
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav Blízkého Východu a Afriky 

Studijní obor: Dějiny a kultura islámských zemí - Indologie se specializací na 
hindštinu 

Roman Došek 

Život a doba Zijául Haka 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. 

PRAHA 2007 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně 

s využitím uvedených pramenů a literatury. 

V Praze dne 15.4.2007 



Děkuji Doc. PhDr. Eduardu Gombárovi, CSc. za cenné rady a 

ochotu při řešení mé diplomové práce. 

Dále bych chtěl poděkovat nadaci SYLFF za poskytnutí dvou 

grantů na mé studijní pobyty v Indii a Pákistánu, které mi velmi 

pomohly při mém studiu i při vypracování mé diplomové práce. 

Nakonec bych rád poděkoval Doc. PhDr. Janu Markovi, CSc. za 

ochotu a cenné konzultace. 



OBSAH: 

ÚVOD .................•...................•.............................................•.•..........................•..........•...............•.....•..•.•... 1 

1. MLÁDí A OSOBNOST .•............................................................•.•......................•.•...................... 5 

1.1 KARIÉRA ...................................................................................................................................... 5 
1.2 OSOBNOST .................................................................................................................................. 7 
1.3 BUDOVÁNí POPULARITY ....................................................................................................... 10 

2. PŘED PŘEVRATEM ......................................................................•.......................•.•....•••.......... 14 

2.1 GENERÁL HAK V ČELE ARMÁDY ........................................................................................ 14 
2.2 VOLBY V BŘEZNU 1977 A NÁSLEDKy ............................................................................. 16 

3. OPERACE FAIR PlAY .........................................................................•.............•.•................... 21 

4. DOMÁcí POLITIKA ................................................................................................................... 25 

4. 1 1 977 -7 9 ..................................................................................................................................... 25 
4.2 1979-83 ..................................................................................................................................... 28 
4.3 1983-85 ..................................................................................................................................... 30 
4.4 1985-88 ..................................................................................................................................... 34 

5. ISLAMIZACE .........•..........................................................•..................................•..•.................•.•.. 37 

5.1 DŮVODY ISLAMiZACE ............................................................................................................. 37 
5.2 DŽAMÁATE ISLÁMí .................................................................................................................. 38 
5.3 REFORMA TRESTNíHO PRÁVA ............................................................................................. 40 
5.4 SOCIÁLNí ISLAMIZACE .......................................................................................................... 42 

6. ZAHRANiČNí POLITIKA ............•..............•................•..........................•............•.................... 44 

6.1 VZTAHY SE SVĚTEM PO PŘEVRATU .................................................................................. 44 
6.2 SOVĚTSKÁ INVAZE DO AFGHÁNISTÁNU .......................................................................... 46 
6.3 HAKOVA VÁLKA ....................................................................................................................... 49 
6.4 NÁSLEDKY DOMA .................................................................................................................... 52 
6.5 MEZINÁRODNí VZTAHY BĚHEM KONFLIKTU ................................................................... 53 
6.6 ISLÁMSKÁ BOMBA ................................................................................................................... 55 

7. ZÁVĚR VLÁDY ZIJÁUl HAKA ............•.•................................................•..............•............. 57 

7.1 PŘíČINY UDRŽENí MOCi ........................................................................................................ 57 
7.2 SPIKNUTí A ATENTÁTy .......................................................................................................... 59 
7.3 SMRT ZIJÁUL HAKA A JEJí OKOLNOSTI ......................................................................... 62 
7.4 REAKCE SVĚTA ........................................................................................................................ 64 

ZÁVĚR .......•............................•..............•.........................................•..........•........................................... 67 

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY ......................•.•.......•.•.........•.........•................ 70 

PRAMENY .............................................................................................................................................. 70 
liTERATURA .......................................................................................................................................... 70 

OBRAZOVÉ PŘílOHY .....................................................................................•................................•... 77 

RESUMÉ .................................................................................................................................................. 82 

SUM MARY ..................................................................................................................•............................ 83 



ÚVOD 

Muslimské země se stále častěji stávají objektem zájmu 

světové veřejnosti i médií. Fokus je zaměřen především na 

arabský svět a v podání populárních sdělovacích prostředků jsou 

pojmy arabské země a muslimské země často vnímány jako 

ekvivalent. Je ale třeba si uvědomit, že největší koncentrace 

muslimů se rozkládá na východ od světa arabského a představuje, 

co do počtu obyvatel muslimského vyznání, absolutní většinu. 

Vždyť jenom na území Indického subkontinentu žije více než 

třetina světové muslimské populace a Pákistán je se svými 160 

miliony obyvatel při 97% zastoupení muslimů druhou největší 

muslimskou zemí na světě. A právě Pákistán, či přesněji část jeho 

historie, je i předmětem mé diplomové práce. 

Vzhledem k mé studijní kombinaci Dějiny a kultura 

islámských zemí - Indologie se specializací na hindštinu byl můj 

zájem o Pákistán přirozený. Tato země představuje objekt přímo 

vzorové (ale snad také jediné) fúze těchto oborů. Pákistán se mi 

podařilo i několikrát navštívit, a to jen umocnilo můj zájem o tuto 

zemi. 

Jako neJvyrazneJsl osobnost pákistánských dějin jsem 

vnímal Zulfikára Alího Bhutta a mé první myšlenky na diplomovou 

práci se zaobíraly jeho životopisem. Při dalším studiu jsem si 

ovšem uvědomil, že Bhutto možná byl nejvýraznější osobností 

Pákistá nu, a le co se týče vl ivu na Pákistá n i okol n í svět, 

překonává jej jeho nástupce a kat Muhammad Zijául Hak. Proto 

jsem se rozhodl, že ve své diplomové práci pojednám o životě a 

době tohoto (doposud) nejdéle působícího generála v čele 

Pákistánu. Generál Hak nebyl prvním vojenským vládcem 

Pákistánu. V krátké ale rozmanité historii země to byl již třetí 

vojenský režim. První vojenský režim byl nastolen v roce 1958 

polním maršálem Ajúbem Chánem (Ayub Khan), druhý pak v roce 

1969 generálem Jahjou Chánem (Yahya Khan). Generál Hak se 

tedy mohl opřít o zkušenosti z dřívějších let. Přesto se jeho režim 
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vymykal těm předchozím. Jeho podobu určovaly jak vnitřní faktory 

v podobě důrazu na islamizaci, tak i vnější faktory v podobě 

mezinárodních událostí především v Afghánistánu. 

Charakteristický ráz režimu pak dodávala sama osoba Zijául 

Haka, který svým vystupováním zbožného a mírného muslima jako 

klasický vojenský diktátor rozhodně nepůsobil. 

Svou práci jsem rozčlenil tak, aby jednotlivé části odpovídaly 

výrazným aspektům Hakova života a doby, v níž žil a působil. 

Práce je strukturována do sedmi kapitol. První kapitola pojednává 

o počátcích Zijául Haka jako vojáka, o jeho osobnosti a o 

budování popularity, kterou Hak potřeboval (jako každý jiný 

diktátor) k svém u životu. V d ru hé kap itole jsou rozebrá ny důvody 

vedoucí k Hakově vzestupu na nejvyšší příčku armádního žebříčku 

a události a pohnutky, které Haka přiměly k provedení vojenského 

převratu. V třetí kapitole je samostatně popsán Hakův vojenský 

převrat jako zásadní událost života jeho i celého Pákistánu. Ve 

čtvrté kapitole se zabývám vývojem domácí politické scény a 

Hakově zásadním vlivu na její vývoj. Pátá kapitola úzce navazuje 

a pojednává o islamizaci země, kterou Hak vydával za primární cíl 

svého působení. V další kapitole se zabývám pozicí Pákistánu na 

mezinárodní scéně, především pak konfliktem v Afghánistánu, 

postojem, který k němu Hak a potažmo Pákistán zaujal, a jaké to 

mělo následky. Konečně v sedmé kapitole je pojednáno o 

nebezpečích, která Haka ohrožovala, o záhadném konci jeho 

života a o reakci světa na tuto událost. 

Heuristickou základnu své diplomové práce jsem budoval 

především během svého studijního pobytu v Indii na univerzitě 

Jamia Millia Islamiya v Dillí v letech 2002-2003, částečně pak 

také během svého pobytu v Pákistánu v roce 2004. Literatura, 

kterou jsem k vypracování diplomové práce použil, by se dala 

rozdělit na tři základní části. První část je literatura hyperkritická 

a zaujatá proti Hakovi a jeho režimu, vydávaná především v Indii 
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či v Pákistánu po skončení Hakova režimu, napsaná indickými či 

pákistánskými autory. Druhá část je naopak literatura nekritická či 

obdivná, vydávaná v Pákistánu. A třetí část je literatura nestranná 

a poměrně objektivní, psaná povětšinou autory západními. Ve své 

práci jsem samozřejmě čerpal nejvíce ze třetí části, i když 

pohledy autorů zaujatých ať už pozitivně nebo negativně jsou jistě 

taktéž velmi zajímavé pro dokreslení celkového obrazu. 

o generálu Hakovi nikdy nebyla vydána žádná monografie, 

pokud jsou výsledky mého pátrání úplné a pokud za takovou 

nebudeme považovat sborník Shaheed-ul-Islam Muhammad Zia ul

Haq vydaný pod patronací londýnské Islámské rady. Tento sborník 

představuje většinou oslavné ódy předních pákistánských 

osobností. Velmi užitečnými se ukázala být díla pisatelů osobně 

blízkých Hakovi. Jsou to Arif a Čiští jako jeho kolegové ve zbroji, 

Burkí jako jeho ekonomický poradce a Burhánuddín Hasan jako 

ředitel islámábádského televizního centra. Zatímco Arif a Burkí se 

snaží ve svých dílech zachovat nezaujatý postoj, Čiští prezentuje 

ve své výpovědi "Betrayals of Another Kind" nesmlouvavě kritický 

náhled na svého bývalého velitele. Hasan pak zastává otevřeně 

nenávistný postoj. 

Ze západních historiků se Zijául Hakem zabývá Craig Baxter, 

který vydal několik sborníků obecně pokrývajících období Hakova 

režimu. Marvin G. Weinbaum se zabýval ranou fází Hakova 

režimu, a také především afghánským problé~,~!~ jeho implikacemi 

pro Pákistán. Hasan Askari Rizvi se zabývá problematikou armády 

a její role v pákistánské politice obecně, s důrazem na Hakův 

režim. 

Knihy pákistánských autorů vydané v urdštině z mého 

souboru literatury jsem prostudoval jen zběžně, neboť vyšlo 

najevo, že jejich přístup je příliš nekritický a není vhodný k použití 

v mé práci. 

