řečeno "západní Evropa".
Proč je málo zpráv o Afganistanu? - Protože není žádná lobby,
která by naléhala na redakce. - Proč není lobby?
"Proč jsme kvů
li Vietnamu a Chile protestovali
na ulicích a proč to neděláme
kvůli Afganistanu?" - Toto jsou dvě z příčin, jak je
vidí Helmut
Kramer,
profesor mezinárodní
politiky na vídeňské univerzitě
(učenost jeho řeči zkracujeme, charakteristickou dikci ponechává
me): "Jsou-li osvobozenecká hnutí chápána na základě našich evropocentrických představ o třídách,
přehlíží se význam nacionalis
mu, tribalismu atd.". Nuže, zde je hned na počátku vyjádřena jed
na z příčin, která vede k tomu, že marxismem spoutané mysli, byť
i měly nejlepší úmysly,
jsou schopny solidarizovat se jedině s
takovým hnutím,
které lze nacpat do marxistických kategorií.
A
druhá: "Neschopnost evropské levice teoreticko-historicky rozvi
nout a politicky prosadit kritický postoj k SSSR, jeho zahraniční
politice a roli ve Třetím světě.
To je mimořádně obtížné, neboť
nemáme (soudí prof. Kramer) žádné souvislé
vysvětlení ve smyslu
teorie o imperialismu pro mocenskou a expanzivní politiku supervelmoci č. 2, označující se za socialistickou. Je zajisté velice
těžké být práv dvojroli SSSR ve Třetím světě. SSSR sehrál velice
důležitou kladnou roli při podpoře osvobozeneckých hnutí, a to tu
chci
zcela jasně říci,
abych nebyl označen za antokomunistu a
antisověta. . . " atd. ,
další si snad můžeme ušetřit, vidíme jasně,
o čem a jaká je tu řeč.
V diskusi o Afganistanu z rakouského pohledu řekl Emmerich Tálos,
profesor
politických věd na vídeňské univerzitě, pádněji:
"Malý
zájem (rakouské levice)... o afgánskou otázku je politicky podmí
něn, neboť výrok o Afganistanu znamená zároveň výrok o zahraniční
poli ti ce SSSR. . . "
Nejzřetelněji promluvil Afgánec, Sarajuddin Rasuly: "Někteří lidé
z levicového tábora,
vycházejíce z blokového myšlení, přenechali
Afganistan Sovětům a nechtěli ohrozit politiku uvolnění ..."
Musí ovšem být náležitě zdůrazněno, že všechna tato kritická slo
va zazněla na semináři organizovaném socialistickou stranou a že
cílem semináře bylo právě překonat charakterizovanou situaci. Za
tento poctivý přístup si rakouští socialisté zasluhují úctu.
Výsledkem semináře bylo založení "Socialistického afgánského vý
boru". který pak po celá léta války plnil a dále plní funkci ono
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ho proafgánského lobby v rakouském tisku. Nyní je jeho předsedou
poslanec Fritz Hochmair. Výbor pozval do Rakouska jednoho z nezá
vislých afgánských velitelů vnitřního odboje Assadulaha Ahmadi ho
a pod dojmem jeho svědectví se rozhodl zesílit svou pomoc bojují
címu Afganistanu:
postará se o léčení devíti zmrzačených dětí,
uhradí
náklady zdravotnického vzdělání několika mladých Afgánců,
podpoří afgánské školy a pošle potraviny.
Největším jeho projek
tem je pomoc při obnově zemědělství.
Nicméně tu máme to otevření dveří do západní Evropy pro kábulské
komunisty, jak je konstatuje americký State department (viz zde
s. 103), za které ovšem spoluodpovídají také rakouští socialisté,
tatáž strana. Takže stojíme před konkrétní otázkou,
nakolik jsou
ty zmrzačené děti atributem typické "vyvážené politiky",
jak to
socialisté s oblibou nazývají, a zda snad nemají plánované mírové
projekty navázat na ... Nádžibovo "národní smíření". Komu budou
složeny výsledky sbírek? Rezistenci, a to bez podmínek?
V této souvislosti je zajímavý seriál reportáží Georga HoffmannaOstenhofa z Kábulu, otiskovaný v květnu 1988 v AZ TAGBLATT, orgá
nu rakouské socialistické strany.
Reportér nejprve
přesvědčivě
vystihuje agónii kábulského komunistického režimu (přirovnává ji
k posledním dnům Saigonu)
a konstatuje, že po odchodu Sovětů ne
bude Nádžib schopen odolat
"rebelům": "Pánové z Kábulu... zjevně
sázejí na politické přesuny." Poté si posloužil strašidlem Hekmatiarem, prý "současným šéfem odbojové koalice" - což není ojedi
nělé, nýbrž má to místo v obraze Rezistence jako hnutí fanatické
ho. (Obraz psaný JEN z Kábulu, z oficiální návštěvy. ) Výsledkem
je adorace bývalého krále - jehož znovunastolení brání Rezistence
a prý Pákistán; o interesu Sovětů na tomto projektu není tu ani
slova.
Ačkoli o jeho smyslu musí být jasno, viz citát o jediné
záchraně Kábulu v manévrování. Výslovně se dokonce konstatuje, že
"mírová"
propaganda režimu má za cíl rozštěpit Rezistenci.
Dále
se podotýká, že "okupanti jsou všude stejní". (Reportér socialis
tických novin musí manifestovat "vyváženou politiku" a předcházet
nebezpečnému obvinění z anti sověti srnu. )
Aby tomu bylo dokonale
rozumět, dodá se ještě, že nevědět,
že jde o Rusy, považoval by
je člověk za Američany, mají
přece stejné klobouky: o genocidě
ani slova, to jen kábulský režim měl "téměř polpotovský začátek".
Co k tomu všemu říci? - Rakouští
socialisté si zaslouží úctu, že
poukázali na choulostivou otázku a že se nebáli říct o ní pravdu.
Nemluvě už o praktických činech,
které z poznání chtěli vyvodit.
Pravdu nejen konstatovali, ale také na sobě demonstrovali.
Mrši
na,
která páchne,
byla sice označena, je to návyk marxisticky
spoutané mysli; ale k jejímu odstranění je daleko. Vyvstává ovšem
důležitá otázka, co je prvotní a co je případně dodatečná styli
zace: není tím prvotním prostě strach ze Sovětů, strach pohodlné
Evropy,
a není
ideologická stylizace jen dodatečným maskováním
těch, kterým je za to hanba? Toť otázka.
Spoutaná mysl socialistů je jednou z příčin, proč byly v jednom
desetiletí možné nejmíň dvě strašné genocidy, kambodžská a afgán
ská. Není to příčina jediná, vždyť socialisté netvoří většinu ani
lidstva vcelku ani jeho aktivní části.
AZ
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POHLED NEUTRÁLNÍCH VÁLEČNÍKŮ - ŠVÝCARSKO
"Nás
při tom zajímá zejména zpožděná koloniální válka Sovětského
svazu,
toto bezohledné válečné tažení s nejmodernější
technikou
proti svobodě a právu na sebeurčení obyvatelstva jedné suverénní
země. "
Toto napsal prezident švýcarské nadace Bibliotheca Afghanica (se
sídlem v Liestalu u Basileje) Theo Meier a stojí to tučným písmem
vytištěno hned v úvodu publikace, která shrnuje události afgánské
války za uplynulá dvě l^ta: AFGHANISTAN 1986/1987. Internationale
strategische Lage und Sowjeti si erung Afghanistans.
Napsali ji A.
A. Stahel a P. Bucherer a vydal ji Schweizerisches AfghanistanArchiv v prosinci 1987.
Bibliotheca Afghanica je jedním z nejvýznamnějších center západ
ního bádání
o Afganistanu a Archiv je její součástí. Vznikla ze
soukromé iniciativy již v roce 1968,
od roku 1976 je přístupná
veřejnosti, v roce 1983 byla přebudována v nadaci dle švýcarských
zákonu a do její rady byli přibráni členové také z Rakouska a Ně
mecka. Samozřejmě, že na čelném místě v ústavě švýcarské nadace
stojí "politická a náboženská neutralita"; jak vidno,
ta v ničem
nepřekáží jasné řeči jejího prezidenta v duchu biblického "ano,
ano - ne, ne". Není to uzdravující obzvláště po quasi-teoretických spekulacích s "vyváženou politikou"?
- Všimněme si také dat
ve vývoji BA. Švýcarské soukromé iniciativy mají někdy pozoruhod
nou schopnost vycítit, kde se počínají
projevovat
neuralgické
symptomy světa, které musejí být předmětem pečlivého studia země,
která chce stát na vlastních nohou.
Kdyby nám sám prezident v úvodu nesdělil, co je tu hlavním cílem,
viděli bychom to beztak. Ale ke švýcarským ctnostem patři též ja
sně deklarované vlastní interesy, po případě i zcela zištné.
Afgánská tematika je ve švýcarském pohledu diktovaném interesy vla
stní země tedy především válečná tematika. Studie je uvedena ex
kursem historickým a geostrategickým. Už zde oceníme nejen syste
matičnost, ale především inteligenci historického úvodu:
v něko
lika číslovaných odstavcích
jsou tu vytříděna historická témata
dosud neuzavřená. Geostrategický vstup je ukázkou brilantního
myšlení; stojí za to citovat tu definování politických zájmů sou
časného pákistánského režimu, už proto, že novináři zpravidla zů
stávají u obdivu k jeho "nezištné pomoci":
Afgánská válka umožnila Zia ul-Haqovi rozřešit několik problémů.
1/ Dostal od USA nezbytně
naléhavou finanční a zbrojní pomoc, a
zároveň se jeho vojenský režim stal únosným pro západní masmédia.
2/ Vyzbrojením mudžahedínů a trpěním jejich opěrných bodů v <pohraničním>
kmenovém pásmu dokázal bez větších potíží zajistit
pákistánskou hranici
proti
výboji z Afganistanu; mudžahedíni mu
slouží vlastně jako HRANIČNÍ STRÁŽNÍ SBOR, který umožňuje ušetřit
několik divizí na severu a tudíž posílit hranici proti Indii.
3/ Ozbrojený odboj uvnitř Afganistanu ohrožuje sovětské a kábulské síly; tím se vlastně dřívější strategická situace
<ohrožení
Pákistánu Afganistanem kvůli
paštúnskému problému, podněcované
Sověty>
obrátila v opak: ve třicátých letech vysílal afgánský
král
do Britské Indie "bandity a agenty", dnes podporují
pákistánští
vůdcové "basmače"
v zájmu destabilizace Afganistanu.
Konflikt je také pokračováním této pohraniční války; i tuto sou
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vislost mají atentáty a nálety na Pákistán: je to též důležitý
prostředek v konfliktu o budoucí suverenitu nad Paštúny.
4/ Desetitisíce po zuby vyzbrojených mudžahedínů jsou pro Ziu do
konalou tělesnou gardou, zejména proti pokusům mladých důstojníků
o převrat, proti možným separatistickým pokusům Balůčů a pro ša
chování tradiční aristokracie bez přílišného diskreditování vlas
tní armády, proto se mudžahedíni těší tak nezvyklým privilegiím.
Obdobně definují autoři i zájmy ostatních států a souvislosti s
jinými oblastními konflikty (válka v Zálivu). Zahrnují do analýzy
např.
i fakt, že nahrazení Karmala Nádžibem akcentuje
ofenzivní
chápání
paštúnského problému (tj. směrem do Pákistánu), a také
první TASSem oznámené útoky mudžahedínů na vojenské cíle na území
SSSR: byly sotva možné bez spolupráce místního obyvatelstva, a v
souvislosti s tím je nutno chápat zjištěné drastické omezení svo
body pohybu obyvatel Tádžikistánu,
Uzbekistánu a Turkmenistánu.
Začlenění do geostrategických souvislostí ovšem chrání
před pře
hnaným optimismem, k němuž by vedlo izolovaně chápané vítězství
mudžahedínů na afgánském válčišti: Sovětský svaz je v LEPŠÍ pozi
ci v Iránu a Zálivu, to může ovlivnit Pákistán a je to položkou v
celkovém zápase o dominaci nad Eurasií, stejně jako iránské, afgánské i západopákistánské surovinové zásoby, nutné pro hospodář
ské přebudování sovětského impéria. V tomto smyslu definují auto
ři sovětské geostrategické priority - aniž by při tom, jak patr
no, postrádali jakousi teorii sovětského imperialismu,
na jejíž
nedostatek si stýskají uvězněné mysli.
Dále autoři podrobně rozebírají události na afgánském válčišti za
poslední dva roky. Pokud se týče sovětských sil, konstatují, že
na konci roku 1987 jich bylo stejně jako na počátku roku 1986,
přes
všechna "snížení
stavu” - protože je k nim nutno počítat
jednotky Turkestánského vojenského okruhu, operující z území SSSR
(odhad: 50.000). Do přesného rozboru autorů patří i Sověty vybu
dované naftovody, resp. benzinová vedení (až na letiště Bagrám) ,
včetně technického popisu. Popisuje se sovětský čtyřstupňový sys
tém obrany hranic (první stupeň: korumpování náčelníků paštúnských kmenů na pákistánském území; druhý: korupce
kmenů na území
afgánském, prováděná jinými prostředky - přesně vylíčeno). Stejně
konkrétně
jsou popsány sovětské metody na
rozpoutání
občanské
války: např. plán na
přesídlení 300 tisíc Paštúnů ze tří východ
ních provincií do tří západních měl vést jednak k úplnému vylid
nění pohraničí, jednak k občanské válce mezi přestěhovanými a autochtony: nezdařil se jedině pro odpor obyvatelstva samého. (Do
poručená švýcarská četba pro "humanisty",
kteří
se
obávají, že
sovětský ODCHOD způsobí občanskou válku!)
Takto,
NA ZÁKLADĚ
VĚCNÉHO ROZBORU BOJŮ, poté autoři
definují sovětské strategické
cíle v Afganistanu: 1/ Integrovat Sever jako tradiční pásmo vlivu
obydlené stejnými etniky, jaká sídlí též na sovětském břehu AmuDarje. 2/ Z Východu a Jihu vytvořit (s využitím paštúnského prob
lému) stát, který by měl vůči Pákistánu podobnou funkci jako Mon
golsko vůči Číně.
Největší část práce je věnována
taktickému rozboru typických vo
jenských akcí Sovětů i odboje, zhodnocení používaných zbraní atd.
(Toto téma si ponecháváme pro soustavné zpracování příště.)
Odborníci vědí, že za posledních asi 150 let se neodehrál ve svě
tě snad žádný ozbrojený konflikt, rozhodně už ne žádná partyzán
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ská válka, jíž by Švýcaři nevěnovali systematickou a detailní po
zornost. To je první metoda OZBROJENÉHO zajištění švýcarské nezá
vislosti a neutrality. Afganistan je Švýcarům zvlášť blízký, vidí
v něm čtyřnásobnou paralelu oro- a hydrologickou (hory uprostřed
země a řeky jako hranice), etnologickou, historickou (multikulturalita a tradiční autonomie malých jednotek a limitování ústřední
moci) a geostrategickou. Proto intenzívně
studují afgánskou vál
ku, a její vojenský průběh na předním místě. To je ten naprosto
ne skrývaný vlastní zájem Švýcarů.
Nijak se nevylučuje s nepří
mou, ale neobyčejně závažnou švýcarskou podporou afgánského boje
za svobodu. Švýcaři k němu mají veliké sympatie i proto,
že i v
něm vidí vlastní minulost (anebo, řekněme, vlastní pohled na ni).
Švýcarští
badatelé,
instituce a humanitární organizace sehrály
velmi důležitou úlohu od samého počátku války. Pomohli zmařit so
větskou snahu utajit zvěrstva v Afganistanu, a podíleli
se také
na humanitární
pomoci
obyvatelstvu v oblastech kontrolovaných
Rezistencí. V tom všem Švýcarsko předčilo mnohé daleko větší a
mocnější země. Švýcaři v tom nijak nevidí narušení své "politické
a náboženské neutrality",
vždyť se přímo neztotožnili s žádnou
stranou,
a
zejména už ne jako stát; informace o ozbrojené akci
neznamená ještě účast v ní, pomoc humanitární je něco jiného než
pomoc ozbrojená, a především: pro Švýcara znějí zcela nepochopi
telně fráze jako "zatížení státní odpovědností" apod., které jsou
časté v některých jiných zemích. Švýcar se dávno naučil rozlišo
vat mezi státem a nezadatelnými právy individua i občanských ini
ciativ. A poněvadž jedná střízlivě a věcně (také rozbor války a
genocidy píše, jak jsme viděli, nanejvýš věcně), nepotřebuje rov
něž žádné "teorie ve smyslu definování imperialismu"
Sovětského
svazu, na jejichž nedostatek si stýskají spoutané mysli socialis
tických učenců. Švýcarský autor přesně definuje sovětský imperiální zájem, tak jak on ho vidí, na základě rozboru faktů.
Když v roce 1918 vznikl samostatný československý stát, maje při
tom svou armádu už darem do kolébky,
hovořilo se nejednou o jeho
evidentních historických i geografických podobnostech se Švýcar
skem. Někdy i s úmyslem vzít si ze Švýcarů poučení co do institu
cí nového státu. Zůstalo ovšem jen u řečí: ale překvapuje, že po
kud se týče švýcarské koncepce ozbrojeného zajištění nezávislosti
- ani ty řeči tu nebyly.
V tom se považovalo za samozřejmost, že
armáda československého státu má být komandována Francouzi
a do
puntíku kopírovat jejich doktrínu,
až po to budování malé, leč
vlastní linie Maginot, ještě nesmyslnější než byla ta francouz
ská. A tak tu máme tradici, dnes se v československých důstojnic
kých školách učí sovětské normy pro zatížení jaka, na vysoké ško
le SNB budou přednášet babrácké zkušenosti,
jak se má domorodý
bolševik podílet na genocidě proti
vlastnímu národu - ale názor,
že by československé hnutí za svobodu mělo pečlivě studovat af
gánskou válku, protože bude muset vytvořit vlastní vojenskou dok
trínu ozbrojeného zajištění
nezávislosti
budoucího svobodného
státu, zní stejně exoticky, jako kdyby byl roku 1918
nějaký výstředník požadoval vybudování armády dle švýcarského vzoru. Kdy
koli jsme prohrávali, bylo to především z
nedostatku ducha, ve
smyslu mravním i intelektuálním - tak to měl správně říci klasik.
JT
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ČESKOSLOVENSKÝMA OČIMA
Materiály různého druhu,
které následují, jsou příspěvkem na
prázdnou stránku Afgánského zápisníku 1, nadepsanou "Čest
naší
vlasti". Není vinou redakce, že může informovat o projevech soli
darity pouze v emigraci, a nebylo v jejích silách dokumentovat je
všestranně a spravedlivě. Nehledě na technické potíže narážíme tu
na překážku založenou hlouběji, a ta podává významné svědectví o
stavu československého ducha této doby. Mnozí naši lidé v různých
zemích totiž obětavě podporují bojující Afgánce, dokonce snad pů
sobí naši krajané i v nemocnicích zřízených afgánskou Rezistencí.
Odmítají však o této své činnosti psát. Ostýchají se. Výchova v
tradičních
národních hodnotách, která vždycky stavěla na přední
místo plebejskou skromnost, je tomu překážkou.
Ve skutečnosti je to ještě horší:
o čem svědčí slova krajana, že
cokoli učinil pro Afganistan, učinil jedině ve svém jménu, a že
nechce, aby toho bylo užito jako alibi pro československou emig
raci
nebo pro kolaborující národ? - Svobodymilovný člověk se
z
úcty k sobě nemůže ztotožnit s národním kolektivem, jemuž většina
jeho žijících členů vypaluje cejch vazalství a otrocké poddajnos
ti na čelo. "Když Češi vítají Gorbačova, který se ani neomluvil,
já nejsem Čech!" A jistě
právě z
odporu k tomu vazalství četní
naši lidé tím obětavěji podporují Afganistan, symbol nepoddajnosti - na vlastní pěst.
0 to, s jakým čelem vyjde náš národ z historické zkoušky, ke kte
ré nebyl vychován a na kterou nebyl připraven, musíme zápasit. Je
přirozeností svobodného člověka zápasit a neptat se na výsledek.
V zájmu toho zápasu se musíme bránit jak vylučování svobodných z
národa, tak vychvalované nectnosti - skromnosti. Kdo si přeje, ať
je skromný v životě soukromém: tam, kde je představitelem svobod
ného národa a jeho budoucího svrchovaného státu, nesmí jím být! A
představitelem je tu jeden každý na svém místě. Podporuje-li
náš
člověk Afgánce jako soukromník, jak má být jeho úsilí
zhodnoceno
a využito jako politický kapitál v boji o československou svobodu
na březích Amu-Darje?
Naši nejbližší spojenci Poláci, kteří mají dvousetletou zkušenost
carů, emigrací, zahraničního vojska a revolucí, dokázali pochopit
SVŮJ
ZÁJEM rozehraný v Afganistanu. Z polského studenta Lecha
Zondka, padlého v boji na straně afgánských mudžahedínů, se stal
národní symbol. Jiný polský bojovník J. A. Hinkler byl při svých
cestách na afgánské bojiště provázen modlitbami polských katolíků
ve vlasti i v emigraci a při
svých návratech všude představován
jako polský reprezentant na afgánské frontě svobody.
Za
největšího úpadku Francie, v době kdy obrovská většina
právě
žijících Francouzů šla za Pétainem, prosazoval generál de Gaulle
jako doktrínu, že "Svobodná Francie" musí být zásadně přítomna na
každé frontě na světě, kde se bojuje s Hitlerem - byť by třeba
byla přítomna "jen" symbolicky.
Štefánikovo Československo je a bude přítomno jako symbol svobody
a solidarity na afgánské frontě,
a my toho podáváme důkaz. Bude
přítomno, jako symbol svobody, solidarity a úsilí o spravedlnost,
také v Rize a na Litvě, na Kavkaze, a zejména ovšem v Užhorodě.
Red.

- 109-

AFGANISTAN VE ŠVÉDSKU
Na hlavním náměstí v Uppsale stojí tucet mladých lidí
se zeleným
transparentem a bílými písmeny "Podporujte Afganistan". Rozdáva
jí se letáčky, potřepává se kasičkami, do nichž se vybírají pení
ze, mluví se do mikrofonu ke kolemjdoucím. Někteří z nich se za
stavují,
prohodí
pár slov s účastníky "veřejného vystoupení",
koupí si třeba noviny AFGHANISTAN - NYTT,
vhodí do kasičky pár
drobných nebo i bankovku;
jiní, třeba notoricky známý dědeček
z APK, stali nistické strany, která je vedle VPK druhou Sovětským
svazem uznávanou švédskou komunistickou stranou, se pustí do pře
svědčování
účastníků o škodlivosti jejich činnosti, o nahrávání
imperialistům apod.
Na rozdávaných letáčcích je též číslo bankovního konta švédské
pomoci Afganistanu (Svenska Afghanistanhjalpen) , kam se mohou po
sílat peníze. Švédský výbor pro Afganistan, Svenska Afghanistankommittén, tak získává peníze na konkrétní
pomoc.
Příspěvky od
soukromníků jdou do miliónů, k tomu se druží příspěvky politic
kých stran, odborových organizací, různých hnutí a zájmových spo
lečností. Členové Švédského výboru pro Afganistan podnikají také
návštěvy přímo v bytech, aby oslovili i občany, které by aktivita
v tisku nebo na ulicích obešla. Také různé politické strany kona
jí
podobná pouliční
vystoupení,
z nichž některá jsou věnována
přímo Afganistanu.
I zde jsou občané vyzýváni k finančním pří
spěvkům na konto afgánské pomoci.
Získané peníze,
m j.
též členské příspěvky členů Výboru, jdou z
malé části na časopis AFGHANISTAN - NYTT, hlavně však přímo do
Afganistanu, na území neobsazená sovětskými a vládními jednotka
mi. Švédská organizace Afghanistan Education Committee (Výbor pro
vyučování v Afganistanu) financuje z těchto prostředků školy or
ganizované afgánským hnutím odporu. V nich se učí chlapci i dívky
číst, psát a počítat a získávají též vzdělání v zeměpisu, dějepi
su a náboženství. Tato pomoc se organizuje od roku 1983 a dnes
hradí provoz asi 300 škol. Výbor tím chce působit proti ideologi
ckému vyučování, jímž chce režim ospravedlnit sovětské zasahová
ní.
(Je známo, že nemalé množství afgánských dětí je posíláno na
vyučování do Sovětského svazu.)
Kromě toho se poskytuje obyvatelstvu konkrétní a okamžitá pomoc
zdravotní a potraviny, oblečení atd. V tom vidí Švédský výbor pro
Afganistan pomoc Afganistanu současnému,
školy chápe jako pomoc
Afganistanu budoucímu.
Podle rozsahu činnosti tohoto dobrovolného Výboru vyděluje na
tentýž účel určitou částku ze svých prostředků švédský stát.
Švédsko se snaží dávat každoročně asi 1 % svého národního důchodu
na pomoc rozvojovým zemím. Asi 17 stálých programů podpory ( např.
Vietnamu, Nikaragui,
Tanzánii)
je doprovázeno tzv. podporou při
katastrofách a sol idarizač ní podporou. Solidarizačni
podpora se
měří faktickou solidaritou švédského lidu, tedy počtem korun vy
braných na ten který účel. Vládní organizace,
která se jmenuje
SIDA (Swedish Institutional
Developing Association) a spadá pod
ministerstvo zahraničních věcí,
vyděluje státní prostředky pro
Výbor pro Afganistan. Mezi lety 1982 a 1985
poskytla 28 miliónů
švédských korun, v roce 1986 pomoc prudce vzrostla na 29 miliónů
a činila 75 % veškeré švédské podpory do Afganistanu. Státní pod
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pora jde ovšem pouze na zdravotnickou a potravinovou pomoc. Údaje
za rok 1987 bohužel ještě nemám k dispozici, ale není
důvodu se
domnívat, že se pomoc snížila. Ve srovnání s ostatními podpůrnými
programy není pomoc Afganistanu zdaleka nejvýznamnější, ale v zá
padoevropském srovnání patří k největším. Švédští zástupci
jsou
trvale
přítomni
v utečeneckých táborech v Pákistánu a švédská
vládní pomoc směřuje sem.
Činnost Výboru pro Afganistan se podobá činnosti ostatních solidarizačních organizací ve Švédsku, jako např. Výboru 21.
srpna,
Výboru Polsko - Solidarita, Výboru na pomoc
Nikaragui, Jižní Af
rice, Salvadoru atd.
Výbor na pomoc Nikaragui podporuje vládní
stranu, Výbor pro pomoc Jižní Africe bojuje proti apartheidu atd.
Tak se samozřejmě mohou vyskytnout i rivalitní podpůrné organiza
ce. Politická činnost ve Švédsku je vůbec zaměřena hodně interna
cionálně, zatímco vnitropolitické spory jsou méně vyhraněny.
V roce 1968 fungoval v Československu Výbor pro pomoc Biafře, je
hož jsem byl zakládajícím členem. Leckteří jeho členové jsou dnes
v Chartě 77, snad nejznámějším z nich je farář Jan Dus. Výbor bo
joval proti československé vojenské pomoci nigerijskému režimu a
skutečně
dosáhl toho, že se tehdejší čs. vláda verbálně zřekla
takového zasahování. K tomu stačila vpodstatě jedna demonstrace
před ministerstvem zahraničních věcí a schůze na filozofické fa
kultě, snad i článek o založení
výboru. Vybírali jsme na ulicích
peníze, seděli jsme u stolku na Národní třídě či na Příkopech. Po
sovětské invazi odmítlo ministerstvo vnitra náš Výbor registrovat
a vybrané peníze zmrazili
na kontě, avšak podařilo se je přece
jen poskytnout na vhodný účel, který pomohl obyvatelstvu Biafry.
I tady ve Švédsku jsem se zúčastnil mnoha podobných sbírek a akcí
pro správnou věc v Československu (na to mám doma speciální kasi
čku s nápisem "Stod Charta 77" - "Podporuj Chartu 77" s čs. vla
ječkou a letáčky s číslem konta nadace Charty 77), v Polsku (to
jsem dokonce chodil vybírat po bytech) i pro Afganistan. Organi
zátoři demonstrací týkajících se Československa mne často zvou,
abych promluvil: ve Stockholmu, Uppsale,
Karlstadu, v Kodani ...
Na poslední takové veřejné sbírce s proslovy ke kolemjdoucím jsem
už měl kromě švédského kolegy též spoluřečníka sovětského. Za tý
den, 20. dubna 1988, se koná v Uppsale velká demonstrace. A svou
účast přislíbili též sovětští emigranti ze Střední Asie.
Sovětská účast na takových akcích je něco nového. Vypadá to, že
Afganistan je teď širší
problematikou, než jsme ho viděli dříve.
Vypadá to, že právě v Afganistanu se začínají od
podlahy řešit
dávné problémy ruského a sovětského impéria.