Jako unikátní zdroj informací bych vyzdvihnul knihu Rádži 

Anwara "The Terrorist Prince", o životě a smrti Murtazy Bhutta, 
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Hakova úhlavního nepřítele, popisující s vhledem člověka 

Murtazovi velmi blízkého události kolem teroristické organizace 

AI-Zulfikar, jejímž jediným smyslem existence bylo zničení Hakova 

režimu a především jeho samotného. Dalším velmi osobním 

svědectvím je kniha "The Bear Trap" autorů Mohammada Yousafa 

a Marka Adkina, která se sice nezabývá přímo Hakovým režimem, 

ale velmi zasvěceně a detailně pojednává o výcviku mudžáhidů a 

distribuci zbraní jejich skupinám. Mohammad Yousaf velel v době 

konfl iktu "Afgh á nském u ú řad u", a přím o tak za tyto zá ležitosti 

zodpovídal. 
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1. MLÁDí A OSOBNOST 

1.1 Kariéra 

Muhammad Zijául Hak 1 se narodil 12. srpna 1924 jako druhé 

dítě v průměrné rodině učitele Muhammada Akbara ze střední 

třídy klanu Árainů v Džálandharu (Jullundur), městě ve východním 

Paňdžábu (na území dnešní Indie). Árainové byli malí rolníci 

upřednostňovaní Brity pro jejich pracovitost, hospodárnost a 

smysl pro disciplínu. Když Britové získali nová území v Paňdžábu, 

přivedli Árainy, aby obdělávali půdu kolem měst založených 

v zavlažovaných oblastech. Mnoho Árainských rodin prosperovalo 

víc a víc, jak urbanizace zvyšovala hodnotu jejich země, a toto 

nové bohatství dobře využívali. Mnoho peněz vložili do vzdělání a 

brzy sklízeli ovoce. Dominovali právnické profesi mezi městskými 

muslimy Paňdžábu a mnoho z nich využívalo právo k růstu 

v politice. 

Přestože byl Zijául Hak z níže postavené rodiny mezi Árainy, 

toto zázem í mu později umožnilo artikulovat hodnoty a islámský 

názor třídy známé jako šurafá (význační občané). Posloužilo mu 

také jako zdroj popularity spolu s jeho hlavní silou odvozenou 

z armády. 

Muhammad Zijául Hak vychodil základní školu v horském 

městečku Šimla. Plat jeho otce, zaměstnance britské správy, 

postačil prave na zaplacení vzdělání na dobře známé St. 

Stephen's College v Dillí. Hak vždy vzpomínal na léta v St. 

Stephen's v dobrém a zdůrazňoval, že již tehdy držel půst 

v Ramadánu a dodržoval modlení se pětkrát denně. 2 Zijául nešel 

do Sandhurstu ve Velké Británii, kde byli připravováni vojenští 

důstojníci, kteří později zaujímali přední místa v pákistánské 

armádě. Válka potřebovala nové rekruty rychle, a tak po 

1 V anglicky psané literatuře uváděn většinou jako Zia-ul-Haq, zkráceně pak Zia. Pro účely své 
diplomové práce jsem převzal formu Zijául Hak používanou doc. Markem, která je vhodná 
~ředevším kvůli snadnějšímu skloňování. 

Arif, K.M.(Gen.): Working with Zia: Pakistan's Power Politics 1977-1988. Karachi 1995, s. 116. 
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předčas ném u ko nčen í St. Step hen' s ve čtvrtém ročn íku v roce 

1944 vstoupil Hak do Britské indické armády a po vojenském 

výcviku v Důstojnické výcvikové škole mu byla udělena hodnost 

podporučíka a v roce 1945 byl zařazen do Indické kavalerie. 

Vojenské příležitosti, které přinesla 2. světová válka, umožnily 

Hakovi, jako i mnoha jiným z jeho generace, získat post v 13. 

obrněném pluku, ačkoli nebyl ani majitelem velkých pozemků ani 

příslušníkem tzv. válečných ras ("martía/ races"). Na konci války a 

krátce po ní sloužil v Barmě, Malajsii, na Jávě. 

Po rozdělení Britské Indie si Hak za svoji novou vlast zvolil 

Západní Pákistán, jehož myšlenku podporoval už od svých 

studentských let. Po svém příjezdu do země byl kapitán Hak 

zařazen do obrněného sboru jako vedoucí výcviku nováčků. 

Dne 10.srpna 1950 se v Láhauru Hak oženil se svou 

sestřenicí Šafíkou, se kterou měl harmonický a pevný vztah. Měli 

spolu pět dětí, dva syny a tři dcery. Nejmladší dcera Zain se 

narodila s postižením sluchu a řeči. Zain se stala ~ Hakovým 

miláčkem a její přání, ať už splnitelná či nesplnitelná, se stala 

rozkazem pro jejího otce. 3 Po své svatbě byl umístěn u rozvědné 

kavalerie jako zásobovací důstojník. 

V září 1955 absolvoval Zijául s vyznamenáním Velitelskou a 

štábní akademii v Kvétě. Získal zde pověst studenta s vynikajícími 

výsledky a pravidelnou nedochvilností. Později zde také působil 

jako instruktor. 

Následoval typický kariérní růst úspěšného a schopného 

důstojníka. Hak sloužil jako náčelník štábu v obrněné brigádě, 

důstojník generálního štábu v Ředitelství vojenských operací na 

H lavn ím ve I itelství, pod pl u kovn ík v pěchotn í divizi, a pl u kovn ík 

v obrněné divizi. V roce 1959 navštěvoval Pokročilý důstojnický 

kurs ve Fort Leavenworth v Kansasu, v roce 1963 pak Kurs 

velících a štábních důstojníků tamtéž. Roku 1964 byl jmenován 

instruktorem na Velitelské a štábní akademii v Kvétě. 

3 Arif: Working with Zia, op.cit., s. 117. 

- 6 -



V roce 1969 byl Hak povýšen na brigádního generála a velel 

9. obrněné brigádě. Po několika měsících byl poslán do Jordánska 

pomoci králi Husajnovi a byl zaangažován i v událostech Černého 

září, kde svým rozhodným velením potlačil útok palestinských 

guerill a vysloužil si jak uznání krále, tak i nálepku loajálního 

vojáka. O této epizodě svého života odmítal Hak v pozdějších 

letech m I uvit. 

Po návratu domů v roce 1972 byl povýšen na generálmajora 

a velel tři roky První ozbrojené divizi. V roce 1975 byl povýšen na 

generálporučíka a jmenován velitelem armádního sboru v Multánu. 

1. března 1976 pak byl povýšen na generála a jmenován 

náčelníkem generálního štábu pozemních vojsk. 

1.2 Osobnost 

Rozdělení nechalo Hakův rodný Džálandhar na indické 

straně hranice. V době před rozdělením Indie byl Hak zaníceným 

stoupencem myšlenky vzniku Pákistánu, a tak v něm logicky našel 

po rozdělení i nový domova vlast. Přesun rodiny z Džálandharu 

do Pešávaru v nově vzniklém Pákistánu Haka silně citově 

poznamenal. O léta později, již jako pákistánský prezident, 

prohlásil na Mezinárodní islámské konferenci v Islámábádu: 

"Řeknu vám, co islám a Pákistán pro mě znamenají. Je to vize mé 

matky, zápasící, unavené, se vším jejím majetkem v jejích rukou, 

když překročila hranici do Pákistánu.,,4 Nikdy nezapomněl na svůj 

nízký původ a systém hodnot, v němž byl vychován. Jeho rodina 

byla silně nábožensky založená, věřící v ten typ islámu, ve kterém 

člověk hledá Boha pouze pomocí Koránu a učení proroka 

Muhammada. Nebyla tam žádná potřeba prostředníků, světců či 

pírů. 5 "Má víra v Boha a jeho učení byla dost silná, aby vzdorovala 

přijrffutí životního stylu běžného mezi důstojníky Britské indické 

4 Sayeed, Khalid Bin: Pakistan in 1983. Internal Stresses More Serious than External Problems. 
Asian Survey, Vol. XXIV, No. 2, Feb. 1984, s. 219-228. 
5 Pír- dosl. "stařec", titul mistrů islámských mystických řádů v Jižní Asii. 
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kavalerie a Pákistánských ozbrojených jednotek. Pití, sázení, 

tanec a hudba byly způsob, jak důstojníci trávili volný čas. Já 

jsem se místo toho modlil. Zpočátku se na mne dívali trochu 

pobaveně - někdy s opovržením - ale po nějakém čase se moji 

nadřízení i kolegové rozhodli nechat mne na pokoji. ,,6 

Hak už od počátku svého působení v armádě dával najevo, 

jak silné je jeho islámské cítění. Jak se s postupem času 

zvyšovala jeho velitelská pozice a moc, zvyšovala se i jeho touha 

tento náboženský zápal přenášet na své podřízené. Jeho proslovy 

k mužstvu byly proloženy citáty z Koránu, jako velitel armády 

zavedl systém vysílání armádních kontingentů na pouť do Mekky. 

Jako ceny při armádní soutěži rozdával knihy vůdce islámské 

fundamentalistické strany Džamáate islámí (Jamaat-i-Islami, JI) 

Maudúdího, a v armádě nechal kolovat oběžník pravící: 

"Důstojníci a mužstvo, jako všichni Pákistánci, by měli znát a 

praktikovat islám a být jím inspirováni při vykonávání svých 

profesionálních povinností. My v armádě nejsme mullové a 

nepotřebujeme ničí certifikát, že jsme následovníci islámu."? 

V mládí byl Hak popudlivý a nedůtklivý člověk. Jakákoli 

chyba podřízených jej mohla rozzuřit a přimět k hrubým výlevům 

vzteku, provázených nepublikovatelnými nadávkami. Při jednom 

incidentu degradoval na místě majora, který udělal chybu při 

výcviku družstva. 8 Tato jeho vlastnost se ale s postupem času 

vytrácela. 

Generál Arif, který byl Hakovi během své aktivní služby 

velmi blízký, popisuje svého velitele takto: 

"Jeho styl byl přímý, osobní a někdy nekonvenční. Jeho 

mítinky byly maratónskými zasedáními, vedenými v upřímné a 

srdečné atmosféře. Hak byl trpělivým posluchačem, dělal si 

spoustu poznámek, umožňoval svobodnou diskusi a jen zřídka 

krotil svůj projev - ať pří chvále dobré práce či pří kritice selhání. 

6 Burki, Shahid Javed: Pakistan under Zia, 1977-1988. Asian Survey, Vol. XXVIII, No. 10, Oct. 
1988, s. 1082-1100. 
7 Wolpert, Stanley: Zu/fi Bhutto of Pakistan. His Life and Times. New York, Oxford 1993, s.281. 
8 Arif, K.M.(Gen.): Khaki Shadows. Pakistan 1947-1997. Karachi 2001, s.150. 
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Nikdy mu nechyběla slova a výsledky mítinků shrnoval nenuceně. 

Faktor času pro něj nehrál žádnou roli. Dochvilnost nebyla jeho 

vlastností. Jako puntičkář na přesnou práci si potrpěl na dobře 

udělané prezentace a přesné písemné zprávy. I malá chyba jej 

rozzlobila. Koncepty četl pečlivě a podepisoval pouze pokud byly 

bez chyb a čistě napsané. 

Hakovy návštěvy zneužívaly jeho času. Nevyhodil nikoho, 

kdo vstoupil do jeho kanceláře. Jeho vojenský sekretář byl 

neustále v napětí, jak uspořádat schůzky na neustále se 

rozšiřujícím seznamu. Obvykle šel spát po půlnoci. Po ranní 

modlitbě si šel znovu lehnout na pár hodin a svou práci začínal 

kolem půl jedenácté dopoledne. Dosti často byl dopoledne 

napjatý. Předával dlouhé instrukce svým podřízeným a uměl 

ukázat svou nespokojenost i kvůli maličkostem. O hodinu později 

z něj byl jiný člověk - milý a vstřícný. S pokračujícím dnem se mu 

jeho veselá mysl vracela rychleji. Z jeho obsese přesností jeho 

podřízení šíleli. Zatímco od ostatních požadoval naprostou 

přesnost, sám se tímto požadavkem ani v nejmenším neřídil. 