Jaroslav SUK,

Březen 1988

Knivsta (Švédsko)

*

AFGANISTAN V DÁNSKU
Operation Dagsverk je
velice účinná pomocná
akce skandinávské
mládeže. V předem dohodnutý den se zastaví školní
výuka a žáci
jdou do závodů, podniků, obchodů a na nejrůznější jiná místa, kde
si musejí vydělat nejméně 120 korun (což odpovídá přibližně dvou-
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hodinové mzdě zdejšího pomocného dělníka).
Akce se samozřejmě
dlouho a pečlivě připravuje, hledají se "zaměstnavatelé",
vyrábí
se propagační materiál.
V podstatě jde o pomoc mládeži
rozvojových zemí. Výběr se však
bohužel neřídí jen potřebami té které země.
Je často ovlivňován
hledisky politickými.
V Dánsku se každé dva roky podílejí na Dagsverku všechna gymná
zia. V celostátním měřítku seberou 4-5 miliónů korun, k čemuž
stát přidá stejný obnos. V čele operace stojí už několik let ná
tlaková skupina mladých komunistů, jimž se zatím pokaždé podařilo
přihrát peníze levicovým režimům. Před dvěma roky se sbíralo na
nemocnici
v Nikaragui; přitom se předem vědělo,
že polovina
nasbíraných miliónů zcela oficiálně uvázne v nikaragujské státní
pokladně a nebylo těžké si představit,
na co ty peníze budou
použity. Konzervativní gymnazisté sice akci
kritizovali, avšak
jejich snaha byla označena za reakční proreaganovskou propagandu
a tím odsouzena k nezdaru.
Obnos
byl
předán sandinistům. Autor
těchto řádků v tu dobu spolu s několika kolegy profesory a se
skupinkou žáků svého gymnázia v potu tváře shromažďoval korunku
ke korunce na školní projekt
v Afganistanu.
Po několikaměsíční
mravenčí práci, jež dala minimální výsledek, jsme se zařekli,
že
příští
operace Dagsverk musí jít na Afganistan. Okamžitě
jsme
začali podněcovat svého velkého partnera, Dánský výbor na pomoc
Afganistanu, aby vypracovali důkladný projekt, jenž by měl šanci,
že projde pod komunistickou lupou.
Projekt byl předložen - a zamítnut, údajně z technických důvodů.
Argumentace komunistické nátlakové skupiny byla směšně průhledná:
horské průsmyky v Afganistanu jsou prý zavřeny půl roku a v zemi
se válčí, takže nelze kontrolovat,
zda pomoc skutečně dojde na
místo určení.
Zatímco milióny korun, jež mohly zaplatit celoroční
výuku pro 42
tisíc afgánských dětí,
byly přislíbeny Namibii, věnoval se náš
partner, Dánský výbor LISA, přípravě demonstrace k 8.
výročí ob
sazení
Afganistanu. Demonstrace skončila bohužel prudkou slovní
potyčkou Afgánců z LISA s Afgánci z jiné organizace. Než aktivis
té LISA dodiskutovali tento žabomyší incident do konce, dostal se
jejich a náš projekt do odpadového koše. Komunistická bojůvka ve
vedení žákovských organizací
dánských gymnázií zcela nedemokra
ticky rozhodla, že milióny z
gymnázií letos podpoří školství v
Eritreji nebo Namibii.
Ve srovnání s naším projektem,
jenž zahrnuje výuku v celém Afga
nistanu, jde v obou případech o rozšíření jedné existující školní
budovy s hrstkou žáků. Mladí
komunističtí manipulanti si zřejmě
jsou jisti, že se jim podaří Eritreu vyřadit a že celá akce vyzní
jako protest dánských gymnázií proti Jižní Africe.
Když jsme zjistili,
že náš
partner LISA se spokojil protestním
dopisem v levicovém deníku Information,
rozjeli
jsme nové kolo
jednání. Výbor LISA jsme doslova donutili,
aby poslali
vedení
gymnaziálních organizací a všem jednotlivým gymnáziím dopis, jejž
jsme jim pro jistotu také nakoncipováli.
Z Norska a Švédská, kde
se už Operace Dagsverk konaly pro Afganistan, jsme sehnali podro
bné údaje o jednotlivých školách, jejich hlášení, jakož i údaje o
všech kontrolních opatřeních.
V současné době jde o to, všemi
dostupnými prostředky co největšímu počtu mladých Dánů ukázat, že
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se stali oběťmi manipulace předsedy svého sdružení, funkcionáře
komunistické mládeže.
Kdybychom byli levicoví
aktivisté,
určitě bychom ty milióny na
Afganistan dostali. Jsme však jen teoretikové mnoha slov, analy
tikové správných názorů a dobrých úmyslů, z nichž většinu nelze
uskutečnit, jelikož nám schází
patřičná agresivita;
navíc se jako všichni ostatní - utápíme v nesmyslných realitách a bagate
lách dánského všedního dne.
Boj o Operaci Dagsverk se změnil
v poziční válku. Hrstka studen
tů, organizovaných u konzervativců a liberálů, se bije za Afgani
stan, zatímco levicoví aktivisté je obviňují z nejčernějších reakčních úmyslů. Hřebíkem do rakve asi budou
diskusní
příspěvky
našeho ministra školství, jenž coby pravicový liberál
není
na
školách moc oblíben. Je od něj hezké, že se zasazuje za Afgani
stan,
avšak reakce velké části žáků a jejich učitelů je
právě
opačná. . .
Genocidě v Afganistanu se nikdy nedostalo a asi nedostane patřič
né publicity. Ti, kdo vůbec věnují náhodnou myšlenku oné vzdálené
zemi, konstatují, že se jedná o odchodu sovětských vojsk. V pod
textu náhodného zpravodajství
o jednáních, slibech a podmínkách
se začíná rýsovat obraz, na kterém Sověti
pracují od samého za
čátku svého imperialistického tažení: totiž že je jejich přítom
nost vlastně stabilizačním faktorem a že
po jejich odchodu to
bude mnohem horší. . .

Ivan CUHRA

Březen 1988

*

Bohumil ‛ Bob’

KRČIL

NEWYORSKÝ

TAXIKÁŘ

Bez svých věčně uspěchaných a netrpělivě houkajících taxíků by to
ani nebyl dnešní New York:
kteroukoliv danou chvíli se ulicemi
prodírá
aspoň polovina z jeho čtyřiceti tisíc žlutých taxíků.
Krom té žluté barvy je spojuje také společné přání najít
a pokud
možno bez úhony odvézt co nejdál co nejvíc pasažérů za co nejvyšší
odcestné. Zato styl řízení, jakým taxikáři proklouzávají new
yorskou neurotickou dopravou, je zrovna tak pestrý a svérázný ja
ko původ a pracovní motivace každého z nich. Cestující nikdy ne
může předem říct, kde nebo proč se učil
řídit právě ten taxikář,
jenž mu zrovna zastavuje: bude to Joe z Brooklynu nebo snědý Has
san narozený poblíž pyramid anebi knírkatý José z Puerto Rica?
Bude řídit Ir Patrick či ten Ind Thákur jako posledně?
"Člověk tu nikdy neví, kdo...", odpověděl jsem si v duchu a znova
zamával
na
rohu 88. Východní ulice a Páté Avenue. Pršelo,
byl
jsem opožděn na jakousi schůzku. V dešti se objevilo rožnuté svě
týlko na střeše volného taxíku, řidič briskně zastavil,
a než s
odpichem vyrazil
dolů po Páté Avenue, zeptal se s pohledem upře
ným do zpětného zrcátka:
“Kam jedem?"
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Naše oči se na vteřinku setkaly v tom zpětném zrcátku a já si z
toho jeho rentgenovýho pohledu najednou uvědomil,
že vím skoro
jistě, odkud ten taxikář s orlim nosem pocházi. Řekl jsem mu, kam
chci, a hned jsem dodal:
"Nejsi ty z Afganistanu?"
S taxikářem to znatelně cuklo,
blesknul po mně přes zrcátko tím
svým zkoumavým pohledem, pak se krátce otočil za sebe:
"Jak jsi to poznal?" A šlápl na plyn.
"No, hm, já jsem tam u vás několikrát byl a . . . jaksi vás Afgánce
vždycky poznám po očích, nevím přesně proč. Ale určitě se mi tam
u vás líbilo, začátkem 70. let. . . "
Znova se na mne za jízdy obrátil a se smutným úsměvem řekl:
"Já jsem se z Afganistanu vrátil před třema týdnama. A od té doby
co jsem zpět tady, nemůžu pořádně spát..."
Šikovně se na poslední
chvíli
vyhnul zadnímu nárazníku autobusu
před námi, a já se optal:
"Pročpak to?"
A ten afgánský taxikář,
zatímco proplouval
se svým pronajatým
žlutým fordem večerní blyštivou Pátou Avenue, se rozpovídal:
"Well... nedá mi to všechno spát. Jsem tady ve Státech přes šest
roků.
Oženil jsem se tehdy s jednou Američankou,
ale
přestali
jsme si rozumět a už dlouho s ní nežiji. Před třemi lety jsem se
odsud vypravil do Pákistánu,
abych odtamtud přešel se skupinou
dalších Afgánců, mudžahedínů, do Afganistanu, bojovat tam proti
těm prokletým Rusům... Přitom jsem v Pákistánu v jednom táboře
pro afgánské uprchlíky potkal svoji nynější ženu, Afgánku. Ta teď
v tom táboře tam čeká každým dnem naše třetí dítě. Modlím se, aby
to byl další kluk a dělá mi starosti,
co si
tam moje žena beze
mne počne?? Kdo se postará o děti,
až ona nebude moct? Já tady
jezdím taxíkem šestnáct hodin denně sedm dní v týdnu, vydělávám a
šetřím obyčejně 3 až 4 měsíce,
dokud nemám našetřeno aspoň 5000
dolarů. Potom sednu na Kennedyho letišti na letadlo a vystoupím v
Pákistánu. Tam jedu napřed z Karáčí do města Péšavaru, kde nakou
pím zásoby potravin pro ženu a děti, pytle rýže, mouku, takovýty
věci. A zbytek peněz pak padne na nákup střeliva na černém trhu.
Víš, kolik mne tam stojí jeden ostrý náboj do ruského samopalu?"
Taxikář se
na mne otočil podruhé, a teprve teď jsem si
stačil
blíž
všimnout
těch hlubokých vrásek v jeho skutečně nevyspalém
obličeji...
"No. . . to teda fakt nevím - kolik?"
"Dva, někdy až TŘI
dolary! Za jeden prašivý ruský náboj! A ruční
granát tam za přístupnou cenu skoro neseženeš: to se to pořád píšel*), jak nám Američani pomáhají,
ale věř mi, že co si sami ne
koupíme anebo neukořistíme od Rusů,
to nemáme. Posledně nás pře
šlo do Afganistanu skoro 300, ale ani jednou, za ty tři
měsíce,
co jsme tam bojovali v horách, jsem u nikoho
neviděl americkou
zbraň. Neměli jsme žádné rakety proti
ruským tankům a heliko
ptérám: nic takovýho. A přesto jsme jich dost sundali!"
Řidič, teď už rozohněný,
zahrozil zlostně do vzduchu, kamsi za
přední sklo svýho žlutýho taxíku, kde jakoby viděl. . . právě nalé
távající roj helikoptér,
chrlících sovětský napalm a smrtonosná
hejna kulek na bezbranné civilní
obyvatele hliněných vísek kdesi
v zapadlých horských údolích...
Taxikářovo zanícení mne přeneslo úplně jinam, do Prahy dne 21.
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srpna 1968, na chvilku jsem úplně zapomněl, že projíždíme
hlavní
tepnou Manhattanu. A taxikář s vystouplými lícními kostmi a vrás
kami z nespavosti pokračoval:
"Po skoro třech měsících bojů nám došlo střelivo, a co hlavně,
zásoby rýže a mouky,
které jsme si nesli sebou. Neměli jsme co
jíst.
Po dalších deseti dnech pochodu přes hory se nás do Páki
stánu vrátilo něco málo přes 200 mužů. . .
Potom jsem strávil týden se svou ženou a dětmi v tom táboře pro
uprchlíky, a nato jsem se letadlem vrátil z Pákistánu zase sem,
do Ameriky. A co jsem tady, nemyslím než na naše děti: jaký život
je asi čeká??
No, a nemůžu kvůli tomu spát, nemůžu se dočkat, až
s nimi zase budu moct být pohromadě. . . "
Taxikář pokýval hlavou a odmlčel se.
Zmohl jsem se akorát na:
"Hm. ..no,
to se nedivím.
Ve tvé situaci bych asi taky nemohl
usnout..." - a sklopil jsem hlavu,
aby neviděl, jak si protírám
oči a snažím se vyhrabat
z té vlny lítosti a vzteku, která mne
zaplavila po jeho slovech.
Při tom jeho povídání jsme
rychle
dojeli k mé adrese, řidič to strhnul k patníku a prudce zabrzdil.
Zaplatil jsem a než jsem vystoupil, podal jsem mu ruku,
v ní ty
dva až tři dolary navíc, a dodal jsem na vysvětlenou:
"Víš, já jsem taky uprchlík, z Československa.
Možná na to nemám
právo, ale stejně ti za všechny Čechoslováky co vyznávají svobodu
chci
říct, že i když o nás nevíte, jsme v duchu s Vámi a obdivujem Vaši statečnost: určitě to nakonec vyhrajem a naše země budou
zase svobodné - vím to! A vůbec, přeji ti mnoho štěstí
v boji, a
aby to byl kluk..."
Afgánskýmu taxikáři zazářilo v očích,
usmál
se znovu tím svým
smutným úsměvem, upřímně poděkoval a odpověděl:
"Nandáme jim to, těm darebákům! Nás nikdy neporazí - věř mi,
že
ne: Bůh je s námi..."
Načež jsme se zničehonic objali, dva uprchlíci uprostřed
prchli
vého New Yorku,
znova jsem mu popřál mnoho štěstí, vystoupil a
zabouchnul
dveře. A ten taxikář se zamáváním vystartoval
nanovo
do večerních mokrých ulic... Sledoval jsem jeho žlutou fordku, až
se mi ztratila mezi ostatními auty, a teprv potom jsem se rozběhl
na svou opožděnou schůzku. Ani jsme se nestačili představit...
Bez svých věčně uspěchaných a netrpělivě houkajících taxíků by to
ani nebyl dnešní New York:
kteroukoliv danou chvíli se ulicemi
prodírá aspoň polovina z jeho čtyřiceti tisíc žlutých taxíků.
*

*Tento text byl psán v březnu 1984.
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( Pozn.

B. K. )

Bohumil

‛ Bob’

KRČIL

je jméno, které nesmí být opomenuto, když se hovoří o naší podpoře
bojujícímu Afganistanu. Je to fotograf, spisovatel a kulturní or
ganizátor, jehož bychom generačně, uměleckým naturelem, charakte
rem a asi i dojmem, jímž působí
na konzervativní okolí v emigra
ci, mohli přirovnat k 'Magorovi' žijícímu v Československu. 'Bob'
- Krčil je ostatně v prostředí československého undergroundu dob
ře znám: v roce 1977 připravil Vlastimil Třešňák v Praze první
"Půdní" výstavu Krčilových fotografií a v letech 1978 a 1979 byl
* Bob'
zastoupen na
1.
a 2. neoficiální výstavě československé
fotografie v Letkách u Prahy.
Bohumil Krčil se narodil 24. února 1952 v Prostějově a od r. 1980
žije v New Yorku.
V srpnu roku 1969, při demonstracích k výročí
21.
srpna, byl v Prostějově zatčen, a hned po propuštění
odejel
na vlastni pěst do Vídně a pak dál do Švédská. Absolvoval několik
semestrů estetiky na Uppsalské univerzitě a studia fotografie na
Vysoké uměleckoprůmyslové škole Konstfack ve Stockholmu.
Prohla
šuje se za samouka, ale v tom musí
být
slyšena hrdost, podobně
jako když vykazuje patnáct takzvaně neintelektuálních zaměstnání
předtím, než se dokázal uživit fotografováním, anebo když zdůraz
ňuje, že v Manhattanu zatím bydlel na 32 adresách. Jeho fotogra
fie otisklo na 80
publikací, mezi nimi i nejvýznamnější americké
listy. Literární práce publikoval hlavně ve vídeňském PATERNOSTERU (mj. také črtu z Afganistanu). V roce 1987 vydal vlastním ná
kladem svůj literárně grafický přepychově samizdatový "almanach
zaostřeného rozptýlení SEBRÁNO V NEW YORKU".
Pozoruhodná je veřejná činnost Krčilova:
podílel
se na založení
Nezávislého československého kulturního střediska v New Yorku
(jako dokumentačního a studijního centra zahraniční Czechoslovakie) a burcuje všemožným způsobem proti zbouráni čs. Národní bu
dovy v Manhattanu, o němž rozhodli
zabydlení staří pánové spoko
jení ve své rezignaci. Staví jim i těm nejmladším před oči jímavé
příklady krajanů-budite1ů. Pro to se exponuje i jeho západní sam
izdat. Využívám příležitosti, abych mu za to složil poklonu.
Krčil hodně cestoval a v letech 1972, 1978 a 1979 třikrát navští
vil Afganistan. Naposled
ho tam zastihla sovětská invaze a měl
namále v rukou KGB. Ale předtím stačil pořídit přes tisíc snímků,
které jsou dnes jedinečnou dokumentací této země v míru.
Jeho
cyklus o Herátu se stal pomníkem mrtvému městu - Sověti
totiž
toto dva a půl tisíce let staré kulturní
centrum,
svaté místo
islámu a památník středověké architektury, zničili hůř než kdysi
nacisté Kyjev. Tragická historická souvislost jistě přidala nalé
havost Krčilově newyorské výstavě "Herát" <1986>, avšak krása je
ho snímků s nostalgickým oparem živého města i jemnosti ostrých
tváří
je hodnotou
na
tom nezávislou. Věren svému "zaostřenému
rozptýlení" exponuje se Krčil svým uměním i svou aktivitou v ak
cích solidarity za zemi, která mu učarovala a k níž cítí odpověd
nost - stejně jako za Československo.
<Medailónek napsán s použitím článku Rosanne Klass, ředitelky Af
ghanistan Information Center, v DOWNTOWN, New York, z 8. 10. 86,
materiálů o Krčilově výstavě "HERAT: A WORLD GONE",
článku Clifforda Pearsona a životopisných dat v ročence "SEBRÁNO V
NEW
YORKU". - Autor medailónku: Jan Tesař. >
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NÁŠ ČLOVĚK V AFGHANI

ADOBIS

Přepis rozhovoru ze 27. ledna 1988. Místo: Manhattan.
Rozmlouvá: Bohumil "Bob" KRČIL & Tony ARIZONA.
Pro AFGÁNSKÝ ZÁPISNÍK nahrál a přepsal: B. Krčil.
<Titulek redakce AZ. Pravopis nezávislý. >
TA =
TONY ARIZONA
BK =
BOHUMIL KRČIL

New

York.

BK - Ty ses teď nedávno vrátil z Pesa varu v Pákistánu, že jo?
TA - Hmm. . .
BK - Jak to tam vypadá? Co vím, tys tam byl předtím v 1978, více
méně před tou válkou v Afganistánu , takže. . jaký byl rozdíl
mezi
Pešavarem tehdy a dnes?
TA - Jakej
je
rozdíl?
To tam vypadá jako malej Afganistán!
Ne
třeba Pešavar, ale okolo toho, protože je tam přes 3 miliony
Afgáncú.
Utečenců.
A ti si postavili malej Afganistán:
to
tam nikdy nebylo... "Afghani ADOBIS"
(tomu říkají) a to máš
jako když bys byl v Afganistánu. To je celý město prostě. Ale oni (Afgánci) nemůžou vlastnit půdu,
takže je to tak vokolo toho, z cesty. Džauirud Road třeba, ta je plná uprchlic
kých táborů,
tam bydlej ve stanech.
A myslej si,
že až to
skončí, že se vrátěj (do Afganistánu). Někteří to dělají víc
permanentní, stavěj si ty "ADOBIS", ty hliněný domky. A mají
tam ty svoje trhy, v malým: nic velkýho, rozumíš?
BK - Ale tu půdu mají jenom pronajatou - tak jsou pořád..ve vzdu
chu. . ?
TA - Ve vzduchu, jo. . .
BK - Tys tam jel fotit pro časopis "Rolling Stone": co to bylo za
téma?
TA - Téma bylo "paranoia".
Tam to je jako "underbelly of the
world", podbříško světa, rozumíš?
Tam odtamtad prostě CIA a
Pákistán a tajní vodtamtad vedou tu válku v Afganistánu...
BK - A KGB taky, ne??
TA - KGB. jasný. A teď tam máš ty sabotéry,
ty KGB. žejo,
kteří
to tam infiltrujou a dvakrát denně, třikrát denně tam jsou
exploze. . .
BK - Myslíš bomby?
TA - Bomby, no.
BK - To hm. . jak to dělají?
TA
Tak většinou to dělají že jo. . v bazarech to nechávají, v ki
nech. v autobusech a tak. Bomby schovaný v košících se žrád
lem. . nebo bomby prostě ve starých Toyotách jo,
třeba poli
cejní
stanici tam vyhodili.
Nebo ten hotel.
kde jsem byl,
tam vyhodili do povětří jednou.
BK - Jak se jmenoval?
TA
"Hotel Green".
To ie taková kavarna
Ritz (z filmu) "Casa
blanca". . .
Tam isou všichni ti překupnici zbrani, a ti Rambove a ti. co chtěj bojovou akci
Američani, co prodělali
Vietnam: tam procházej takoví ti dobrodruzi, co se tam sjíž
děl
Tak tam (KGB) dali bombu do toho hotelu.
BK
Jo? Kdvžs tam byl?
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TA - Před rokem. Jinak., když jsem tam byl, tak to lítalo všechno
do vzduchu většinou v těch afgánských uprchlických táborech
- tam to dávaj i. . .
BK - Většinou si to teda chytnou ženský, starý lidi a děti?
TA - No jo no.
Než jsem odjel, tak tam vybouchla ta tržnice, kde
nakupujou jenom ženský, takovej ten trh s textilem ve staré
části Péšavaru:
celý jim to tam vybouchlo!
A ublížilo to
spoustě lidí, prostě kdo byl okolo.
Je tam stav obležení:
dvě tři, čtyři exploze denně - neuvěřitelný!
BK - A člověk se o tom skoro nic nedozví. . .
TA - Tak vobčas
si přečteš něco někde,
v "New York Times" právě
bylo "Pešavar.." žejo,
že
"afgánský autobusy vyhazujou do
vzduchu".
BK - Navíc., ještě tam mají ta letecká bombardování, né?
TA - Potom (Sověti) přelítávaj hranice (z Afganistanu do Pákistá
nu) a bombardujou tam ty afgánský uprchlický tábory, jo. Přes
700 leteckých proniknutí do vzdušného prostoru Pákistánu za
rok, provedených ruskými letadly. . .
BK - Během roku 1987?
TA - Jo.
BK - Sestřelujou je sem tam, nebo je Pakistánci prostě nechají?
TA - Ne ne ne! To tak rychle letí, že prostě bum bum bum! Ten Pá
kistán než na to (zareaguje) - MIGEM to přeletíš hrozně ry
chle!
No a helikoptéry (na tyto nálety) už málokdy používa
jí: Afgánci by jim to sestřelili, těma přenosnýma raketama
Stingers. Tak teď to berou jenom z vysoké výšky.
BK - Měl jsi problémy při focení? Zastavovali tě a tak?
TA - No jasně! Tak do těch uprchlických táborů tam už nemůžeš, jen
tak na ten okraj, musíš tam nějak vklouznout. Protože oni se
bojej, žejo, ženský a tak. A pak jsou ty kontrolní stanice a
kontroly. Takže se musíš nechat propašovat.
No a máš tam ty
špióny, ten Hotel Green.
Voni sledujou hodné ty žurnalisty
víš, protože tam je (vypsaná) cena, 20.000: když ti (terori
sti) chytnou nebo zabijou žurnalistu...
BK - Západního?
TA - Jo. Tak Rusové jim dají cenu 20 tisíc. Dolarů.
BK - Tomu kdo ty žurnalisty udá nebo je na ně navede?
TA - Kdo je na ně navede, no.
Protože žurnalisti jim tam přechá
zej do Afganistánu načerno a Rusové nechtějí reportážní po
krytí té války. Tam zabili nedávno dva f i Imaře, že j o, to víš?
BK - Jo, to byl ten Američan Lee Shapiro a Jim Lindelof hm. . .
TA - A předtím, v 1985, tam přepadli a zabili
dalšího reportéra,
Charlese Thornton(-a), z novin "Arizona Republic".
BK - No protože to je
pochopitelné pak důkaz
proti nim,
Rusům,
všechno vehementně popírají, ty svoje zvěrstva že ?
TA - Jo. Ale je to vo dršku když tam jdeš, rozumíš,
protože oni
hm...
Musíš to dělat dost šikovné,
abyses tam dostal.
Tam
té seberou, když maj šanci. Tak pro né je to zaměstnání, ro
zumí š ?
BK - Jo - není to jen tak,
získat důvěru nějakých těch afgán
skejch partyzánů?
TA - Nemůžeš je vzít do toho hotelu vpodstaté, nic.
BK - Takže si
nemůžeš najmout pokojík kdekoliv, jako předtím
všecko je to takhle
vyložené pozorovaný?
Předtím sis tam
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mohl třeba najmout privátní pokojík a ztratit se, žejo?
TA - Teď je to všechno v těch hotelech, a tam jsou ti informanti.
Teď ti to ani nedají: tam je válečný stav! Takže furt se tě
ptají: "Jsi novinář? Minulou noc si nebyl na hotelu - jakto,
že nespíš ve svém pokoji?" Se mně ptal takovej jeden co mi
tam šoféroval zezačátku.
Toho sem potom drapnul a řekl mi,
že je nasazenej, že
pracuje pro pakistánskou kontrašpionáž.
"Spal jsi někde jinde", mi říkal.
BK - Cos mu řekl?
TA - Že sem si pronajmul jiný hotel.
Tam nemůžeš
nikomu věřit!
Co jsou někteří ti MUDŽAHEDÝNI.
BK - Jenže ti zas musej napřed prověřit tebe, takže...
TA - A ti zase se mlátěj mezi sebou někdy, rozumíš? Tam třeba ně
jaká ta druhá skupina tam přepadla těch sedm francouzskéjch
doktorů.
BK - Myslíš ty doktory, co tam choděj taky takhle načerno do Afganistánu a stavěj tam polní nemocnice pro místní obyvatele?
TA - No.
Tak to bylo zase,
že ta druhá (partyzánská) skupina je
unesla ( *) , žejo?
BK - No..
oni
taky Rusové používají některý z těch "partyzánů"
jako provokatéry: si někoho najmou, infiltrujou nějakou par
tyzánskou skupinu a. . . Dyť to už se tak snažili dělat celou
tu dobu - je rozpojit, ty různý odbojový skupiny, né?
TA - No jasně, hm hm. . přesně tak.
BK - Ale bavil ses s nějakýma Afgáncema co si myslí o tom, jak
teďkom poslední dva roky Rusi vykládaj, že "odjedou" a tak jak na to reagovali?
TA - No tak když jsem tam byl před měsícem to ještě nebylo tak
zřetelný (že chtějí odjet): to se vyvinulo teprve před krát
kou dobou. Afgánci říkají, že "Ruská armáda to jsou sami fe
ta ř i ? "
BK _ Jo?
Na drogách?
TA - Jo. Protože se nuděj!
BK - Afgánci jim tam prodávaj hašiš?
TA - Heroin., cokoliv: vyměňujou to za zbraně, víš?
Šmelí. Jedno
kilo heroinu za jeden ruskej tank...
BK - Za tank jo??
TA - Jo!
BK - Slyšels něco o tom, jak někteří ti Rusi dezertujou a takový
hle věci?
TA - Tak voni zas tak moc nedeze r t u j ou, ale jo. . pár lidí uteklo.
BK - V 1 986 byla v ' New York Times’
zpráva, že jich přeběhlo na
druhou stranu přes 200 Rusů - už v té době... Někteří z nich
se stali partyzány.
TA - Pár (těch dezertérů)
bylo v Zúrichu ve Švýcarsku, a ti dva
se vrátili zpátky (do SSSR)./**/
BK - Ale nic takovýho jsi tam neviděl?
TA - Ne. Ale Pákistán., to byla zajímavá zkušenost. Vrátit se tam
po 8 letech: jsme tam byli na začátku tý války, né,
tys tam
taky byl. . .
BK - Nó.
TA - Tak se tam vrátit zase po té době jo,
tak vidíš, co se tam
odehrálo. Tam to byl začátek, teď to byl konec. . .
BK - Tu válku tam opravdu cítíš?
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TA - Cejtíš. A taky slyšíš, žejo...
BK - Střílení furt, jo?
TA - Bombardujou Pešavar,
bombardovali Džalalabád,
tam na druhý
straně hranic (v Afganistanu), byla tam velká bitva o Džala
labád. / ***/
BK - Rusi bombardovali?
TA - (přikývnutí)
BK - No ale v každým případě Afgánci, jejich duch, .jsou nezlomení?
TA - Furt. Furt to jedou - nezlomení jo. Oni jedou ten hašiš, ro
zumíš, zastavěj, stlučou (ten hašišový pudr) do hroudy,
pokouří a jedou dál (smích) - znáš to: strčej hroudu do kapsy,
a dou do války. Jako Rusové potřebujou vodku, no tak...
BK - Nevím jestlis tam o tom slyšel: mezi tím vším si Rusi už oficiálně
připojili (k SSSR)
ten roh v nejsevěrnější části
Afganistánu, Wachan. . .
TA - Připojili k sobě, jo?
BK - Protože strategicky, žejo, tam je to blízko k Číně a...
TA - K Pákistánu hm ... To už si připojili, to už jim dali jo?
BK - Né "dali”: to si vzali. To je prostě tak, jak si vzali žejo?
Zakarpatskou Rus u nás, tak si vzali tam to území. Ale k to
mu bombardování:
Rusi tam používají při
těch náletech na
civilní obyvatelstvo taky bomby s padákama: pomalu se snáší
dolu a., buch! Půl vesnice v prděli..’
TA - Tam v tom mají taky nějaký chemikálie, který když se to roz
prskne, tak se ti to přiškvaří na kůži a spálí tě to...
Tam
je hrobů člověče! Ve vokolí toho Pešavaru: tam je hrobů..ne
uvěří telný!
BK - No ono jich Afgánců do minulýho roku padlo přes jeden milión
dvěstěpadesát tisíc: to tam musí být dost smutný...
TA - To je hrob na hrobu! Tam jedeš a vidíš tam ty hroby (podél
silnic). Je to zvláštní
to vidět:
vůbec nemají žádnej vý
znam, války. .
BK - Nesmyslný?
TA - Nesmyslný:
máš takovou malinkou krabičku v ruce, zmáčkneš
spoušť, vyletí kulka - a je to...
BK - To je na této válce to nejhorši:
je to vyloženě vyhlazování
civilního obyvatelstva.
TA - No.
BK - Tak brutálním způsobem,
že to kromě Džingischána nemá ani
obdoby! To pomalu ani Němci taklevá důkladně nedělali...
TA - No v Rusku no: vypalovací akce ( za 2. světové války). Jenže. .
to obyvatelstvo nevyhlazovali: jim spálili vesnici.
BK - Jo. Ale tady systematicky zabijou všechny na místě: kdo neu
teče, tak prostě nepřežije!
TA - To je fakt. Oni (ti mudžahedýni)
tam měli
podporu od těch
vesnic, že?
BK - No jo.
Což taky může vysvětlit tu odhodlanost těch Afgánců:
protože v určitým smyslu oni už opravdu nemají co ztratit...
TA - V podstatě ne: tam žijou v těch uprchlickejch táborech - to
je taky průser...
BK - Krom svýho života, kterej můžou ztratit, i kdyby nic neděla
li - víš co myslím?
TA - Jo. Tam všichni chtějí domů,
tam kde dřív bydleli.
Jenomže
až Rusové odejdou, - já si myslím, že odejdou - , tak se tam
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zas budou mlátit mezi sebou, Afgáni: civilní válka. "Kdo bu
de u moci?", rozumíš?
Takže ta válka neskončí: ti se začnou
mlátit mezi sebou. Tam je to všechno ozbrojený hm. . ty party
zánský skupiny, rozumíš? Tam je přes 1.500 rúznejch skupin!
Patnáct set??!
Patnáct set! Jako hm. . sedm nejhlavnějších, ale pak mají taky
jiný, rozumíš?
No jo, to jsou statisíce lidí žejo, tohlencto?
No. A voni každej.. všichni věří v něco jinýho: někdo věří v
Islám, někdo je víc moderátní...
Ale tak Afganistán, to byli dycky individualisti
nejvyššího
řádu, dá se říct.
Ty kmeny se mezi sebou dycky praly: vo ženský, a hádky o pů
du, pokrevní rozpory,
rozumíš?
Ten Kabul na to nemá žádnej
vliv na tohle:
to je všechno kmenová záležitost. Ta severní
část Pákistánu, jak tam žijou ti Paštuni, ti si to tam dobře
vládnou: Pákistán si to nespravuje.
Ti Paštuni nebo Pathanové. . jsou vlastně bratři Afgánců, ne?
No jasně, no.
Původně tam to území na severu Pákistánu, to bylo kdysi vše
chno Afganistán, né? Mají stejnou řeč, Paštu. . .
Jo.
Měls možnost promluvit s nějakejma mudžahedýnama? Jak to ce
lý viděj?
Jo, jo.
Voni čekaj,
že to vyhrajou!
Protože mají moderní
zbraně, no. Pokud je budou mít, nemůžou prohrát, rozumíš? No
a ty zbraně oni jim dali konečně, Američani.
No jo, taky po jak dlouhé době!
No. . to tam mohlo být dávno skončený. . .
Pět let je nechali krvácet, Západ, svět na ně kašlal: než se
rozhodlo, že by jim přeci jen měli pomoct trošku víc...
Jo.
Předtím byli jak sedící kachny (ti Afgánci) proti těm
ruskejm helikoptérám!
Po těch tam stříleli z pušek: ještě z
druhý světový války. . .
Spíš ještě z minulýho století!
Ty karabiny, jo. . .
Ty anglický,
to tam nosívali Afgánci:
ty pásy s patronama
překřížený na hrudi,
stříbrem vykládaný ozdobný pažby, jak
nějaký muzejní kousky: spíš dekorace než... V roce 1 972,
to
nosili Afgánci u pasu na širokých řemenech takový ty kožený
váčky se střelným prachem, kulky, olůvka, viděl sem,
jak si
sami dělali patrony, všechno no. . .
To dělaj! Protože tam jsou ty trhy (se zbraněma), tam choděj
nakupovat, rozumíš - fantastický!
Kupujou (samopaly) Kalašni kov.
Dělají kopie?
Pak dou za boudu a tam z toho střílej.
Zkoušej to do vzduchu, jo? Uprostřed města?
Prostřílený stromy, si to zkoušej: bum bum bum. To je jakoby
tam probíhalo velký přepadení...
Neustálý střílení?
Jo.
Furt. . . Tam ale nesmíš,
do těchdletěch vesnic,
tam se
musíš nechat propašovat.
Se musíš voblíct jako oni...
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TA - Anebo si lehnout na sedačku:
oni tě přikrejou,
kobercema a
tak.
BK - Ale tím je to celý ještě fantastičtější: takhle začali, měli
kapesní nožíky a takovýhle zbraně a hm. . to je neobvyklý, né?
Ta jejich individualita.
To jsou nezkrocený lidi - žádnou
společností, víš?
TA - Jo. . .
BK - To tam neexistovalo, ta mentalita,že "my jsme tady pro STÁT",
nebo že je cosi "nad náma":
to neznali vůbec ten pojem! As
poň v 1 972 se tomu ti mí přátelé tam smáli: "Jakej král?! Ten
se tiskne
na penězích a na známkách, a to je všechno! To je
náš král.. My ho necháme, to mu dovolíme - ale víc ne!"
Tak
nějak a "hahahaha", velká prča.
TA - Ale ten Hotel Green, tarns měl bejt:to bylo takový semeniště!
BK - Ošuntělý, žádný okna a tak?
TA - Jo, vokna jo, ale úžasná paranoia: tam se dají dělat fotky!
BK - Stihománie?
TA - Těžká. . .
BK - Nesebral ti někdo filmy?
TA - Jo, ztratil jsem nějaký filmy,
který jsem neměl nafocený z mýho pokoje. .
BK - Někdo ti tam vlez?
TA - Jo.
BK - Jaks to potom dělal teda, jak sis to schoval?
TA - Vždycky u sebe.
BK - Jak dlouho jsi tam byl?
TA - Čtrnáct dní.
Uprostřed té práce mi zavolala má holka (z New
Yorku), že už mne nechce vidět - tak jsem se vrátil. Dva dny
ležel a čučel do stropu - porazilo mne to!
BK - Válka ne, ale. . . ?
TA - Ale buchta!
Válka normálně: sem neměl žádnej
strach. Ale
buchta mne porazila...