Své sekretáře a podřízené si vybíral pečlivě. Měl k nim 

otcovský přístup a choval se k nim jako k rodině. Jeho vojenský 

sekretář, zodpovědný za osobní záležitosti, měl nezávidění 

hodnou pozici. V mnoha věcech se Hak nenamáhal dodržovat 

pravidla a nedělal rozdíl mezi veřejnými a soukromými výdaji. 

Loajálnost vyžadovala, aby ho na to vojenský sekretář 

upozorňoval - což mohlo vyvolat podrážděnost. Někdy projevoval 

hněv vůči svým podřízeným, pokud se chovali proti jeho vůli. Tři 

vojenští sekretáři mne požádali o uvolnění ze služby, neboť cítili, 

že ztratili důvěru prezidenta. Jeden z nich například vyprávěl, že 

Hak ponořený do zásadních politických záležitostí si najednou 

vzpomněl na takové maličkosti jako večerní menu, dárky pro hosty 

nebo obnošenou uniformu strážníka na křižovatce. "g 

9 Arif: Working with Zia, op.cit., s. 118. 
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Generálporučík Čiští, hlavní vykonavatel Operace Fair Play, 

a zpočátku jeden z nejbližších Hakových podřízených, viděl svého 

velitele z poněkud jiného úhlu: 

"V době, kdy se stal Hak náčelníkem generálního štábu, byl 

málo známý i mezi svými kolegy v armádě. V mnoha ohledech byl 

bezbarvou osobností a nikdy se nestal oblíbeným nebo 

respektovaným ani u vojáků ani u důstojníků. Mimo armádu byl 

v podstatě neznámý. Hak měl chování jednoduchého a 

neambiciózního vojáka. Naslouchal pozorně dávaje ďĎj~"-;n~ že 

souhlasí, a pak udělal přesně to, co sám chtěl udělat. Brzy po 

nastoupení do funkce náčelníka generálního štábu zahájil plán na 

budování vlastní image. Měl podobu záměrného zobrazování Haka 

jako upřímného, oddaného věřícího muže s jednoduchými zájmy. 

Pokračovalo to s větším úsilím, když se stal hlavním správcem 

výjimečného stavu. Jak dalece to byl mýtus či realita j je věcí 

názoru. Jisté je, že pravda byla upravována. Neustále se obávalo 

svůj život. Nevěřil doktorům, odmítal si nechat vyšetřit žlučník, až 

byl fyzicky bezmocný a musel nechat generála Mahmúda al

Hasana provést operaci. Hak se nikdy nenaučil věřit lidem. Proto 

si také ponechával moc ve vlastních rukou, místo aby ji 

delegoval. ,,10 

Brigádní generál Durrání, Hakův vojenský sekretář, uvedl 

jako nejvýraznější Hakovy pozitivní vlastnosti skromnost, 

trpělivost, rozvážnost, soucit s chudými lidmi a hluboce 

náboženský přístup. Když byl dotázán na hlavní slabosti, uvedl 

váhavost, pokrytectví a nedostatek intelektu .11 

1.3 Budování popularity 

Když se generál Hak dostal k moci, stal se náhle z nikoho 

nezajímající osoby náčelníka generálního štábu centrem zájmu 

10 Chisti, Faiz Ali (U.Gen., Retired): Betraya/s oť another Kind. /s/am, Democracy and the Army 
in Pakistan. Delhi 1989, s. 97. 
11 Arif: Working with Zia, op.cit., s. 121. Arif zde uvádí svůj osobní rozhovor s Durráním. 
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všech Pákistánců. Tato popularita se odrazila především v zájmu 

pákistánských médií o nového vládce země, především televize. 

Zpočátku se Hak ve světle televizních kamer cítil nesvůj, ale 

postupem času si zvykl a nakonec na nich začal být závislý. Sice 

hlásal, že nehodlá zneužívat televizi k vlastní propagaci, nicméně 

skutečnost byla přesně opačná. Několikrát přikázal, aby jeho 

zviditelnění v televizi bylo omezeno, ale v okamžiku, kdy se tak 

stalo, dával velmi silně najevo svoji nespokojenost. 

Postupně generál Hak překonal i televizní "megastar" Bhutta 

ve využívání televize pro svou vlastní propagaci a propagandu své 

politiky. Zcela změnil programové schéma Pákistánské televize 

(PTV) a značně navýšil počet náboženských pořadů na úkor 

zábavného obsahu. Zakázal všechny taneční a populárně-hudební 

programy a nařídil ženským hlasatelkám a moderátorkám zakrývat 

si hlavu ve vysílání. Některé z nich statečně odmítly tak učinit a 

tím o své místo přišly.12 

Hak jmenoval ministrem informací neznámého právníka 

z Rávalpindí Rádžu Zafarul Haka a s jeho pomocí započal úsilí 

vytvořit z pákistánské televize diskusní fórum pro nejrůznější 

muslimské autority. Kromě zvýšení počtu náboženských programů 
h~í{(}.~\ 

se stá v aj í c í c h pře d ev š í m z d i s k u s í m a u I v í Ů pod n i k I Z i j á u I H a k t a k é 

změny spočívající ve vysílání ezánu, přímých přenosů z modliteb 

a také vysílání z pouti do Mekky, které Saúdská Arábie 

poskytovala všem muslimským zemím zdarma přes satelit. 

Generál Hak pak mnohokrát hrdě konstatoval, že 

pákistánská televize byla "islamizována". I přes odpor PTV se 

Hakovi podařilo prosadit zavedení zpravodajské relace 

v arabštině, které málokdo rozuměl a o kterou se nikdo nestaral, 

snad kromě několika arabských diplomatů v Islámábádu. 

S nárůstem náboženských pořadů a poklesem zábavného 

obsahu se PTV stala pro většinu obyvatelstva nesledovatelnou, a 

12 Hasan, Burhanuddin: Uncensored: An eyewitness account ať abuse ať pawer and media in 
Pakistan. Karachi 2000, s. 196. 
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také kvůli cenzuře a potlačování svobody ze strany vlády ji 

opustilo mnoho žurnalistů a dopisovatelů. 

Hak dokonce občas dovoloval PTV produkovat programy 

kritizuj í cí sociá I n í prob lémy společnosti a koru pci neefektivn í ch 

vlád n í ch úřad ů, pokud se ovšem ned otýkaly tří tab u izova ných 

témat - náboženství, ozbrojených sil a osoby Zijául Haka. 

Prezident Hak se postupně stal na televizi tak závislým, že 

se chtěl objevit na obrazovkách pokud možno každý den ať z toho 

či onoho důvodu. Největší pozornost věnoval zpravodajské relaci 

"Chabarnáma", jejíž záznam mu byl každý večer posílán, aby jej 

mohl shlédnout v případě, že nestihnul kvůli oficiálnímu jednání 

živé vysílání. Hakova kontrola této relace šla tak daleko, že jeho 

sekretář pro informace generálporučík Mudžíbur Rahmán 

navštěvoval každý večer sídlo PTV, aby prodiskutoval obsah 

Chabarnámy týkající se prezidenta s ředitelem zpravodajství. 

V době t kdy byl Hak na návštěvě v zahraničí i fungovala 

v Islámábádu tzv. "sledovací buňka", která denně posílala Hakovi 

report o vysílání dotýkající se jeho osoby. Prezident měl tedy 

úplný přehled i v době nepřítomnosti v zemi. 13 Nicméně ani 

v zahraničí nebyl Hak bez svého televizního doprovodu. Při 

zahraničních cestách byl ve svém letadle kromě mnoha úředníků, 

přátel a rodinných příslušníků doprovázen také dvěma 

reportérskými týmy s kamerou. 

Generál Hak využil každé příležitosti ke zvýšení své 

popularity mezi lidmi. Rozhodl se, že nebude do svého úřadu 

jezdit autem, ale bude dojíždět na kole, aby tak ukázal národu 

vlastní představu šetření přírodních zdrojů. Při těchto jízdách jej 

nedoprovázela obvyklá kavalkáda ochranky, Hak se volně setkával 

s lidmi, hovořil s nimi o různých tématech, a dokonce nechal 

rozdávat pytle mouky, deky a učebnice arabštiny. 

Když 21.listopadu 1979 obsadila skupina extrémistů Ka'bu 

v Mekce, prohlásil Hak při svém cyklistickém výletu k davu, že 

13 Hasan: Uncensored, op.cit., s. 198. 
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podle některých jeho informací stojí za útokem na Ka'bu 

Američané. 14 Tato neprozřetelná poznámka měla za následek 

zfanatizování davu, který začal vykřikovat protiamerická hesla a 

zaútočil na americkou ambasádu. Při útoku přišli o život čtyři 

pracovníci velvyslanectví, celý prostor ambasády se octl 

v troskách, a na pomoc musela být povolána armáda. 15 Vztahy 

s USA se octly po tomto incidentu na bodu mrazu, ovšem Hakově 

popularitě doma nikterak neuškodil. 

Prezident Hak dokonce uvažoval o sepsání vlastního 

životopisu. O spolupráci na tomto díle požádal Šahída Džávéda 

Burkího (Shahid Javed Burki) , svého ekonomického poradce. 

V červenci 1988 dal celý projekt k ledu a Burkímu řekl: "Hodně 

jsem o tom projektu přemýšlel a došel jsem k názoru, že politické 

biografie napsané za života jejich subjektu mají krátký 

život. .. [ZJdá se, že tady ještě chvilku budu. Až opustím úřad, a 

pokud budete mít stále zájem napsat knihu o mně, znovu se 

setkáme ... ,,16 Prezident Hak v té době netušil, jak ta "chvilka" bude 

krátká a že svůj životopis nebude mít příležitost nikdy dokončit. 

14 Chisti: Betraya/s of another Kind, op. cit. , s.1 04 
15 Kux, Dennis: The United States and Pakistan 1947-2000: Disenchanted A/lies. Oxford, New 
York 2001, s.242-245. 
16 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, op.cit., s. 1085. 
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2. PŘED PŘEVRATEM 

2.1 Generál Hak v čele armády 

V březnu 1976 končilo funkční období generála Tikky Chána 

jako náčelníka generálního štábu. Bhutto měl podle ústavy z roku 

1973 z pozice premiéra pravomoc jmenovat nového náčelníka 

generálního štábu a již delší dobu tuto otázku řešil. Při jeho 

pověstném strachu z armády to byl komplikovaný problém, který 

Bhutto vyřešil po svém. Rozvědné agentury pečlivě prověřovaly 

věro hod nost všech ka nd idátů a B h utto osob ně procházel všech ny 

informace o nich. Na všech nalezl nějaká proti. Jedni byli příliš 

nezávisle uvažující, jiní byli pohrobky předchozího režimu, a další 

zas měli osobní vlastnosti nemilé premiérovi. i? 

Nakonec se rozhodl pro toho "nejneschopnějšího", nejméně 

ambiciózního a nejovladatelnějšího. I přes doporučení svých 

vojenských poradců, kteří jej varovali před nepopulárností 

takového kroku, Bhutto při své volbě přeskočil sedm nejdéle 

sloužících důstojníků, kteří měli být dle tradice vybráni, a zvolil si 

generálporučíka Zijául Haka. V té době Hak velel armádnímu 

sboru v Multánu v jižním Paňdžábu. Byl poměrně málo známý i 

v armádních kruzích a veřejnosti byl zcela neznám. Měl pověst 

člověka vyznačujícího se profesionalismem a nezájmem o politiku. 

Měl také pověst důstojníka sloužícího svým nadřízeným 

s absolutní loajalitou, jak potvrdil generál Sáhibzáda Jákúb Alí 

Chán Bhuttovi. i8 Sáhibzáda byl Bhuttovi velmi blízký a premiér jej 

konzultoval při výběru svého nového náčelníka generálního štábu. 

Také fakt, že Hak byl z klanu Árainů, čili z "neválečné rasy", 

přispěl k B h uttově rozhod n utL Pod le B h uttova uvažován í bylo 

nepravděpodobné, že by Árain uzavíral nějaké aliance s Paštuny 

nebo Rádžpúty, dvěma komunitami silně zastoupenými 

v pákistánské armádě. Premiér Bhutto znal také velmi dobře fakt, 

17 Arif: Khaki Shadows. Pakistan 1947-1997, op.cit., s.152. 
18 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, op.cit., s. 1086. 
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že Hak jako silně věřící muslim nemá mezi svými vrstevníky 

v armádě mnoho přátel. Takový muž nemohl představovat hrozbu 

pro populárního a charismatického vůdce jakým byl Bhutto, a 

nejevil ani známky vlastností muže schopného podniknout akci 

proti vládnoucímu režimu. 

Armáda, v jejímž čele na Jare 1976 nyní už generál 19 Hak 

stanul, měla zdroje důstojníků z jiných sociálních vrstev než 

v časech předchozích velitelů armády. Důstojníci vzdělaní 

v Sandhurstu, kteří ovládali pákistánskou armádu po získání 

nezávislosti, pocházeli z "válečných ras" severního Paňdžábu a 

Severozápad n í hran ičn í p rovi ncie. Vojenská sl užq»- byla v jej ich 

tradici. Většina z nich patřila k rodinám, které se ekonomicky i 

společensky vyšvihly díky dlouhé službě britskému rádži. Jak 

Ajjúb Chán tak i Jahjá Chán, předchozí vojenští vládci Pákistánu, 

patři I i d o této sku piny. 

Hak byl odlišný stejně jako mnoho jiných důstojníků, kteří 

vstoupili do armády ke konci druhé světové války. Pocházeli 

hlavně ze středních a nižších tříd společnosti a mnozí přišli 

z vesnic a malých měst středního Paňdžábu. Nevstoupili do 

armády kvůli rodinné tradici, ale protože hledali zaměstnání, které 

bylo v té době značně nedostatkové. To byla Hakova generace; 

jejíž žebříček hodnot byl odlišný od hodnot časů Ajjúba Chána a 

Jahjá Chána, a Bhutto ke své velké škodě si toho byl velmi málo 

vědom. 

Byl si velmi jist svou volbou a poddajností svého nového 

velitele armády. Z Haka si často dělal terč veřejných urážek a 

nazýval ho svým "opičím generálem". Předstíral, že jej táhne na 

neviditelném laně, aby jej mohl představit svým zahraničním 

hostům, a pak jej odehnal, aniž by Hak stihl pronést jediné slovo. 

Bhutto se prostě vyžíval v zahanbování muže, kterého si vyvolil 

pro tak závažnou funkci. Gui Hasan, tehdejší velvyslanec v Řecku 

vyprávěl, že při svém návratu do Pákistánu byl zdvořilostně 

19 Pákistánský systém vojenských hodností vychází z britského. Funkce general je 
ekvivalentem čtyřhvězdičkového generála, někdy též nazývaná "Full General". 
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navštívit premiéra Bhutta. V předpokoji našel generála Haka se 

spoustou papírů přinesených zJ~enerálního štábu 

k prodiskutování s Bhuttem. Hasanovi byla dána přednost před 

Hakem, a když po chvíli zdvořilostní konverzace připomněl 

Bhuttovi, že venku na něj čeká Hak s nějakými důležitými 

dokumenty, Bhutto odpověděl pouze: "Nasrat na něj!,,20 

Hak si nepochybně zapamatoval všechny urážky, opovržení 

a útoky na svou čest. Jeho nízký původ, nedostatek majetku a 

vzdělání jej však naučily být velmi opatrným a trpělivým. Hak 

nikdy neprojevil svou nevůli vůči těmto posměškům a vždy si 

zachovával úsměv na tváři. Dokonce ani po svrhnutí Bhutta a jeho 

uvěznění nedal najevo, že by jeho osobní vztah s Bhuttem mohl 

být jednou z příčin vojenského převratu. Krátce po převratu 

prohlásilo Bhuttovi v rozhovoru pro Neewsweek: "Byl ke mně vždy 

velmi laskavý ... [NJecítím vůči němu žádnou osobní nenávist. ,,21 

2.2 Volby v březnu 1977 a následky 

V lednu 1977 ohlásila vládnoucí Pákistánská lidová strana 

(Pakistan People's Party - PPP) konání voleb do parlamentu na 

březen téhož roku. Strana se na volby připravovala již několik 

měs í ců a političtí an a ly ti ci očekáva I i jej í d om i na ntn í vítězství. 

K velkému překvapení jak Bhuttai tak i analytiků se ihned po 

ohlášení konání voleb zformovala aliance velmi různorodých stran 

za účelem poražení PPP. Do této aliance nazvané Pákistánská 

národní aliance (Pakistan Natíonal Aliance - PNA) vstoupilo devět 

stran, převážně pravicově či islámsky orientovaných, mezi nimi i 

islámská fundamentalistická strana Ožamáate Islámí (Islámské 

společenství - Jamaat-Í-Islami, JI). 

Volební program PNA spočíval v opozici PPP, zdůrazňoval 

zkorumpovanost současné vlády, její nekompetentnost při řešení 

20 Wolpert: Zu/fi Bhutta af Pakistan, op. cit. , s.263. Wolpert zde doslova cituje ze svého 
rozhovoru s Gulem Hasanem. 
21 Cit. in: Wolpert: Zu/fi Bhutta af Pakistan, s.305. 
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domácí i zahraniční politiky, především omezování politické 

svobody protivníků PPP. Zároveň PNA slibovala zavedení 

islámského systému řízení státu, pro který razila název Nizáme 

M u s t a f á ( Ní z a m - í -M u s t a fa z á k o n Pro r o k a ) . 22 A I i a n ce se 

domnívala, že takovýto program zaujme množství voličů a byla si 

jista slušným úspěchem ve volbách. 

Vládnoucí straně PPP šlo ve volbách o to, aby její vedoucí 

pozice byla potvrzena širokou voličskou základnou, především 

z vrstev sociálně nejslabších, La PPP1 aby mohla pokračovat ve 

směru politiky daném na počátku sedmdesátých let při jejím 

nástupu k moci. Ve volbách získala PPP více než 80% křesel 

z celkového počtu 200 v parlamentu. Takový výsledek voleb 

znamenal, že cíl se podařilo splnit nad očekávání a PPP bude i 

nad á le u rčovat pol itický vývoj Pákistá nu. 

Ve skutečnosti se ukázalo, že volby v březnu 1977 skončily 

pro Pákistánskou lidovou stranu, a především pro jejího vůdce, 

katastrofou. Místo aby pomohly ukotvit politickou odpovědnost a 

důvěru v demokracii a politiku, se volby ukázaly být podnětem 

k rozpoutání politické nestability. 

Opozice neuznala výsledky voleb s tím, že volby nebyly fér, 

odmítla přijmout získaná křesla v parlamentu, a zároveň odmítla 

participovat v následujících volbách do Provinčních shromáždění. 

Následovaly masivní povolební nepokoje. PNA tvrdila, že volby 

byly zmanipulovány v širokém měřítku. Co začalo jako pouhý křik 

strany poražené ve volbách, se postupně rozšířilo na celostátní 

masové protesty. Byly pořádány protestní průvody, vedené 

povětšinou náboženskými autoritami, protestovali studenti, ženy i 

děti. Ve třech největších městech Bhutto vyhlásil výjimečný stav, 

na jehož dohlížení povolal armádu. Různá omezení občanských 

svobod byla zavedena v celé zemi. 23 Pákistánská národn í aliance i 

přes výjimečný stav nadále pokračovala v organizování masových 

22 Rizvi, Hasan-Askari: The Mi/itary and Po/itics in Pakistan 1947-1997. Lahore 2000, 5.233. 
23 Weinbaum, Marvin G.: The March 1977 E/ections in Pakistan: Where Everyone Lost. Asian 
Survey, Vol. XVII, No. 7, Jul. 1977, s. 599-618. 
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protestů. Během dvou měsíců byly zabity více než tři stovky lidí, 

tis í ce zra něny, a des ítky tis í c přívrženců P NA se octly ve vězen í. 24 

Pro pákistánskou demokracii to byla těžká rána - schopnost země 

řídit se demokratickými zásadami byla silně zpochybněna. 

Na armádu vykonávající své povinnosti v rámci výjimečného 

stavu byl vyvíjen silný tlak veřejnosti. Jednotky byly nuceny buď 

zahájit palbu na demonstrující, anebo čelit posměškům a 

narážkám na výkon armády ve Východním Pákistánu v roce 1971. 

Příznivci PNA také tiskli protiarmádní hesla na bankovky, aby 

vyjádřili svůj nesouhlas se zaangažováním armády v podpoře 

Bhuttova režimu. 25 Generál Hak a jeho podřízení si byli dobře 

vědomi, že podpora Bhuttovy strany je nahlodána, a že nyní silně 

závisí na postoji armády. Pokračující použití vojenských jednotek 

proti civilnímu obyvatelstvu snižovalo image armády jako 

nezávislé a nestranné síly. Hakovi začalo být jasné, že současný 

stav již není déle udržitelný, a doporučoval Bhuttovi co 

nejspěšnější politickou dohodu s opozicí. 

I ze za h ra ničí, p ředevš ím ze stra ny sp řátelených a rabských 

zemí, byl vyvíjen tlak na zahájení vyjednávacích rozhovorů. Dne 

27. dubna vláda přivezla vůdce PNA z různých vězení na místo 

jednání v Sihále u Rávalpindí. Prostředníky jednání se stali 

saúdskoarabský velvyslanec, ministr zahraničí Libye a velvyslanec 

Spojených arabských emírátů, kteří byli plně vytíženi předáváním 

návrhů mezi Bhuttem a vůdci PNA. Přímé jednání začalo 3. června 

a prošlo více než deseti koly. Dne 7. června vláda zrušila stanné 

právo a cenzuru tisku, propustila vůdce PNA a zavázala se 

propustit další členy. PNA souhlasila se zastavením protestního 

hnutí. Bhutto také souhlasil s vypsáním nových voleb a PNA se 

zavázala nepožadovat jeho rezignaci. Jednání se soustředila 

především na způsob zajištění regulérnosti nových voleb. Dne 15. 