*********

Vysvětlivky:
/*/
= Šlo o nedorozumění: určitá lékařská organizace podceňující
z neznalosti poměrů situaci,
přislíbila polní nemocnici v jistém
místě Afganistánu, kterou pak nebyla schopna postavit; v domnění,
že by jim to mohlo pomoci ke splnění
toho slibu, vzala skupina
vesničanů zoufalých ze své situace jednoho medika jako rukojmí.
Za krátký čas byl propuštěn, věc se vysvětlila a urovnala.
/**/ = Do konce roku 1986 dezertovalo k afgánským partyzánům při
nejmenším přes 200 sovětských vojáků; do března 1988 bylo sedm z
nich usazeno v USA,
6
v Kanadě a 2 ve Švýcarsku. Další 2 se ze
Západu vrátili do Ruska - jejich osud zatím není znám.
/***/= Džalalabád je poslední větší město na cestě do Kajberova
průsmyku a Pákistánu, strategicky velmi důležité. Od roku 1978
bylo místem mnoha těžkých bitev mezi Mudžahedýny a
ruskými oku
panty.
BK
************************************************************************************
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DVĚ

INVAZE
Jan TESAŘ

V srpnu 1979 byl vyslán do spřáteleného Kábulu se speciální misi
sovětský generál Pavlovskij. V říjnu se vrátil do Moskvy (1), kde
byly v plném proudu přípravy k invazi do Afganistanu.
Pavlovskij
byl v r. 1968 organizátorem invaze do Československa (2). V lis
topadu 1979 zaznamenáváme další návštěvy sovětských hodnostářů v
Kábulu, znovu Pavlovského a zejména generála KGB Paputina (3).
Jeho úkolem nepochybně bylo připravit přímou sovětskou agenturu v
afgánské Bezpečnosti na nadcházející invazi. Někteří významní do
morodí komunističtí funkcionáři, odstavení předtím z vojenských a
bezpečnostních funkcí, byli v té chvíli na sovětské vojenské zá
kladně u Kábulu, a záložní zcela prosovětští domorodí
komunisté
byli připraveni k použití v exilu v zemích sovětského bloku (4).
Úlohu, kterou sehrály v invazi do Československa manévry varšav
ského paktu na jeho území, plnilo ovšem v Afganistanu vražedné
nasazení sovětského letectva proti antikomunistickému povstání v
Herátu (5), a ”kont rare voluce", která musela být v Československu
sovětskými propagand!sty vymýšlena, byla v Afganistanu efektivní.
Ale tento podstatný rozdíl jen zdůrazňuje ještě víc podstatné
společné prvky v sovětském postupu. Můžeme si ostatně myslet, že
zlomení Československa, které bylo v Afganistanu pozorně sledová
no, bylo pro tamní islámisty zkušeností poučující o tom. že povolnost oběti rozhodně není prvkem brzdícím sovětskou agresi (6).
Z hlediska čistě operačního začala sovětská
invaze Afganistanu
zabezpečením kábulského letiště sovětskou zvláštní jednotkou dne
25.
prosince 1979 a následným leteckým mostem, kdy 150 těžkých
dopravních letounů Ant 12 a 22 po celou noc nepřetržitě dopravo
valo elitní výsadkové jednotky na lehkých tancích a s plným vyba
vením, které okamžitě útočily na nejdůležitější
nervová centra
země: rozhlas, komunikační centrálu,
vládní
palác...(7).
Večer
prvního dne bojů, 27. prosince, zaútočily jednotky sovětské
105.
výsadkové divize na vládni palác a přitom byl zabit Moskvě nepo
hodlný šéf státu a partaje Amin (8); v tom, chceme-li, můžeme vi
dět zase rozdíl v režii, ve veliký neprospěch našeho národa. Ale
z hlediska, které sledujeme, tu máme především praktickou otázku,
nakolik byla tato změna, pro SSSR nevýhodná, skutečně plánována zda to není spíše první zaskřípání intervenční mašinérie (9).
Teprve poté, co byl politický i vojenský cíl akce v podstatě roz
hodnut, vyrazily kolony sovětských pozemních vojsk. V afgánském
případě to bylo teprve 28. prosince (10). "Ztráta" jednoho dne ve
srovnání
s Československem, kde k tomu došlo zhruba současně s
rozvíjením útoku výsadku z ruzyňského letiště.
je z vojenského
hlediska snadno vysvětlitelná: na jedné straně se totiž Sovětům
nepodařilo dříve immobilizovat afgánský generální štáb, museli se
obávat aktivního odporu afgánské vládní armády, a na druhé straně
se možná chtěli vyhnout nějakému podobnému prohlášení, na jaké se
přece
jen zmohli dubčekovci večer 20. srpna 1968: ulán afgánské
invaze byl v tomto ohledu, jak se zdá, lepší.
Mezitím ovšem vstoupily do hry připravené loutky,
přesně podle
scénáře známého již z Maďarska 1956; v afgánském případě to bylo
v noci z 27. na 28. prosince,
a úlohu.
jakou měla v srpnu 1968
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vysílačka v Drážďanech, plnila 1979 radiostanice v Taškentu. Prv
ní
Karmalova "výzva k lidu” byla vysílána odtud (11), a teprve
28. ohlásil Karmal svou novou "revoluční vládu" z Kábulu. Bylo to
tedy jistě teprv poté, co byl Amin již mrtev a veškerá možná kal
kulace na hru s ním vyloučena;
jinak Amina oficiálně navštívil
sovětský ministr spojů Talycin ještě 27.
prosince odpoledne, ve
chvíli,
kdy se již naplno rozvíjel útok sovětského výsadku z kábulského letiště (12). Amin byl asi
mužnější než Svoboda anebo
Paputin ztratil nervy.
A můžeme pokračovat (13):
105. výsadková divise nejprve zabezpe
čila rozhodující
komunikační centra země a instalované loutky, a
poté zesílila nebo ovládla hlavní vojenské základny kolem Kábulu.
Pozemní vojska angažovaná počínaje 28.
prosincem (tedy opravdu
teprve "na požádání" nové vlády)
se skládala z pěti mechanizova
ných divizí (14) doplněných na válečné stavy záložníky, a vnikala
do země dvěma proudy: jednak přes pohraniční město Termez v Uzbe
kistánu (tj. ze severu přes Amu-Darju),
jednak z Turkmenistánu
přes Torghundi směrem na Herát a Kandahár: tedy vstřícně
po obou
koncích hlavní komunikační osy procházející
Afganistanem; jestli
se (pokud vím) nikde výslovně nepíše o podobnosti s operací proti
Československu, založené na vstřícném útoku ze Saska, přes Dunaj
a přes Bohumín (po neutralizaci
vzdálenějších center druhotnými
výsadky z Ruzyně), je to zřejmě proto, že skutečnost je evidentní
na úrovni
banality.
Dále, v obou případech projevila sovětská
vojska naprostý nezájem o uzavření hranic napadené země. V afgánském případě se to týká i hranice s Iránem, kde v té době již zu
řila Chomejního revoluce,
slovně nepřátelská stejně komunistům
jako USA.
Tento fakt svědčí ovšem o tom, že sovětský generální
štáb naprosto netrpěl nějakou ideologickou závislostí
na frázích
kremelské propagandy a nezajišťoval svou oběť před údajným ohro
žením ze zahraničí; především však dokazuje úmysl umožnit možným
protivníkům vyklizení
země. V československém případě se ovšem
jen nedostatečně podporovala motivace,
kdežto afgánská operace
byla v tomto ohledu daleko perfektnější: spojena s okamžitou bru
tální demonstrací síly vedla k prudkému vzestupu počtu uprchlíků
(15). Naprosto shodná je i lhostejnost sovětských vojsk (ve chví
li invaze samé) ke ”kontrarevoluci"
(v prvním případě vybájené,
ve druhém velmi skutečné) a úder jednoznačně zaměřený proti domo
rodé komunistické moci (16).
Zde ovšem shoda vojenských principů končí, hlavně proto, že afgánský odboj nedopřál
Sovětům ani tuto vstupní operaci provést
nerušeně; přicházíme k rozdílům,
které se stále zvětšují. Avšak
ve výpočtu shod můžeme pokračovat na jiném poli: Smlouva o "do
časném pobytu"
sovětských vojsk v Afganistanu z dubna 1980 se
velmi podobá "československé" z října 1968 (17). A rovněž použití
domorodých pimprlat nastolených invazí při ospravedlňování invaze
před světem je velice podobné (18). Atd.
Markantní
a mnoha autory výslovně konstatované souvislosti
jsou
přirozené: vždyť generální štáb sovětské armády je jeden a ten
týž, stejně jako komunistická strana a svrchní
moc nad celým im
périem,
Krgml.
Nikdo,
kdo chce doopravdy porozumět situaci, ve
které je naše země, nemůže tento fakt ignorovat. A to je prvořadý
československý zájem na studiu afgánské války. *
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Nejdůležitější společný prvek obou invazí je právě strategie, jež
považuje satelitní, na Kremlu závislou a od Kremlu odvozenou do
morodou reprezentaci a její mocenský aparát za hlavního či dokon
ce jediného nepřítele ve chvíli vojenského zákroku metropole.
"Šlo především o obsazení měst, komunikací
a hospodářských zón a
o ovládnutí správního aparátu,
pošt,
telekomunikací, veřejných
služeb, státní pokladny, bank atd.... dokonalé uchvácení suverén
ní
země, chladné, kruté, propočítané a násilné, které se pečlivě
vyhýbalo oblastem kontrolovaným odbojem a jen málo se
dotýkalo
dezorientované vládní armády...
To je důležitá skutečnost. Ve
chvíli
sovětské invaze se dalo očekávat, že se CELÁ ... armáda
postaví proti cizímu útočníku. Neučinila to bezpochyby proto, že
byla příliš prostoupena prosovětskými živly...” (19)
Že se tu
jedná o invazi Afganistanu a nikoli
Československa, poznáme jen
ze zmínky o odboji. Strategický princip je týž.
Absurdita této strategie, vojenská operace
velkého měřítka proti
vlastnímu satelitu, nám většinou uniká. Vynikne zřetelně, když si
uvědomíme, jak těžko k ní hledáme obdobu v dějinách válečnictví a
zejména v dějinách kolonialismu a velmocenských zákroků.
S tím souvisí i naprostá ojedinělost čistě "technická" - co do
provedení čili slavného "vojenského umění" hrdinské sovětské ar
mády: provádí vojenský zákrok velkého měřítka, který si předtím
PŘÍMO NA MÍSTÉ nacvičila (a to velice těžkopádně). V afgánském (a
předtím maďarském) případě má v tomto území své posádky a vojen
ské prostory; v československém je, pravda, nahrazuje jen navádě
cí skupina na ruzyňském letišti, ale to je vyváženo zjevnou a de
monstrovanou neochotou oběti k ozbrojenému odporu,
takže riziko
vojenského nezdaru je tu pro Sověty vyšší jen nepatrně.
Když se Američamé
v r. 1965 vylodili v Danangu, nepřicházeli jihovietnamskou vládu odstranit, nýbrž zajistit
proti severovietnamskému pronikání a domácímu povstání, a přicházeli do země, kde
nikdy předtím nebojovali.
Britové
v Malajsku a předtím v Indii,
Nizozemci v Indonésii
zasahovali sice ve "svém" území, ale proti
povstáním, nikoli stoupencům, a na území
a v prostředí ovládnu
tém povstalci
neměli své vybudované struktury schopné ovládnout
nebo vyřadit nervová centra nepřítele.
A stejně tak Francouzi v
obou svých koloniálních válkách po r.
1945. Jestliže však Sověti
v ČSSR i Afganistanu měli tyto struktury - proč potom tanky?
Tato otázka nás vede k podstatě sovětského imperiálního systému.
S významnou odlišností co se týče napadeného objektu by bylo mož
no základní prvky sovětské strategie použité proti Československu
a Afganistanu nalézt
již
při druhém nasazení sovětských vojsk v
Maďarsku v roce 1956. Odlišnost je v tom, že tehdy představovala
armáda napadeného satelitního státu skutečného aktivního
protiv
níka přešla
totiž
na stranu proti sovětského povstání. To je