června vyhlásili Bhutto a Muftí Mahmúd, prezident PNA, dosažení 

24 Syed, Anwar H.: Pakistan in 1977: The "Prince" is Under the Law. Asian Survey, Vol. XVIII, 
No.1, Jan. 1978, s. 117-125. 
25 Rizvi: The Mi/itary and Po/itics in Pakistan 1947-1997, op.cit., s.238. 
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shody na základních tématech jednání. Abdul Hafíz Pírzáda (PPP) 

a profesor Ghafúr Ahmad (generální tajemník PNA) byli pověřeni 

vypracován ím detailů dohody.26 

Ke konci června byl draft dohody připraven se všemi 

detaily. Vedení PNA a její Ústřední rada si ale uvědomili, že 

podpis této dohody bude znamenat jejich prohru a vítězství pro 

Bhutta. Ústřední rada tedy odmítla dohodu podepsat a zahájila 

zdržovací taktiku. Na základě společného rozhodnutí vedení 

aliance PNA zaslal Asghar Chán, bývalý vysoce postavený 

důstojník a nyní jeden z čelných představitelů PNA, otevřený 

dopis nejvyšším armádním velitelům, ve kterém připomněl 

armádě, že je její povinností zachovávat řád a pořádek v zemi, a 

nes lep ě p o s I o uch a t r o z k a z y p r e m i éra. 27 Pře s tož e n i kde v d o P i s e 

armádu přímo nevyzval k převratu, mohla být jeho slova ze strany 

Haka takto interpretována. Generál Hak poznal, že v případě 

provedení převratu bude PNA stát za ním a podporovat jej proti 

případným Bhuttovým útokům. Dne 4.července Bhutto oznámil 

leaderům týmu PNA, že už jim nemá co nabídnout a jednání 

považuje za skončená. Nicméně téhož dne večer ohlásil na 

veřejné tiskové konferenci, že se chce ještě příštího dne sejít. 28 

Po této tiskové konferenci svolal generál Hak schůzku 

armádního velení na sedmou hodinu večerní. Vysvětlil svým 

podřízeným pozadí jednání mezi vládou a PNA. Popsal stále se 

rozšiřující propast mezi názory mezi PPP a opozicí a prohlásil 

také, že obě strany vyzbrojilý své zastánce zbraněmi, což by 

mohlo vést k rozpoutání občanské války. Během posledních 

měsíců se sice armáda v čele se svým velitelem držela stranou 

politiky, Hak se ale nyní rozhodl nadále nečinně nepřihlížet. Bylo 

rozhodnuto po dlouhém zvažování provést vojenský převrat a 

vyh lásit výj imečný stav. 29 

26 Syed: Pakistan in 1977, op.cit., s. 117-125. 
27 Khan, Mohammad Asghar: Generals in Politics. Pakistan 1958-1982. New Oelhi 1983, s.116-
118. 
28 Khan, Asghar: Generals in Politics, op.cit., s. 127. 
29 Arif: Working with Zia, op.cit., s. 93. 
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Za tímto účelem byla naplánována Operace Fair Play na 

ráno 5.července, vedoucí k zatčení představitelů jak vlády, tak i 

opozice, a zahájení vlády armády. Generál Hak shrnul svůj brífink 

slovy: "Nevidím světlo na konci tunelu. Velitelé bojových jednotek 

se mnou souhlasí". 30 

Na základě dostupných informací lze říci, že generál Hak 

provedl převrat s úmyslem který hlásal, tzn. zabránit nepokojům a 

občanské válce a dovést zemi k novým a regulérním volbám. 

Velmi záhy si ovšem Hak uvědomil, že svým činem z rána 5. 

července 1977 si z Bhutta stvořil úhlavního nepřítele, který mu 

nikdy neodpustí, a který jej při první příležitosti pošle na šibenici. 

Při popularitě Bhutta se jevilo velmi pravděpodobným, že by se 

mu podařilo být znovuzvolen jako předseda vlády, a svoji pomstu 

by mohl dotáhnout do konce. Generál Hak si uvědomil, že pokud 

nechce skončit na šibenici, musí nutně udělat věc přesně 

opačnou: dostat na ni Bhutta. A k tomu potřeboval udržení 

vojenského režimu u moci a potlačení demokracie v maximální 

možné míře. 

30 Arif: Working with Zia, op.cit., s. 93. 
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3. OPERACE FAIR PLAV 

Převrat dne 5.července 1977 započal prozatím nejdelší 

období vojenské vlády v historii Pákistánu. Proběhl velmi 

neočekávaně pro celou pákistánskou veřejnost, a osobou, která 

jej očekávala nejméně, byl sám premiér Bhutto. Ještě několik 

hod i n před proveden ím převratu vyjád řil býva lém u náče I n íkovi 

generálního štábu generálu Tikkovi Chánovi své přesvědčení o 

tom, že jeho volba nového velitele armády byla správná, neboť 

jiný generál než Hak by už dávno zneužil situace a chopil se 

moci. 31 Jen o několik hodin později se měl přesvědčit, jak osudově 

se mýlil. 

Ve 2.15 ráno byla zahájena operace Fair Play pod velením 

generálporučíka Čištího. Při operaci byl na Hakův rozkaz obklíčen 

Bhuttův dům vojáky speciálního komanda a Bhutto spolu s dalšími 

vůdci PPP byl vzat do "ochranné vazby". Později byl Bhutto 

převezen do Marrí, horského městečka nad Islámábádem, kde byl 

držen v domácím vězení. Stejně tak byli do ochranné vazby vzati i 

čelní představitelé PNA. Jako zdůvodnění celé akce jim 

generálporučík Čiští oznámil, že armáda měla informace 

z d ůvěryhod ných zd roj ů o chysta ném ozbrojeném procesí, které 

plánovala PPP na 5.července v Láhauru. Vobavě z možných 

nás led ků se generá I H ak rozhod~.t41J I pod n i knout tento krok, aby 

zabránil velmi pravděpodobnému krveprolití. 32 

Operace Fair Play proběhla naprosto klidně a podle plánu. 

Bylo důležité, že bylo zabráněno předčasnému úniku informací, 

což by nepochybně vedlo ke krveprolití. O tom, že Hak myslel i na 

zadní vrátka a byl připraven i na nepříznivý vývoj operace svědčí 

fakt, že celá jeho rodina byla v době převratu v Británii a 

k Hakově dispozici byla připravena helikoptéra. Po vydání rozkazu 

Čištímu k provedení převratu řekl svému podřízenému:"Muršide, 

31 Anwar, Raja: The Terrorist Prince: The Life and Death of Murtaza Bhutto. Lahore 1998, s. 1. 
32 Khan, Asghar: Genera/s in Po/itics, op.cit., s. 129. 
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nedej mne zabít.,,33 Čiští jako zkušený voják skrytý vzkaz pochopil. 

Celá akce musela proběhnout naprosto hladce, nesměla existovat 

sebemenší šance, že některý z funkcionářů PPP, a především sám 

Bhutto, unikne ze zatáhnuté sítě. V takovém případě by byl život 

nejen Haka, ale i všech kolem něj v ohrožení. Někteří autoři 

spekulují, že Hak tajně doufal, že některý z Čištího 

"d ůvěryhod ných d ůstoj n íků" Bh utta po cestě d o jeh o vazby 

zastřelí. 34 Tím by se nepochybně celý proces přechodu na 

vojenský režim usnadnil. Přestože se tak nestalo, Hak byl trpělivý 

muž, který věděl, že Bhuttův čas nastane dříve či později. 

Ve svém projevu z rádia 5.července prohlásil: ,,[R]eakce na 

převrat byly až doposud velmi povzbuzující. Proudy gratulací 

proudí ze všech stran. Jsem za to vděčný mému národu i věrným 

ozbrojeným silám Pákistánu. [O]pravdu věřím, že přežití této země 

spočívá v demokracií a demokracii pouze. ,,35 Ihned poté zakázal 

generál Zijául Hak veškerou politickou aktivitu, vyhlásil stanné 

právo a pozastavil platnost některých částí ústavy. Požádal 

prezidenta F aza la IIá h íh o Čoud h a ríh o (Fazal lIahí Chaudhry), aby 

pokračoval ve svém úřadu 36 , a sám se nechal vyhlásit hlavním 

správcem výjimečného stavu (Chíef Martíal Law Admínístrator). 

Dne 12. července přijel Hak spolu s Čištím navštívit Bhutta 

v jeho domácím vězení v Marrí. Při rozhovoru s Bhuttem prohlásil, 

že armáda převrat provedla s velkým zdráháním, a že on se 

považuje pouze za dočasného správce. 37 Bhutto odpověděl velmi 

chladně, že pokud budou včas uspořádány nové volby, nevznese 

žádná obvinění ve věci porušení ústavy. Hak rozpoznal velmi 

dobře výhružku, za kterou se skrýval možný trest smrti podle 

článku 6 ústavy.38 

33 Chisti: Betraya/s af anather Kind, op. cit. , s. 74. Zijául měl v oblibě označovat své podřízené 
p,řezdívkami. Gen. Čiští, proslulý svou precizností si vysloužil přízvisko "Muršid". 
4 Wolpert: Zulfi Bhutta af Pakistan, op.cit., s.301. 

35 Khan, Asghar: Genera/s in Pa/itics, op.cit., S.128. 
36 Syed: Pakistan in 1977, op.cit., s. 120. 
37 Chisti: Betraya/s af Anather Kind, op.cit., s. 16. 
38 Článek 6 pákistánské ústavy uvádí, že kdokoli se pokouší zrušit či zavrhnout ústavude vinen 
velezradou. 
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První tiskovou konferenci jako hlavní správce výjimečného 

, stavu uspořádal Hak dne 14.července. Na ní prohlásil mimo jiné: 

"Operace Fair Play byla provedena na základě mého rozhodnutí a 

na můj rozkaz. Znám článek 6 ústavy a rozkaz jsem vydal jsa si 

vědom možných následků. Pokud se můj čin ukáže být zradou, 

můj krk bude k dispozici. ", a dále: "Převrat byl proveden až poté! 

co jsem došel přesvědčení, že nedojde k dohodě mezi vládou a 

opozicí a narostlo tak reálné nebezpečí občanské války. ,,39 

I přes veškerou snahu o sebejisté vystupování a rozhodnost 

začal generál Hak ve funkci hlavního správce výjimečného stavu 

váhavě a nejistě. Jeho nejistota a mnoho nesplněných či 

odkládaných slibů dokonce vedla v prvních měsících výjimečného 

stavu k vzniku lidového vtipu, že zkratka CMLA (Chief Martial Law 

Administrator - hlavní správce výjimečného stavu) ve skutečnosti 

znamená: "Cancel My Last Announcement." ("Zrušte mé poslední 

pro h I á š e ní." ) 40 N e j d é let a k t o o d k I á d a n Ý m s I i b e m bylo u s P o řád á n í 

voleb, který splnil až po osmi a půl letech. 

Ihned po převratu byla založena Vojenská rada (Military 

Council) jako nejvyšší rozhodující orgán s Muhammadem Zijául 

Hakem jako předsedou a vrchními představiteli armády jako 

dalšími členy. Od roku 1978, kdy byla jmenována první vláda, byli 

přidruženi k radě i civilní ministři. 

Zijául Hak se prezentoval jako nesmělý a skromný vládce. 

Zdůrazňoval, že armáda vstoupila do politiky pouze po naprostém 

přesvědčení o neschopnosti politiků řešit stávající krizi. Jako i 

většina jiných vojenských uzurpátorů tvrdil, že ani on ani jeho 

armádní kolegové nemají sebemenší politické ambice vládnout, a 

že demokracie bude zemi navrácena prostřednictvím voleb 

uspořádaných do devadesáti dnů. 

V jednom ze svých prohlášení řekl: "Můj jediný cíl je 

uspořádat svobodné a regulérní volby, které se budou konat 

v říjnu tohoto roku (1977). Brzy po volbách bude moc předána 

39 Chisti: Betraya/s af anather Kind, op.cit., s. 68-69. 
40 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, op.cit., s. 1089. 

- 23 -



zvoleným představitelům lidu. Upřímně vás ujišťuji, že se 

neuchýlím od tohoto plánu. Během příštích tří měsíců bude moje 

úplná pozornost koncentrována na uspořádání voleb a nebudu 

marnit svou moc a energii hlavního správce výjimečného stavu na 

cokoli jiného. ,,41 

Přestože de facto ovládal celou zemi, jeho pozice byla v této 

době ještě stále nejistá, Bhutío měl mnoho přívrženců po celé 

zemi, kteří dávali hlasitě najevo podporu svému milovanému 

premiérovi. Na konci července byl Bhutío propuštěn z vazby. 

Okamžitě začal agitovat proti armádě a spřádat plány na návrat 

k moci, kterou tolik potřeboval k životu a jejíž uzurpaci nemohl 

generálům odpustit. V telefonické konverzaci s generálem Hakem 

Bhutto vyhrožoval, že až se dostane znovu k moci, nechá pověsit 

všechny ty, kteří porušili ústavu. 42 Generál Hak poznal, že je 

potřeba udělat to, co opomněl generálporučík Čiští během oné 

osudové noci ze 4. na 5. července. 

41 Rizvi: The Mi/itary and Pa/dics in Pakistan 1947-1997, op. cit. , s. 240. 
42 Qureshi, Sameel Ahmed: An Ana/ysis af Cantemparary Pakistani Palitics: Bhutta Versus the 
Mi/dary. Asian Survey, Vol. XIX, No. 9, Sep. 1979, s. 912. 
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4. DOMÁcí POLITIKA 

4.1 1977-79 

Zijául Hak se prezentoval jako zdrženlivý vládce, který se 

ujal moci kvůli selhání politických vůdců při řešení krize.' Agenda 

jeho režimu zahrnovala znovunastolení práva a pořádku, snížení 

politického napětí a uspořádání svobodných voleb během 

devadesáti dnů. 

Jak se ale začal Hak usazovat ve své pozici, rozšířil cíle 

převratu od pouhých voleb na proces odpovědnosti a islamizaci 

politiky. Vyvinul si spasitelský komplex a vládl zemi s aurou 

Bohem řízeného člověka s úkolem transformovat pákistánskou 

společnost na islámskou. Tvrdil, že nikdo nesmí odporovat vládci 

islámského státu, pokud ten vykonává své povinnosti v souladu 

s Korá nem a su n nou. 43 Jeho projevy byly proloženy ne ustálým 

zdůrazňováním, že nepředá svou moc, dokud nebude dokončen 

proces islamizace a morální obnovy země. 44 

Popřevratové masové protesty proti Bhuttově vládě 

přesvědčily Haka, že bývalý premiér ztratil podporu, a že jeho 

schopnost ovládat politiku byla úplně zničena poté, co byl 

odstraněn. Zijául Hak ohlásil konání voleb do devadesáti dnů od 

převratu (18. října 1977) v domnění, že PNA, kterou považoval za 

svého spojence, vyhraje volby s velkým přehledem. 

Tyto předpoklady vzaly za své poté, co Bhutto po svém 

propuštění z ochranné vazby zahájil předvolební kampaň, a 

dostalo se mu obrovské podpory v Láhauru, Multánu, Karáčí i 

jinde. Bhutto zaujal vyzývavý postoj k vojenskému režimu a 

vyhrožoval odplatou, pokud bude zvolen. Vítězství PNA ve 

volbách ve světle těchto okolností se jevilo být 

nepravděpodobným. Otevřený postoj Bhutta proti novému vládci 

43 Hakovo interview pro BBC, Dawn, 18.10.1982, cit. in: Rizvi, Hasan-Askari: Mí/itary, State and 
Socíety in Pakistan. Lahore 2003, s.166. Sunna - ustavená muslimská tradice, kterou by měl 
pravověrný muslim následovat. 
44 Rizvi: Mí/ítary, State and Society ín Pakistan, op. cit. , s.166-169. 
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Pákistánu se ovšem ukázal být ze strany Bhutta nemoudrý. Bhutto 

přecenil lidovou podporu své osoby a hrubě podcenil schopnost, 

sílu a bezohlednost nového vládce země, čímž si zpečetil svůj 

ortel. Zijá u I Hak s i uvědom i I, že pokud se mu nepod a ří odstra n it 

Bhutta, bude on sám první na řadě při možném zúčtování. 

Podpora Bhutta silně rozrušila i PNA, která si uvědomila, že 

její předem oslavované vítězství ve volbách je značně ohroženo. 

Po konzultaci s jejími představiteli se Hak rozhodl odložit volby na 

neurčito. Prohlásil, že napřed musí ,,[v}yčistit svinstvo vytvořené 

pětiletou Bhuttovou vládou, odstranit zkorumpované politiky a 

teprve poté povolit volby, aby tak mohl být dosažen pozitivní 

výsledek".45 Hlavním programem Hakova režimu v tomto období se 

tak stal proces zodpovědnosti vlády bývalého premiéra Bhutta. 

Během tzv. procesu zodpovědnosti Hak zahájil masivní 

propagandu proti Bhuttovi a jeho PPP. Využíval k tomu státní 

rádio, televizi a také pravicové noviny v čele s láhaurským Nawa

i-Waqt a karáčským Jasarat. Hak také nechal vydat sérii tzv. 

Bílých dokumentů, které uváděly seznam přečinů vlády PPP. 

Obvinění zahrnovala vyhnutí se pozemkovým reformám politiky 

patřícími k PPP, nucení znárodněných bank k půjčkám členům 

PPP bez řádného ručení, zneužívání veřejných fondů pro import 

luxusních předmětů do premiérovy rezidence apod. 46 

Tato propaganda se ukázala být naprosto neúčinnou a 

dokonce ještě přispěla ke snížení už tak malé popularity Hakova 

režimu. Ihned poté, co si tento fakt generál Hak uvědomil, se 

zajímavou shodou okolností objevily důkazy o Bhuttově zapletení 

ve vraždě jeho politického oponenta v roce 1974. V listopadu 1974 

byl v Láhauru zavražděn otec renegáta PPP Ahmeda Kasúrího 

dávkou ze samopalu zjevně určenou jeho synovi. Kasúrí obvinil 

Bhutta z objednání této vraždy, ovšem Bhutto toto obvinění 

naprosto zamítl a případ byl založen ad acta. Hakův režim znovu 

45 Oureshi: An Ana/ysis of Contemporary Pakistani Po/itics, op.cit., s. 911. 
46 Oureshi: An Ana/ysís of Contemporary Pakistaní Polítics, op. cit. , s. 921. 
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otevřel tuto tři roky starou kauzu, Bhutto byl v září 1977 zatčen a 

obviněn z rozkazu k vraždě Kasúrího. 

Proces s bývalým premiérem byl dlouhotrvající a 

traumatickou právní bitvou, jejíž vítěz byl předem znám. Hak už 

definitivně nabyl přesvědčení, že jedině fyzické odstranění Bhutta 

umožní klidnější existenci vojenského režimu. Nejvyšší soud 

potvrdil rozhodnutí láhaurského soudu o trestu smrti pro Bhutta 

poměrem čtyř hlasů ku třem, přičemž pro hlasovali čtyři soudci 

paňdžábského původu, zatímco zbývající tři soudci z jiných 

provincií hlasovali proti. Zijául Hak odolal nátlaku jak domácí 

politické scé ny, ta k i před n í ch p ředstavite I ů světové pol itiky, a 

od míti B h uttovi uděl it milost, neboť je h o strach z p rotivn íka byl 

daleko větší než strach z reakce domácí i světové veřejnosti. Po 

pečlivých přípravách na všech frontách a pozatýkání předních 

představitelů PPP byl Bhutto oběšen v ranních hodinách dne 4. 

dubna 1979 a potichu pohřben za přísného dozoru armády ve 

svém rodném městě Larkána v Sindhu. 47 

přes veškerá opatření potlačující principy demokracie 

v jejich nejzákladnější podstatě ujišťoval Hak své spoluobčany, že 

"jeho víra v demokracii zůstává neotřesena, a v patřičný čas 

budou podniknuty patřičné kroky k obnovení demokratického 

procesu.,,48 Nadále hlásal svůj údajný cíl znovunastolení civilní 

vlády. Ústava z roku 1973 byla částečně pozastavena, nebyla 

však zrušena. Vojenský režim prezentoval sám sebe jako pouhého 

opatrovníka, který dohlédne na předání moci od Bhutta novému 

civilnímu režimu. Ale Bhuttova neutuchající popularita tento 

scénář narušovala. Dokonce i po popravě bývalého premiéra byla 

cesta předání moci nové demokratické vládě nejistá kvůli riziku, 

že to bude právě vláda PPP. 

V září 1978 končilo pětileté období funkce prezidenta Fazala 

Iláhího Čoudharího. Jeho působení v dobách vlády Zulfikára Alího 

47 Richter, William L. and Gustafson, W. Eric: Pakistan 1979: Back to Square One. Asian 
Survey, Vol. XX, No. 2, Feb. 1980, s. 189. 
48 Richter, Gustafson: Pakistan 1979, op.cit., s.191. 
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Bhutta bylo víceméně symbolické, a to se nezměnilo ani po 

nástupu generála Zijául Haka k moci. Prezident zůstal tichým 

pozorovatelem i při událostech na jaře a v létě roku 1977. 

S generálem Hakem měl dobré osobní vztahy, a ten jej nechal ve 

funkci i po započetí výjimečného stavu. Dokonce přesvědčoval 

Čoudharího, aby zůstal ve své funkci i po skončení standardního 

pětiletého období. To prezident odmít)Íťíl, a tak Hakovi nezbylo 

než jeho rezignaci přijmout. Při výběru nového kandidáta neměl 

Hak velké potíže s volbou, a dne 16. září 1978 si Muhammad 

Zijául Hak ke svým povinnostem hlavního správce výjimečného 

stavu a náčelníka generálního štábu přibral ještě funkci nového 

pákistánského prezidenta. 49 V této funkci setrval až do své smrti. 

Poslední byť symbolický prvek demokracie tak zmizel z mapy 

Pákistánu. 

4.2 1979-83 

Druhá fáze Hakovy vlády od konce roku 1979 do srpna 1983 

byla obdobím přehodnocování a přebudovávání, experimentů a 

hledání alternativních vládních regulí. Dominujícím rysem tohoto 

období byla nejistota v směřování země doprovázená značnými 

politickými represemi, cenzurou a nepokoji. 

Dva měsíce před Bhuttovým oběšením ohlásil Hak druhý 

pokus o konání voleb na 17. září 1979. S blížícím se termínem 

voleb Hak postupně měnil podmínky jejich konání, až konečně 1. 

září ohlásil jejich odvolání a posunutí na neurčito. Zrušení voleb 

bylo doprovázeno zvýšením vojenské kontroly. Hak zakázal 

všech n y pol itické stra ny, zapečetil jejich úřady, zm razi I jej ich 

konta, zakázal veškerá politická shromáždění a uvalil přísnou 

cen z u run a vše c hna mé d i a . 50 Stá v k y , p o I i t i c k é p r ů vod y a mít i n k y 

byly zakázány. Několik politiků bylo zadrženo, mezi jinými i žena 

49 Burki, Shahid Javed and Baxter, Craig: Pakistan Under Mi/itary: E/even Years ar Zia u/-Haq. 
Boulder 1991, S.157. 
50 Baxter, Craig and Wasti, Syed Razi: Pakistan Autharitarianism in the 1980s. Lahore 1991, 
s 67-87. 
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bývalého premiéra Nusrat Bhuttová a jejich dcera Bénazír. 