také rozdíl od prvního (říjnového) nasazení Rudé armády v maďar
ské krizi 1956: tehdy ještě zasahovali Sověti
proti
ozbrojeným
skupinám povstalců.
Doba mezi říjnovým a listopadovým nasazením sovětských vojsk za
maďarského povstání
1956
je
pravděpodobně klíčovým momentem
sovětské imperiální strategie. Rozvrat maďarského komunistického
státního zřízení a zejména přechod komunistické armády na stranu
povstání znamenal zřejmě pro sovětské imperiální stratégy trvalé
memento, které diktovalo jejich postup v budoucích krizích v im-
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périu.
Brežněv v roce 1968 se nezbláznil, posílaje vojska proti
Dubčekovi: jeho maršálové jednali iracionálně pod dojmem traumatu
z Maďarska, a téměř přesné opakování téhož strategického principu
za dalších jedenáct let v Afganistanu to jasně prokazuje.
Selhání vlastní agentury v Maďarsku nebylo ani první ani poslední
katastrofou tohoto druhu. Předtím selhala agentura v Jugoslávii a
vedlo to k úplné ztrátě satelita, poté nastala největší pohroma v
Číně, pak i v Albánii... Podíl selhání a jím způsobených ztrát je
neobyčejně vysoký. Není pochyby,
že především TATO otázka byla a
je velkým traumatem sovětských imperiálních stratégů. Právě toto
trauma vedlo k té jinak nepochopitelné a nevysvětlitelné nejisto
tě sovětské imperiální politiky: právě ono bylo posledním důvodem
občasných "zbláznění se", tj. nepřiměřených a nakonec vysoce an
ti produkti vní ch sovětských reakcí, a na druhé straně zase příči
nou úžasné hypertrofie agentur a
tak naprostého spoutání sateli
tů, že to podlamuje jejich politické základy stejně jako přitaž
livost Moskvy jako metropole ve všech směrech koloniální expanze
SSSR. Právě toto je konkrétní historický důsledek invazí do Prahy
a Kábulu pro sovětské impérium.
Nezpůsobilost vybudovat a účinně řídit satelitní systém je histo
rickým dědictvím sovětské říše; byla markantním znakem carského
koloni ali srnu.
Klasický ruský kolonialismus ve skutečnosti vůbec nezná pojem sa
telita.
Přichází ovšem, ještě častěji
než jiné kolonialismy,
zpravidla jako přítel, spojenec, ochránce. V tom je mnoho obdob s
kolonialismem britským a francouzským.
Avšak je "totální": nikdy
nedovedl respektovat autonomii
porobené země.
Stále se opakuje
tentýž princip: autonomie je
na
počátku slibována a smluvně za
jišťována, ale ve skutečnosti
vždy cary považována za přechodné
řešení, za výhodný způsob, jak oklamat oběť samu i objekty expan
zí
budoucích. Zásadně vždy se využívalo první příležitosti k ná
silnému zrušení autonomie.
To je vzorový postup ruského kolonia
lismu, mnohokrát opakovaný.
Na počátku je takto podvedený gruzínský car, polský král, krymský a karabašský chán na přelomu 18.
a 19.
stol. - a na konci,
chceme-li,
znevolňující
koloniální
smlouvy s ČSSR a Afganistanem, které při vhodné příležitosti,
po
invazích, nahradily dřívější smlouvy skutečně přátelské.
Tento charakteristický rys ruského kolonialismu nejvíce vynikne
srovnáním se starou Britskou říší. Ta si vytvořila široký vějíř
závislostí různých stupňů a
právních podob, které se skutečnou
vynalézavostí byly šity na míru. To dávalo poměrně široké možnos
ti k uplatnění vůle autonomních vlád. A po případných povstáních,
po jejich porážce, se zásadně hledaly jiné,
zpravidla VOLNĚJŠÍ
formy závislosti. Kalkulovalo se totiž s vlastním zájmem domoro
dých vladařů nebo jisté části společnosti
jako nejspolehl ivějším
základem závislosti.
Nic takového nezná Ruská říše. Přeměňovala jednoduše všude staré
politické celky v integrované části Ruska, v nové ruské gubernie,
tak rychle, jak to jen bylo možno. Řídily se všechny stejným prá
vem. Nebylo vlastně žádného koloniálního statutu. Ruská říše měla
jen jediného svého satelita existujícího delší dobu, bucharského
emira. A to je unikum nejen v klasických koloniálních dobách těs
ně
před první světovou válkou, ale v historii vůbec.
Satelitní
systém je odedávna typickým znakem každé mocné říše.
Ruská říše,
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po španělské a britské třetí největší
říše světových dějin, byla
říší s jediným satelitem.
Bolševici i bucharského emira vyhnali
a jeho zemi integrovali.
Zachránili ruské impérium v jeho veliké krizi, obnovili
je, dali
mu pevnější podobu a postupně získávali zpět okrajová území, kte
rá se za krize osvobodila. A také přitom jasně projevovali starou
tendenci každé závislé území co nejrychleji integrovat. To je pod
stata leninské národnostní politiky. Nespokojili se se satelitním
vztahem ani středoasijských zemí, ani Tuvy, ani později baltských
republik, a původně ani s přátelskou neutralitou Finska, i z něho
chtěli mít sovětskou "republiku". (Pokusili se o to dvakrát!)
Tvůrcem sovětského satelitního systému, této úplné novinky rus
kých dějin, je Veliký Stalin. A vytvořil
skutečně novou koncepci
satelitního vztahu. Zakládala se na třech principech: ideologické
homogennosti, moci komunistických stran v satelitních zemích, a
jejich kontrole organizovanými sovětskými agenturami.
A tento systém existoval sotva deset let a měl za sebou těžký ne
zdar v Jugoslávii, když selhal v Maďarsku. Kreml se prostě nenau
čil ovládat své satelity rafinovaněji. Nebyl k tomu vybaven pře
devším historicky. A co bylo poprvé krajním řešením z nouze, sta
lo se jeho traumatem a poznamenalo ho do budoucna. Maďarské řeše
ní
se stalo NORMÁLNÍM řešením. A tak se "Dělnicko- rolnická Rudá
armáda" zapsala do válečných dějin velkými vojenskými operacemi s
použitím tisíců tanků a stovek těžkých dopravních letadel,jejichž
terénem je území jí kontrolované, vojenským protivníkem její vla
stní satelit a strategickým cílem svržení satelitní vlády - která
by tváří v tvář svému národu neobstála bez podpory SSSR.
Srovnání
širších souvislostí československo-afgánských napovídá
také leccos o typickém rusko-sovětském postupu satelizace.
Zcela
shodné
je tu využití existujících problémů národních a přání bu
doucího satelita zajistit vlastní
státní
suverenitu na opačnou
stranu než proti Rusku. Každý také vidí, že bolševismus na Hindukuši nabízí jako vůbec hlavní
svůj
problém přesně tutéž otázku,
kterou znají historikové "Vítězného února": PROČ VLASTNĚ...? Proč
se nespokojil oddaným spojencem Stalin 1947
ani
Brežněv 1977?
Proč v sovětském impériu je satelizace nezbytně provázena bolševizací? - Situaci ČSSR v impériu je možno lépe pochopit v pohledu
přes Afganistan.
POZNÁMKY:
1
Patrice FRANCESCHI,
Guerre en Afghanistan, Paris 1984, s. 57;
také v následujícím popise průběhu sovětské invaze jsou využity
údaje z této práce, s. 57-66.
2 Na tuto výraznou dokonce i zcela osobní souvislost invazí Čes
koslovenska a Afganistanu upozorňuje francouzský matematik Gille,
který pracoval v r. 1969-78 jako pedagog v Afganistanu:
Étienne
GILLE. L'accession au pouvoir des communistes prosoviétiques, in:
Afghanistan - la colonisation impossible, Paris 1984, s. 204.
3
Viz CHRONOLOGIE v tomto sešitě na s. 55.
4 A ČSSR tu vystupuje tentokrát
v roli útočiště: Babrak Karmal
byl velvyslancem u Husáka, a když byl této funkce Aminem zbaven,
zůstal v pražském exilu. Viz Patrice FRANCESCHI,
lis ont choisi
la liber té. Paris 1981, s. 78-79. - Franchesci nalézá jen "málo
podobností" mezi invazí Československa a
Afganistanu,
(s. 79),
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ale
to je na základě jeho jen velmi povrchni znalosti
Českoslo
venska - základním kritériem je mu to, že v Československu 1968
ani v Maďarsku 1956 nebyla většina země
v ozbrojeném povstání
proti
komunistické moci
ve chvíli sovětské invaze. Soudím,
že
právě
naopak:
uvážíme-li ten důležitý rozdíl, tím více
vyniká,
jak základní prvky sovětské vojenské i obecně politické strategie
jsou shodné přes dramatickou odlišnost vnitřní situace země!
5 Olivier ROY, L' Afghanistan - Islam et modernitě politique, Pa
ris 1 985, s. 146. Viz též CHRONOLOGIE v tomto sešitě na s. 54-55.
6
Sovětská invaze do Československa vyvolala v Afganistanu znač
nou pozornost. Komunisté ji nadšeně pozdravili
a bezvýhradně se
ztotožnili
se sovětským stanoviskem Hodně se o ní
mluví
i
na
straně
islámistického hnutí - zpravidla samozřejmě s kritickým
postojem na adresu jak čs. předáků,
tak veřejnosti
vůbec. (Viz
zde v tomto sešitě Hekmatjar na s.131.) Přímé poznatky z česko
slovenské krize afgánským islámistům zprostředkoval Zaher Seddiq,
dnes člen vedení Džamiat-e Islámí, který v roce 1968 studoval novinářství na pražské univerzitě, poté zastával různé státní funk
ce za Dáudova režimu, ale po konfliktu se Sověty stál na straně
Rezistence. ( Viz o tom AZ 1 s. 108. ) Seddiq napsal o zlomení Čes
koslovenska knihu v dárí. V minulém roce
vydalo Džamiat další
soubornou práci o sovětské moci nad východní Evropou. Tyto knihy
mi jsou bohužel jazykově nedostupné. Argumentace týkající se vý
chodní
Evropy je v is1ámistických formulacích běžná. (Viz též
prof. Rabbání zde na s. 86 - jako jeden příklad z mnoha.)
7
Technické údaje dle GILLE, c. d. 204, FRANCHESCI, Guerre. . . c. d.
59. Evidentní analogii leteckého mostu na Ruzyni 1968 a na Bagrám
1979 připomíná: AFGHANISTAN - DIX ANNÉES TERRIBLES, vyd. Interna
tionale de la Résistance, Paris 1987, s. 27-28.
8
AFGHANISTAN - DIX. ,.c.d. 28
9
Nejvýznamnější americký odborník v afgánské tematice Michael
Barry hovoří
jednoznačně o sovětské "pitomosti" a tvrdí,
že
Paputin spáchal sebevraždu, a to proto, že tu hloupost zavinil:
Michael BARRY, Le royaume de 1' insolence, Paris 1 984, s. 266.
10 AFGHANISTAN - DIX...C. d. 28- Datace jednotlivých politických
a vojenských akci se
v citovaných pracích bohužel dost podstatné
liší; z našeho hlediska jsou to však jen detaily: rozhodně nezpo
chybňují jasný fakt týchž prvků v pražské a kábulské operaci.
11
Tamtéž.
12 GILLE, c. d 204.
13
Dále dle LE DÉFI AFGHAN, Paris 1986, s. 110 a GILLE, c d. 206
14
Počet dle AFGHANISTAN - DIX... cd. 28; GILLE hovoří o dvou.
15
AFGHANISTAN - DIX. ..c d. 29 uvádí
mil. uprchlíků k 1.2.1980.
- Zvláštní sovětský zájem o wachanský koridor neměl okamžitý výz
nam, protože průsmyky z Wachanu do Kašmíru i Činy leží ve výši 4
5 tisíc metrů a byly tedy v tu roční dobu neschůdné
16 Pokud se týká Afganistanu, podtrhuje FRANCHESCI, Guerre.
c.
d. 61, že se jednalo o "strategii zaměřenou bezprostředné proti
státu a nikoli proti mudžahedínům".
17
Na tuto shodu upozorňuje
Heléne CARRERE D'ENCAUSSE, Ni paix
ni guerre, Paris 1 986, s. 225.
18 Totožné zdůvodňování invaze: tamtéž, s. 224
19
FRANCHESCI, Guerre... c.d. 61 62.
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OHLASY
(K 1.
MYSLÍM.