Opozičnímu tisku jako byl láhaurský Musawat a karáčský Sadaqat 

byla zapovězena činnost. Na zbytek byla uvalena přísná cenzura. 

Přestože byli zahraniční korespondenti z cenzury vyjmuti, bylo jim 

naznačeno, že se z jejich strany očekává "spolupráce".51 Porušení 

nových zařízení bylo trestáno až 14 lety vězení, 25 ranami holí či 

konfiskací majetku. Ústava byla obohacena o další článek, který z 

vojenských soudů učinil nejvyšší instance nadřízené svým civilním 

protějškům. 

Vytrvalost Bhuttovy popularity a selhání předchozích dvou 

pokusů o nové volby znemožňovaly jednoduchá řešení a nutily 

armádu k uchýlení se k dlouhodobějším prostředkům hledání nové 

civilní vlády, které by armáda (a samozřejmě také voliči) mohli 

svěřit moc. Hak vyzkoušel několik možností, některé i souběžně. 

Byla to p ředevš ím kooptace civi I n í ch pol itiků a tech n okratů, 

zaangažování náboženských vůdců jako byli u/amá 52 a pírové, a 

také další úpravy ústavy a přeskupování pravomoci soudů. Hak 

oslabil věrohodnost právního systému svým Prozatímním ústavním 

nařízením (Provisiona/ Constitution Order) z roku 1981. Nové 

nařízení zcela podřídilo justici autoritám výjimečného stavu a 

požadovalo po všech soudcích novou přísahu věrnosti. Někteří 

soudci přijali nové nařízení a přísahu věrnosti složili, zatímco jiní 

se cítili povinni za takových okolností podat svou rezignaci. 

Některé z těchto akcí byly vynucené tlakem opozice a soudů. 

Generál Hak kvůli stále se zvyšující represi jeho režimu čelil 

mnoha právním problémům, a proto se rozhodl v březnu 1981 

zavést Dočasné ústavní právo, které znemožnilo soudům vynášet 

rozsudky vztahující se na činy konané v rámci stanného práva, 

dalo prezidentovi moc doplňovat ústavu dle jeho vůle a ustanovilo 

Federální poradní shromáždění (Madž/ise šúrá). 

51 Khalid, Duran: The Final Replacement of Parliamentary Democracy by the "Islamic System" 
in Pakistan. In: Zingel, Wolfgang-Peter and Zingel, Stephanie (eds.): Pakistan in the 80s. 
Ideology, Regionalism, Eeonomy, Foreign Poliey. Lahore 1985. 
52 Ulamá, sg. álim - islámský učenec. 
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U sta n oven í madžlísu bylo s ig n ifi ka ntn í pro toto nevyh raně né 

období. Jméno i zamýšlená funkce byly převzaty z islámské 

tradice a madžlís měl pouze poradní charakter bez jakékoli 

legislativní moci. Jeho téměř 300 členů bylo poskládáno 

z náboženských vůdců, místních vládních úředníků a jiných 

význačných o s o b n o stí. 53 Přestože byl madž/is založen více na 

islámském modelu než na modelu klasické parlamentní 

demokracie, posloužil jako přechodová forma od absolutní 

vojenské diktatury k více demokratickému systému. 

Madžlís byl prezidentovou odpovědí jeho kritikům a jejich 

požadavkům po reprezentativní vládě. Madž/is byl jmenovaný, ne 

volený sbor, a jeho pravomoci byly definované prezidentským 

nařízením, které jej ustanovilo. Měl moc doporučovat zákony, 

navrhovat d od atky k existuj í cím zákon ů m a diskutovat rozpočet 

pětiletého rozvojového plánu. Mohl také žádat informace od 

vládních agentur. Ale madž/is nepředstavoval opravdové 

zákonodárné shromáždění. Nemohl navrhovat zákony, ani 

prosazovat, aby se jeho doporučení zákony stala. Byl určen jako 

poradní sbor pro prezidenta Haka a jeho juntu, vyhovoval určitým 

islámským tradicím, ale nebyla mu dána moc ovládat ani 

kontrolovat exekutivu. 

Hak vybral do madžlísu u/amá, rolníky, dělníky, vlastníky 

půdy, i odborníky. Byla rezervována místa pro ženy i minority, a 

dle Hakova tvrzení bylo toto těleso více reprezentantem národa 

než cokoli předtím. Zijául Hak osobně vybral i předsedu a 

místopředsedu madž/isu, a všichni úředníci museli přísahat 

věrnost podle ústavního nařízení z roku 1981. 54 

4.3 1983-85 

Dne 12. srpna 1983 vyhlásil prezident Zijául Hak plán 

uspořádat nestranické celostátní volby do března 1985. Většina 

53 Ziring, Lawrence: Pakistan at the Crosscurrent af Histary. Lahore 2004, s. 183. 
54 Ziring: Pakistan atthe Crosscurrent af Histary, op.cit., s. 184. 
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událostí na domácí politické scéně Pákistánu od tohoto dne se 

pak odehrávala v rámci tohoto plánu. 

Oznámení plánu vyvolalo okamžitou a velmi intenzivní reakci 

ze strany opozičních politiků, kteří plán považovali za podvodný 

prostředek k prodloužení vojenské diktatury. K tomu přispívala i 

prohlášení generála Haka jako toto pronesené k madžlisu: "Nikdo 

by neměl začít spekulovat, že A odchází a B přichází, nebo že 

tady Slunce zapadá a tam vychází ... Pokud mi Bůh udělí být 

naživu, vy i já budeme zde a dohromady budeme sloužit této zemi 

způsobem příslušícím Pákistánu a muslimům. Pokud si Bůh tak 

přeje, určitě uspějeme.,,55 Dále Hak argumentoval, že výjimečný 

stav je konstituční a islámský, a že je povinností Pákistánců jako 

pravověrných muslimů poslouchat jeho vládu, neboť ta se řídí 

podle islámských principů. Ti kdo odporují či protestují proti jeho 

vládě I mohou být obviněni z podněcování války proti islámské 

vládě. 56 

Opozice protestovala i proti faktu, že volby mají být na 

nestranické bázi. Po celé zemi a především v Sindhu se rozšířily 

protesty, které přerostly v nepokoje. Vláda byla nicméně schopna 

tyto nepokoje potlačit a pokračovala v uskutečňování Hakova 

plánu. V srpnu 1984 Zijául Hak prohlásil, že je ochoten pokračovat 

ve funkci prezidenta, pokud o to bude požádán. Ministr obrany Mír 

Alí Ahmad Tálpur veřejně naléhal na prezidenta, aby ve funkci 

pokračoval, a dokonce byla zahájena podpisová kampaň na 

pod poru tohoto požadavku mezi členy madžlisu. 57 

Prezident Hak byl nucen plán na konání voleb upravovat 

s jejich blížícím se termínem. Jelikož nebyl ochoten předat svou 

moc zcela do rukou demokraticky zvolené vlády, vynašel 

mechanismus, který mu umožnil sdílet moc se zvolenými 

představiteli. Jako předehru k volbám plánovaným na rok 1985 

ohlásil Hak 1.prosince 1984 konání referenda na 21.prosinec, tedy 

55 Sayeed: Pakistan in 1983, op.cit., s. 219. 
56 Sayeed: Pakistan in 1983, op. cit. , s. 228. 
57 Richter, William L.: Pakistan in 1984. Digging ln. Asian Survey, Vol. XXV, No. 2, Feb. 1985, s. 
145-154. 
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pouhé tři týdny před jeho konáním. Referendum mělo pojistit 

Hakovu pozici v budoucím politickém uspořádání země. Lidem 

byla položena jediná otázka: "Podporujete proces započatý vládou 

směřující k islamizaci všech zákonů v souladu s Koránem a 

sunnou, a podporujete islámskou ideologií Pákistánu?,,58 

I přes rozsáhlou vládní kampaň podporující referendum a 

tresty pro ty, kteří se vyjadřovali proti, se opozici podařil poměrně 

úspěš ný boj kot. 59 Nicméně Hak nejenom že ohlásil si I nou účast a 

97,7% hlasů pro, ale interpretoval také výsledky jako mandát pro 

sebe k setrvání v úřadu po dalších pět let do roku 1990. Hak totiž 

potřeboval jistotu, že jeho pozice jako hlavy státu zůstane silná 

bez ohledu na výsledky voleb v roce 1985. 

V březnu toho roku vydal prezident Hak Směrnici o obnovení 

ústavy (Revival of Constítutíon Order 1985 - RCO), ve které byla 

zajištěna větší práva prezidenta a armádě přiznána ústavní role 

při národních krizích. Později Hak vyvinul velké úsilí vedoucí ke 

schválení tzv. Osmého dodatku k ústavě, který drasticky narušil 

nominální rovnováhu mezi pravomocemi prezidenta a premiéra. 

Byl schválen Senátem 14. listopad u 1985, ovlivn il zásad ním 

způsobem devatenáct článků ústavy a dával prezidentovi téměř 

stejné pravomoci, jaké do té doby měl jen předseda vlády. 

Prezident měl nyní právo nominovat předsedu vlády, 

guvernéry provincií, jmenovat soudce Nejvyššího soudu včetně 

jeho předsedy. Předseda vlády se tak stal prezidentovým 

podřízeným. Prezident mohl vydávat nařízení, určovat datum 

konání voleb do parlamentu a ustanovit prozatímní vládu. Měl také 

moc dosazovat fede rá I n í ú řed n íky a svolávat referend u m o 

ná rod n í ch otázkách velké důležitosti. 

Nejvíce kontroverzní byl ovšem článek 58(2)b, který mu 

dával právo rozpustit parlament dle vlastního uvážení. Tento 

článek měl zamezit patovým situacím, které se vyskytly 

58 autor neuveden: President Zia-ul-Haq's Electian: Referendum in Pakistan (December, 1984). 
Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. VIII, No. 3, Spring 1985. 
59 Ziring: Pakistan at the Crosscurrent af Histary, op.cit., s. 205. 
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v minulosti, a poskytnout prezidentovi příležitost se takovým 

patům vyhnout. Osmý dodatek také zajistil beztrestnost všem 

regulím, výnosům a nařízením výjimečného stavu učiněným mezi 

5. červencem 1977 a 13. zářím 1985. Navíc zajišťoval Hakovi 

dalších pět let ve funkci prezidenta i náčelníka generálního štábu 

s o u č a sně. 60 

Na začátku února 1985 oznámil prezident Hak, že národní a 

provinční volby se budou konat 25. a 28. února na nestranickém 

základě. Tentokrát prezident Hak, jistý si svou pozicí při jakémkoli 

výsledku voleb, dodržel slovo a volby proběhly v relativním klidu a 

se slušnou odezvou obyvatelstva. 