-

KRITIKY

-

DISKUSE

číslu Afgánského zápisníku)

ŽE AFGÁNSKO-POLSKO-ČESKOSLOVENSKÁ LINIE JE VÝBORNÁ...

...a že je velice podstatné předkládat československé veřejnosti
v exilu i doma příklady rezistence v Polsku a hlavně v Afganistanu, nevím ale, nakolik tato vynikající snaha může přinést kýžené
ovoce. Moje zkušenost z Dánska a ze Skandinávie vůbec je taková,
že lidé, kteří přišli z Československa po roce 1968 a hlavně poz
ději, se většinou neangažují, snaží se co nejrychleji se zaintegrovat do zdejší společnosti a velice brzy se cítí infikováni vše
mi jejími neduhy. Východní rozměr, jejž si přivezli sebou, vědomě
či nevědomě odpisují,
Polsko ani Afganistan je nezajímají, zají
mají je jedině praktické a hlavně osobní otázky v poměru k ČSSR.
Politická práce exilového charakteru neexistuje. (...)
Já sám už od r. 1969. kdy jsme sem přišli, tady v Jutsku (a někdy
i v zemském tisku) publikuji, konám přednášky a diskutuji. U dán
ské veřejnosti, hlavně zde v místě, se mi podařilo získat
velký
ohlas. Ale jen zřídkakdy jsem se setkal s přímou reakcí některého
z těch asi pěti set lidí
pocházejících z Československa, kteří
zde žijí. (...)
V Dánsku existuje pět (a možná i více) podpůrných komité, které
však navzájem nespolupracují,
naopak se z politických důvodů po
tírají
nebo přinejmenším ignorují. V tom je celá ta mizérie. My
spolupracujeme především s celodánskou organizací SOVĚTI PRYČ Z
AFGANISTANU, jejíž členové jsou většinou socialisté,
což jim na
jedné straně dodává efektivitu,
na druhé straně je
velkou
zábranou třeba vůči mládeži
liberální
nebo konzervativní. (...)
Bojujeme ale dál. (...)
Bylo by třeba politicky využít zvýšené pozornosti,
jíž se kvůli
operacím v Chostu dostává Afganistanu. Přitom se díky povrchnosti
a neinformovanosti novinářů (konkrétně dánských)
a Gorbačovově
šikovné propagandě
vytváří
stále více představa, že tam jde o
občanskou válku, o bandy povstalců, ne-li
loupežníků, jež přepa
dají konvoje s potravinami, sestřeluji civilní letadla, spolupra
cují s agenty CIA... - nemusím ani pokračovat. Jelikož Sověti na
druhé straně jasně projevili politickou vůli odejít, začíná se
pomalu, ale jistě rýsovat situace, kdy vedle tradičního nezájmu o
Afganistan ještě přibyde
představa, že Sověti tam vlastně zajiš
ťovali pořádek. . . Je to absurdní,
ale je to doslova na dosah
ruky. Proti takovým představám je třeba bojovat.
AFGÁNSKÝ ZÁPISNÍK je výborný. Má správnou skladbu, už jsem různě
použil několika údajů i myšlenek. SLZY, KREV A PLÁČ používáme již
delší dobu, všechny materiály od Barryho i Lagerfeldta jsou zá
važné, velice hodnotné ve vší své věcné hrůznosti. Publikace ne
ztratí aktuálnost (...)
Ivan CUHRA,
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Hirtshals,

Dánsko

ČLOVĚK SE STYDÍ, JAK MÁLO VÍ O KONTEXTU TÉTO GENOCIDY.
Genocidu
lidé vždy vnímali
minimálně (...) V podvědomém strachu z velmocí
se Evropa bojí přiznat si realitu a pomalu se pak budou identifi
kovat s útočníkem, budou výt s vlky,aby se nestali "Súndenbockem"
<obětním beránkem). Tepat Ameriku není tak nebezpečné! Rusové ma
jí přísloví "společně zemřít je krásné"; zdá se, že lidem se líbí
"společně mlčet".
Sešit o Afganistanu čili AFGÁNSKÝ ZÁPASNÍK (napsal jsem "zápas
ník",
to je něco pro Freuda!) jsem přečetl celý a budu muset po
hledat v literatuře o boji proti nepříteli bez nenávisti
dle is
lámu. Carl von Clausewitz soudil
před Karlíkem Marxovým, že ne
přátelství
bez nenávisti
není možné a nevede k válce,
někteří
teologové obhajují "produktivní
nenávist",
neteologové
píší
o
humánní nenávisti z ponížení
člověka atd.
Genocida národa jako
mega-ničení se nevnímá, člověk utrpení druhého eviduje jen v úzké
dimenzi, nemáme mega-city, mega-solidaritu, jen megadestrukci. Je
zarážející,
jak odpovídají
polemologické instituty na otázku,
proč se lidé zabíjejí ve válce. Odpovídají analogiemi, jako např.
"Damoklův komplex", hledají v bibli... Slepota člověka k ničení a
k bolesti, kterou způsobujeme jiným, byla již Nietzscheovi nápad
ná, viz jeho výrok, že "šílenství v životě jednotlivce je výjim
kou, v životě národů pravidlem" (necituji
přesně). Boj proti is
lámu povede k zďábelštění
ateismu,
viz také v AZ výroky á la o
Polácích a Afgáncích: "Vy máte svátou knihu, my máme svátou kni
hu. . . " atd. , nebo v článku "Polská výzva" na str. 3 např. "Afgánci přinášejí největší oběti v boji s komunistickým ateismem..."
Četba Tvého textu mi částečně objasnila miliónové opouštění ves
nic v Afganistanu. ODEJDI NEBO BUDEŠ ZABIT! (...) Přeterorizování
jako argument, děs jako motivace útěku. Ta bezmocnost
OSN vůči
této hrůze ze SSSR je katastrofální. Žádná globální pomoc! V té
naší kotlince by se AZ měl číst! (...)
Co dělat, když slova o utrpení Afgánců žádné velké strategie so
lidarity nevyvolávají, lidé mají určité typy vnímání, prožívání a
jednání, které je nějak biograficky,
biologicky,
politicky atd.
podmíněno, a proto brzdí planetární strategii lidskosti. Hierar
chie subjektivních motivů pomoci jinému je ochrnuta, aktivita je
namáhavá a bolestná, pasivní sympatie nestačí, pasivní neutralita
je podporou útočníka. S nadšením člověk bere na vědomí, že pat
náct i mi 1 i ónový národ(y)
jde davidovsky proti Goliášovi. Evropská
morálka je nízká, říká se v textu,
umožňuje invazi
do Evropy,
křesťanství
není
tak dobré jako islám (Roger Garaudy?).
Dlouhá
válka v Afganistanu á la "ruský čas represe" je však nebezpečná,
znamená cestu od marnosti
ke kolaboraci a po cestě kolaborace ke
kariéře, viz 70. léta u nás doma. (...)
NESPOLÉHAT NA VLASTNÍ SÍLY JE VŽDY CESTOU K VAZALSTVÍ (...)
Nepoddajnost je zlatým pravidlem zápasu.
(...)
Oddíl dobrovolníků
ze "svobodného světa" dá na sebe čekat. Legendární výkon: negra
motní horalé z Páňšíru a Hindukuše jsou neporazitelní
v kvantu
času již přes 8 roků atomovou velmocí, ani kvantita ani
kvalita
zbraní
nestačí
k porážce národa; to říká Tyrš
NÁROD HYNE
VLASTNÍMI PŘÍČINAMI. . .
Jaroslav KREJČÍ,
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Osnabrück,

SRN

<Rozhovor redaktorů SPIEGLU s
Gulbuddinem Hekmatjarem, SPIEGEL,
Hamburg, č. 46/1 985, str. 162 n. :
"SPIEGEL: Pane Hekmatjare, ta Historie, která podle vašeho názoru
rozhodne o tom, kdo vyhraje tuto válku, může být velmi nespraved
livá.
Maďaři, Poláci
a Čechoslováci se určitě necítí pod sovět
ským komunistickým panstvím lépe než Afgánci.
Přesto je malá
naděje, že se z něj osvobodí.
HEKMATJAR:
Afganistan není Maďarsko, Polsko nebo Československo.
Afganistan je Afganistan.
Historie Afganistanu dokázala, že se
žádné cizí moci nepodařilo vládnout Afganistanu. Když Rusové před
šesti lety vtrhli do Afganistanu, asi si taky mysleli, že Afgani
stan je nějaké Československo a že se dá vyřídit za 24 hodin nebo
nejdéle za týden. Teď už to zkoušejí
celých šest let, a stále se
jim to ještě nepodařilo. " - Potud SPIEGEL. G. Hekmatjar je vůdcem
strany Hezb-e Islámí, která je považována za extrémní
křídlo islámistického hnutí, a v té době byl mluvčím Sdružení sedmi islámistických stran.
Vyjádřil dosti běžný názor Afgánců o národech
východní Evropy.
Pokud jde o Československo, je to ostatně názor běžný na Východě
a Západě, Severu i Jihu. To není nic nového. To, co Češi ani Slo
váci necítí, je všeobecný ODPOR nejen k jejich slabošství, ale
zejména k jejich vytrvalé snaze,
aby JINÍ
za ně řešili jejich
problémy, k tomu zlozvyku kdekomu vyčítat, že to nečiní
dost dů
razně. Adresátům je to nejen nechutné, ale vskutku i
nebezpečné,
cítí v takových slaboších ohrožení své bezpečnosti. Např. sloven
ská socialistická (!) opozice se zlobí, jak se dozvídám, že Ame
rika (!) nezaštítila Dubčeka:
"měla jít do světové války kvůli
obrodnému bolševisrnu?", zeptá se každý.
Všeobecná nechuť a pohr
dání národy servilními, ale přitom žádostivými výhod svobody jsou
plně oprávněné esteticky, ale zčásti i kvůli ohledům bezpečnost
ním.
V
téže době Afgánci vzkazují prezidentu Reaganovi, že jeho
jednání s Gorbačovem je jeho věcí, která se jich netýká, jelikož
s nimi Gorba nejedná. Kdyby tak byli Češi místo srdceryvných bás
niček o zradě, které navíc už půl století omílají, byli poslali
do Francie klidné poselství, že jednání
p.
Daladiera v Mnichově
je jeho věcí, ne jejich! - Zde ovšem nesměřuji k pohodlné kritice
dr. Beneše, která je dnes trapnou módou, ex post 50. Mám na mysli
nechutné servilní projevy současné,
emigrační
i disidentské. Za
těmi di si dentskými je jistě neinformovanost o tom, jak působí na
veřejné mínění ve světě české vyčítavé stesky;
ale hlouběji...
nedostatek TYRŠE v československé kultuře,
alespoň té současné.
Jen proto, že jeho zapomněli,
mohou si
myslet,
že si vykňučí
sympatie, a
i
kdyby se to podařilo, že ty jim mohou doopravdy
pomoci! Myslím, že to není náhoda,
že jste, Jaroslave, vzpomněl
Tyrše
v kontextu našeho vztahu k afgánské válce;
Tyrš vskutku
říká
všechno podstatné o této věci - jak jste ovšem ukázal právě
Vy, ve své knize o něm, která je pro náš národ vážným mementem ve
chvíli,
kdy se blíží k nové historické křižovatce, aniž by pocí
til potřebu povznést se nad ducha mrzáckého zrodu.
Zůstane to, Jaroslave, patrně na Vás, abyste objasnil, zda je to
jen náhoda, že Tyrš byl u nás asi první, kdo se zabýval islámem,
a to ne pouze jako učenec, nýbrž v osvětových přednáškách. Zatím
co soudobí čeští servilové, reakcionáři a pokrokáři, omílali rus
ké. britské nebo francouzské kolonialistické mýty.
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Odmítám mravní oprávnění hovořit o intoleranci islámu těm, kdo se
dovolávají, jakožto závazku, pojmů jako "křesťanská civilizace" a
pod. Je známo, že nejen antické dědictví, ale i základní křesťan
ské spisy se uchovaly Evropě jen díky TOLERANCI
islámu, na území
jím opanovaném; v křesťanském světě vše zničila zuřivost navzájem
se potírajících sekt, z nichž ta nejagresi vnější nakonec zvítězi
la a násilím prosadila svou dogmatickou legitimitu.
Islámská ná
boženská komunita na křesťanském území
byla nemyslitelná až do
18.
stol.,
křesťanské kláštery, církve a patriarchové na území
islámu jsou po tisíciletjí samozřejmostí.
Také antisemitismus je
křesťanský vynález a dědictví. Každý se může poučit o osudu židů,
muslimů a nakonec i samotných křesťanů ve Španělsku, když tam by
ly vyvráceny muslimské státy a nahradilo je Nejkatoličtější
krá
lovství a Svaté oficium. Nezapomínejme, že ani Chomejní není při
rozeným plodem nezávislého vývoje: je důsledkem DESTRUKCE autochtonní společnosti dle představ "západní civilizace": zpředmětnění
člověka,
jeho vykořenění, zdavovění a nivelizace,
a současného
zpeněžnění všech hodnot.
Myslím si zkrátka, že rozehraná historická partie má otevřený ko
nec: ideologie islámistické revoluce,
která se před našima očima
dotváří a která v nějaké míře jistě ovlivní
budoucí
společnost
Střední
Asie, je ovlivňována také postojem "křesťanských"
demo
kratických
proudů a jejich podporou či lhostejností vůči
tomu
křídlu islámismu a afgánské revoluce, které je otevřeno k naší
evropské, řekněme "osvícenské" tradici.
JT> *

O válce v Afgaristanu se v Británii píše hodně, prakticky každý
den. Koncem roku to bylo zvlášť intenzivní, kvůli sovětské ofen
zívě
u města Chost,
hlásili jsme o tom pořád v našem vysílání
<tj.
vysílání BBC pro Československo). A právě dnes <9.
února)
jsou plné noviny včerejší Gorbačovovy iniciativy - nabídl, že se
sovětská vojska začnou stahovat od poloviny května. Už toho mají
Rusové asi opravdu plné zuby. ( . . . )
Téma
války v Afganistanu má,
pochopitelně, vnitropolitické konotace.
To znamená, že o tom víc
píší
pravicové noviny, aby mohly poukazovat na zvěrstva komunis
mu. Z levicové garnitury občas zaznívají názory, že by Američané
měli přestat s podporováním povstalců a neprodlužovat prý boj. To
je stanovisko dosti vzdálené Tvému pojetí afgánských bojovníků za
svobodu! ! *
Jan BEDNÁŘ, Londýn
*<Píše autor redaktorovi AZ.˃
*
(...) Německá levice,
to je téma samo o sobě, a pak ještě ve spo
jení s Af gam stanem! Nezlobte se,
ale o tom psáti je mně těžko.
Zdejší levice je spíš
jakési
dosti
konfúzní milieu než nějaká
hmatatelná politická síla s kloudným programem. Zeleni jsou roz
polcení do dvou frakcí, "reales",
kteří
berou parlamentní práci
vážně a chtějí koalici
s SPD, a "fundis". kteří chtějí fundamen
tální změny a považují
parlament
za "vedlejší bojiště" (neznáte
to odněkud?). Obě frakce proti sobě bojují tak vehementně, že jim
k potěšení zdejších masmédií
sotva zbývá čas na obsahovou práci.
Ve spektru "zelených" jsou obsaženy snad všechny teoreticky možné
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pozice vůči Afganistanu - od argumentu, který má exkulpovat SSSR,
který prý je "postaven před nutnost zajišťovat sféru vlivu před
imperialismem USA" až po odsouzení sovětského postupu jako geno
cidy. Podobně to platí i o SPD, i když ta samozřejmě verbálně so
větskou agresi odsoudila. Ale jsou to spíš jednotlivci,
kteří se
ve věci afgánského odboje a solidarity s
Afgánci angažují. Mimo
ně zde existují různá komité a třeba "Gesellschaft fůr bedrohte
Vólker" <Společnost
pro ohrožené národy>,
o jejímž politickém
pozadí nejsem dostatečně informován; ti se angažují. Jinak se zde
projevuje slabina a z ní pramenící primitivita německé
levice
vůči agresím SSSR. Jelikož o tom zevrubně
píše hlavně pravicový
tisk, tak oni raději
mlčí,
aby se prý nedostali do nežádoucí
politické koalice. 0 lidských aspektech sovětské agrese v Afgani
stanu se diskutuje nanejvýš v soukromí nebo na malých shromáždě
ních bez jakékoli rezonance. SPD je nadšena Gorbačovem a jelikož
od samého počátku "Entspannungspolitik" <politiky uvolnění> vsa
dila na jedinou,
etatistickou kartu, tj. pouze na dohovor států
jaké jsou, doufá v diplomatické řešení mezi SSSR a USA i za cenu,
že ho bude dosaženo za zády Afgánců.
Jak by mohlo fungovat, je v
Afgánském zápisníku č. 1 naznačeno. Ale ani nezávislí "pokrokoví"
intelektuálové, kteří
po smrti
H.
Bolia jakoby zmizeli, se ve
věci Afganistanu neangažují. Něco podobného, jako byl
svého času
Russelův tribunál o Vietnamu, tu není myslitelné. Chybí jak levi
coví intelektuálové dostatečného formátu,
tak chuť levice jako
takové zaujmout jasné a hlasité stanovisko.
Kromě
toho existuje od pravice po levici něco, co známý psycho
analytik Alexander Mitscherlich v souvislosti s postojem Němců k
Holocaustu nazval
"die
Unfähigkeit
zu trauern"
<neschopnost
truchlit).
Vnitřní
neschopnost ke smutku a konzumní přesycenost
úděsnými zprávami
vedou k lhostejnosti. Vždyť o tom píšete v zá
hlaví Afgánského zápisníku. I světoznámá spisovatelka
Doris Les
sing, která navštívila
uprchlické
tábory a sepsala o tom knihu,
byla otřesena lhostejností západního světa nad osudem Afganista
nu. Opakuje věty jednoho mudžahedína:
"Volali
jsme o pomoc, ale
nikdo nás neslyšel. Vítr odnesl naše slova. . . ",
Totéž se však odehrává i v jiných případech.
Nikdo se v Německu
nevzrušuje, že má být v Etiopii
"přesídleno"
sedm miliónů lidí,
převážně
Eritrejců a Tigreů, to jest národů rebelujících proti
státnímu teroristovi Mengistovi, který se nedávno setkal s Husá
kem. Již při prvních teroristických přesídlováních umírali chudí
sedláci jako mouchy. Zatýkají
je
na polích, po stovkách cpou do
letadel a vysazuji je o nějakých tisíc kilometrů jižněji, kde na
ně většinou nečeká ani motyka. Právě nedávno jsem zažil
jednoho
"pokrokového" německého polit-turistu, vysokého hodnostáře němec
kých evangelíků, který měl pro tuto akci veliké porozumění. Atd.
Přeji Vám zlepšení při výrobě časopisu.
Petr CHALUPA, Hamburg
<Bylo by možno diskutovat, zda tzv. levice, která vsadila na kartu
etatistickou, nepozbývá své historické legitimity.
Bylo by zneu
žitím tohoto časopisu,
kdybych na jeho stránkách řešil problémy
nějakého dílčího politického proudu. Myslím však, že mohu opako
vat prastarý výrok, že sůl, která pozbude své chuti,
se k ničemu
nehodí, než aby byla vyhozena a od lidí šlapána.
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Místo toho bych poukázal na všeobecnější problém. Každý vidí, jak
slova přítele Chalupy korespondují se slovy přítele
Krejčího. Má
otázka tu zní, JAKOU HODNOTU MÁ CIVILIZACE, v níž je normou tváří
v tvář genocidě dávat
přednost
poli tikářským zájmům; a co je to
za politiku, jíž je koalice proti genocidě nežádoucí.
Ve Střední Asii začala revoluce, která se nikoho neptá, zda se mu
její kategorie líbí, a která zahájila rozpad posledního koloniál
ního impéria. Stalo se tak bezmála přesně v době, kterou předpo
věděl Andrej Amalrik. Ale není to důsledkem čínského velmocenské
ho tlaku na SSSR, jak on myslel, nýbrž hrdinského postoje jednoho
malého národa, který se zapřel do své země a řekl NE supervelmoci
ve chvíli její největší koloniální expanze - to bych viděl jako
snad nejopti misti čtější
skutečnost tohoto hrozného století. Jed
notlivé politické směry bych měřil podle postoje k tomuto faktu,
a nikoli naopak: legitimnost,
politickou jasnozřivost,
mravní
úroveň, a samozřejmě také schopnost vyrovnávat se jak s vlastními
iluzemi tak i s kategorickou existencí svébytného duchovního svě
ta každého národa a každé civilizace. V tom všem může nám přinést
afgánská válka veliká poučení.
JT>
*

Afganské 1. číslo bylo poněkud zastaralé, ale asi jste neměl pra
chy na vydání
a musel jste čekat. Ale to nic nemění na tom, že
solidarita s Afgánci je kruciální
a že se jí v Čechách nevěnuje
žádná pozornost.
Martin HYBLER, Limoges, Francie

V 1,č. Afgánského zápisníku došlo k některým věcným chybám:
a/ na str. 40: ". . . ředitel
Jeři Laber. . . " - má být přeloženo jako
"ředitelKA" - je to ženská;
b/ str. 104: "V listopadu 1 982 se udusilo 700 sovětských vojáků a
400 afgánských civilistů ve špatně větraném tunelu Salang.
ve
skutečnosti se stalo toto: když sovětský vojenský konvoj, obsahu
jící převážně muniční zásoby, zajel pořádně do toho tunelu, obje
vili se partyzáni
a
podařilo se jim zablokovat jeho’oba konce,
takže celý konvoj postupně vybuchoval vevnitř a to způsobilo to
"špatné větrání";
muselo to být peklo,
ale
bylo to velké
vítězství pro partyzány;
c/ na str. 154 chybí
informace,
že starý komunista Taraki, jeden
ze zakládajících členů afgánské strany (který se stal komunistou
v r. 1 930 v Bombay, kde byl
zaměstnancem tamní pobočky afgánské
národní banky), byl v září
1979 "otráven olovem", jak to bylo
oficiálně oznámeno v Kábulských zvěstích;
d/ str. 90 n. a dále
při pokusech identifikovat podstatu afgánské
verze islámismu: súfismus předchází Islám o několik tisíc let!
(Nehledě na to)...
Afgánský zápisník MUSÍ POKRAČOVAT VE SVÉ
EXISTENCI.
Bohumil "Bob" KRČIL, New York
(Sorry, Bobe i čtenáři. Ale s výjimkou toho, že nepoznám ženskou,
jsou to chyby spíš PŘEKLÁDANÝCH autorů než moje. - JT>
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Závěrečná

poznámka

Tímto druhým číslem AZ se redakce snaží splatit, co zůstala dluž
na sešitem prvním. Nicméně ani tentokrát není naše informace
tak
soustavná, jak by bylo třeba.
Systematický přehled nejdůležitějších edicí dokumentujících vá
lečné zločiny SSSR není ještě úplný,
viz poznámky. Vážnější je,
že se nedostalo na svědectví
obětí
samých,
což pak zkresluje i
věcně: ve zprávách, o nichž tu referujeme, je jen málo pozornosti
věnováno dvěma aspektům sovětského teroru, zasahujícím Afgánce v
centru jeho světa: jednak válce proti polím a hospodářským zvířa
tům, jednak systematickému ničení muslimských svátých míst. Po
jednání o tom zůstáváme dlužni.
Redakce se snažila přiblížit čtenáři duchovní svět afgánské Rezi
stence a s tím cílem vybírala afgánské autory. Zde je soubor au
tentických textů, jaký zatím není k dispozici v žádném jiném ja
zyce
východní Evropy. Ani na Západě není příliš zvykem tisknout
afgánské autory, převahu mají práce západních reportérů a znalců.
Ale stanoviska, která jsou tu otištěna, nejsou průřezem Rezisten
ce, náležejí vesměs tzv. "umírněnému"
či
"prozápadnímu"
křídlu
i slámis ti stického hnutí. V tom redakce činí
vědomě
politickou
volbu - vybírá si spojence. Nevíme,
zda
vyhraje: soudíme, že si
zaslouží podpory.
Hlavním cílem sešitu bylo seznámit čtenáře s POZITIVNÍ
PRACÍ Re
zistence, s budováním nových společenských institucí v průběhu
bojů. V této snaze, v daných konkrétních okolnostech zdůvodněné
Koránem a islámskou tradicí, se projevuje
OBECNÍ rys všech revo
lučních válek, rozhodující
o jejich výsledku více než všechna
střelba.
Bohužel
se
nepodařilo právě tuto otázku dokumentovat,
jak by bylo třeba. Příčinou je nedostatek materiálů:
západní re
portéři jdou za senzacemi a násilím a nezajímá je to opravdu dů
ležité, a Afgánci samozřejmě chápou celý Západ pro sebe účelově.
Ani tentokrát se nepodařilo (a nemohlo podařit) celkové panoráma
o vztahu nejdůležitějších zemí a proudů k afgánské válce. Za za
slání materiálů pro toto číslo děkujeme Jiřímu KEBRLEMU z Rakous
ka a Aleši BŘEZINOVI z Kanady a samozřejmě všem autorům jednotli
vých příspěvků. Zcela mimořádnou pomoc prokázal
první
českoslo
venský aktivista v afgánské záležitosti Bohumil 'BOB' KRČIL, kte
rý pořídil pro AZ reprezentativní výběr z amerického tisku za po
slední léta a podílel se na koncepci sešitu podněty a kritikami.
Poměry nám zatím neumožnily, aby se
přímo podílel
na redakční
práci co do odpovědnosti za ni: konstatuji tedy, že významně
po
mohl k tomu, co se podařilo, avšak nenese odpovědnost za chyby,
kterým jsem se jistě nevyhnul docela.
Redaktor AZ

"Některé malé národy mohou
rozhodovat o svém osudu."
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JE AFGANISTAN JEŠTĚ AKTUÁLNÍ? (Úvodník Jana Tesaře)
PODÁNÍ RUKY:
Homayun Tandar, Oslovení kongresu odborů Latinské Ameriky
Vzdorovat znamená žít
DŽAMIAT-E ISLÁMÍ "ČESKOSLOVENSKÝM PŘÁTELŮM"
DOKUMENTACE REÁLNÉHO SOVÉTISMU
Zemřít v Afganistanu (2. zpráva US Helsinki Watch) >
Marek Sliwinski, Lidské, sociální a ekologické důsledky
afgánské války
Chemické zbraně v Afganistanu
Hamidollah Sherdil, Léto ve Wardaku
Juliette Fournot, Svědectví lékařky
Svědectví z Kanady
Radek Sikorski, Neobvyklá reportáž ze zázemí
(Přehledná mapka afgánských provincií)
Lenka Škrabánková, Zločiny na duši
Vyhrát děti (3. zpráva US Helsinki Watch)
Statistika uprchlíků podle Alaina Marigo
Perestrojené zločiny ( 4. zpráva US Helsinki Watch)
Henry Kriegel, Sovětská genocida pokračuje
CHRONOLOGIE AFGÁNSKÉHO KOMUNISMU
Etnická mapa Afganistanu dle A. Forsberga
DŽIHÁD JAKO POZITIVNÍ ÚSILÍ (Rozhovor s Homayunem Tandarem)
JAK HNUTÍ VYTVÁŘÍ SVŮJ STÁT:
Usnesení konference v Sagharu
Homayun Tandar, Politický potenciál Rezistence
Interview s Ahmadem Šachem Massúdem z "Lettre Afghane"
Mehraboddin Masstan, Afgánská společnost nabírá dech
JAK JEDNÁ MALÝ NÁROD SE SUPERVELMOCÍ:
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