Byla ustanovena civilní vláda v čele s Hakem vybraným 

sindhským politikem Muhammadem Chánem Džunédžem 

(Muhammad Khan Junejo). Džunédžo byl členem Pákistánské 

muslimské ligy (Pakisfan Muslim League - PML) a byl obecně 

považován za nevýrazného, ale zkušeného politika. Civilní vlády 

byly ustaveny také ve čtyřech pákistánských provinciích a také 

byly zvoleni členové Senátu z každé z provincií. Tyto legislativní 

orgány nebyly ochotny být pouze jakýmsi razítkem potvrzujícím 

Hakova rozhodnutí, což dokázal parlament tím, že si za svého 

předsedu zvolil jiného kandidáta, než kterého prosazoval 

prezident. Jinak byly ale tyto orgány v projevech své nezávislosti 

opatrné, vědomy si faktu, že prezident může proces 

demokratizace kdykoli zvrátit. 

Dne 30. prosince 1985 prezident Hak zrušil výjimečný stav, 

který se protáhnul z původně plánovaných 90 dnů na více než osm 

a půl roku, a přestal být hlavním správcem výjimečného stavu. 

Narozdíl od bezcílného a nejistého vývoje v letech 1979-

1983 se dá perioda let 1983-1985 charakterizovat jako rapidně se 

vyvíjející dle intencí daných prezidentem Hakem v roce 1983. 

Otázkou zůstává, zda tyto změny byly reálné, či se jednalo o 

pouhou fasádu zastírající pokračující vojenský režim. 

60 Yusuf, Hamid: Pakístan: A Study af Palítícal Develapments 1947-97. Lahore 1999, s. 208. 

- 33 -



4.4 1985-88 

Volby v roce 1985 na nestranické bázi a postupné 

zcivilňování Hakova režimu podpořily rostoucí optimismus, že 

demokracie bude v Pákistánu znovu nastolena, byť pomalu a 

postupně. Mnozí si mysleli, že Hak dovolí postupné transformace 

k větší a úplnější demokratické účasti, což by mu poskytlo 

čestnou ústupovou cestu z politického chaosu. Pokud ale 

pohlédneme na realitu, jevila se odlišně. Prezident Hak sice 

povolil demokracii v zemi, ovšem jen potud, pokud se točila kolem 

něj a nepřekračovala jeho názory. 

To narazilo na problém v podobě nové vlády a demokraticky 

zvoleného parlamentu. Brzy po konsolidování pozic v parlamentu 

a Senátu se premiér Džunédžo a jeho kolegové začali chovat 

značně nezávisleji než Hak očekával a jejich názory a ambice se 

začaly silně rozcházet. 

Základním problémem mezi premiérem a prezidentem bylo, 

jak sdílet moc a jak srovnat jejich konflikt zájmů. Ústava z roku 

1973 s dodatky sice poskytovala právní základ pro normální 

funkčnost sdílení moci, ale situace, kdy si prezident drží nejvyšší 

armádní funkci a udržuje blízké styky se silnými lobby, 

nepomáhala normálnímu fungování demokratických principů. 

Vzhledem k tomu, že potřebovali jeden druhého k odvrácení 

hrozeb plynoucích z jejich politických protivníků, byly tyto rozdíly 

mezi nimi ze strany obou přehlíženy. Hak dokonce několikrát 

Džunédžovi pomohl z nepříjemné situace, když např. zvláštním 

zákonným dodatkem zachránil několik členů PML od vyřazení 

z parlamentu. V dubnu 1986 se do Pákistánu vrátila z exilu 

Bénazír Bhuttová a zahájila silnou protivládní agitaci, která se pro 

Džunédža stala velmi nepříjemnou a nezvladatelnou. Hak opět 

poskytl pomocnou ruku ve formě vojenských jednotek vyslaných 

do Sindhu k potlačení protestů. 61 

61 Rizvi: The Mi/itary and Po/itics in Pakistan 1947-1997, op.cit., 5.265. 
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Na druhé straně si Džunédžo vybudoval image muže, který 

napomohl zrušení stanného práva a začal se domáhat svých 

ústavních práva výsad. Oba muži se od sebe začali vzdalovat. 

Džunédžo si podržel úřad ministra obrany a využíval k velké zlosti 

prezidenta Haka svého práva propouštět do výslužby či povyšovat 

vysoké armádní důstojníky. Stejně tak byli odstraňováni 

z kabinetu Hakovi muži a přemisťováni velvyslanci bez Hakova 

věd om í. Da lš í zásad ní rozpor nastal kvů I i Všestra n ické konferenci 

uspořádané Džunédžem za účelem vybudování národního 

konsensu k afghánské otázce. Všichni významní političtí vůdci 

včetně Bénazír Bhuttové se zúčastnili. Hak nebyl ani pozván ani 

informován a hlavní debata konference se točila kolem otázky 

jeho odstranění, navzdory prvotnímu účelu. 62 Zijául Hak začal být 

znepokojen takovýmto vývojem a cítil nejistotu tváří v tvář 

rostoucímu konsensu mezi Džunédžovou PML a opozičními 

stranami. Hak poznal, že Džunédžo nebude tou loutkou, kterou 

původně dosazoval, ale že se chová jako "opravdový" premiér a 

směřuje k politickému zřízení nebezpečnému pro prezidenta. 

Během roku 1987 a počátkem roku následujícího se rozpory 

mezI prezidentem a premiérem stupňovaly. Hlavními důvody byl 

podp is m írové/ťÍi dohody o odchod u sovětských vojsk 

z Afghánistánu, plánované snížení armádního rozpočtu a výbuch 

skladiště munice Rávalpindí v dubnu 1988, který napáchal 

ohromné škody jak na majetku tak i na lidských životech v širokém 

okolí. Zatímco Hak chtěl celou záležitost ututlat, Džunédžova 

vláda volala po nalezení viníků a jejich potrestání. Prezident Hak 

se rozhodl, že vládu premiéra Džunédža již nadále nebude 

potřebovat. 

"V době, kdy jsem požádal pana Džunédža, aby opustil úřad, 

se mezi námi vyvinulo mnoho vážných problémů. Existovala asi 

jenom jedna věc, na které jsme se oba shodli: že systém, který 

jsem zavedl na jaře 1985, nefungoval. Dva muži nemohou velet 

62 Rais, Rasul B.: Pakistan in 1988. From Command to Conci/iation Po/itics. Asian Survey, Vol. 
XXIX, No. 2, February 1989, s.199-206. 
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současně. To platí jak v politice; tak i armádě. V květnu bylo jasné 

mně i panu Džunédžovi, že pouze jedna osoba musí stát v čele. 

Ta osoba může být nazývána prezident nebo premiér. ,,63 Tou 

osobou byl nakonec samozřejmě prezident, který uplatnil svou 

pravomoc vyplývající z článku 58 ústavy, dne 29.května 1988 

rozpustil parlament i vládu a převzal veškerou výkonnou moc. 

Prezident Hak poté ohlásil, že nové volby se budou konat 

během 90 dnů. "Pohrával jsem si s myšlenkou uspořádání voleb 

během 1 00 dnů, abych se vyhnul srovnávání se svým slibem 

z července 1977," řekl Hak Burkímu během jejich posledního 

setkán í v červenci 1988. 64 Volby byly nakonec sta noveny na 

30.listopadu. Zda by Hak tento termín dodržel a nechal volby 

proběhnout, anebo by je zase posunul na neurčito, jak bylo jeho 

dobrým zvykem, by bylo pouhou spekulací. 

63 Burki, Baxter: Pakistan Under Mi/dary, op.cit., s.9. Burki zde cituje ze svého rozhovoru 
s Hakem dne 28.července 1988. 
64 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, op. cit. , s. 1089. 
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5. ISLAMIZACE 

5.1 Důvody islamizace 

Pákistán vzniknul jako "útočiště" pro muslimy indického 

subkontinentu, kteří se cítili být ohroženi nepřátelskou 

hinduistickou většinou a v roce 1953 byl spolu se zavedením 

ústavy vyhlášen islámskou republikou. Až do roku 1977 to ovšem 

neznamenalo žádné zásadní zavádění islámského práva do 

právního systému zděděného po Britech a jak vůdci zemějtak i 

značná část obyvatelstva byla poměrně vágní v přístupu 

k islámskému způsobu života dle sunny. 

První kroky v zavádění islámského práva byly podniknuty 

ještě za Bhuttovy vlády po březnových volbách roku 1977. Bhutto, 

čelící tlaku opozice, se snažil přebrat jí část volebního programu 

a zavedl prohibici, vyhlásil boj hazardním hrám a přislíbil brzké 

vytvoření islámského státu. 65 

Je nepochybné, že generál Hak by nastolil směr k islamizaci 

práva i bez předchozích pokusů nešťastného premiéra. Jak už 

bylo uvedeno, Hak se narodil ve středněstavovské rodině z klanu 

Á r á i n ů . Ten t o k I a n pat ř i I k s u n nit s k é m u 66 pro u d u i s I á m u a 

ztotožňoval se s ideologií strany Ožamáafe is/ámí. Otec generála 

Haka byl tradicionalistický muslim a ardentní stoupenec Ožamáafe 

is/ámí a Zijául Hak byl v tomto inspirován svým otcem. 

Náboženské sklony byly na Hakovi patrné už od začátku jeho 

nástupu k armádě. Jako mladý důstojník sice miloval hudbu a 

filmy, ale pětkrát denně se modlil a dával natolik silně najevo své 

náboženské cítění, že si od svých kolegů vysloužil přezdívku 

"mau/ví".67 Byl s ice sil ným ku řá kem, ale n ap rosto se vyhýba I pití 

alkoholu. Jeho jméno nebylo nikdy spojeno s nějakým skandálem. 

Jako velitel divize zavedl ve svém útvaru prohibici, a to v době, 

65 Burki, Baxter: Pakistan Under Mi/itary, op.cit., s. 35. 
66 Sunnité, sunnitský - vyznavači většinové odnože islámu. V protikladu k nim jsou šíité, kteří 
tvoří menšinu. 
67 Arif: Working with Zia, op.cit., s.252. "Mau/ví" - muž vzdělaný v nauce o islámu. 
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kdy bylo pití legální jak v zemi tak i v armádě. Jeho hluboká víra 

byla v celé armádě známa dlouho předtím, než vstoupil na 

pol itickou scén u. Pod le Arifa, který byl v letech 1977-84 n áčel n ík 

prezidentova štábu a v letech 1984-1987 zástupce náčelníka 

generálního štábu a blízkým osobním přítelem Haka, byl Zijául 

Hak přesvědčen, že jeho postavení mu bylo dáno od Boha a jeho 

svatou povinností je sloužit věci islámu a jako vládce muslimské 

země musí ustanovit vládu islámu. Dle Arifa tedy jeho islamizační 

politika vycházela z upřímného přesvědčení o správnosti jeho 

konán í. 68 V jed nom z prvn ích projevů k národ u p roh lásil: "Musím 

říci, že duch islámu demonstrovaný během nedávných událostí byl 

chvályhodný. Prokazuje to, že Pákistán, který byl stvořen ve 

jménu islámu, může přežít pouze ve spojení s islámem. Proto 

považuji zavedení islámského systému za nezbytné. ,,69 V první fázi 

svého islamizačního úsilí potřeboval nutně spojence se silnou 

ideovou základnou, a logicky se obrátil na stranu, která mu byla 

ideově nejblíže. 

5.2 Džamáate islámí 

Strana Ožamáate islámí (Jamaat-e-Islami, JI) už od vzniku 

Pákistánu v roce 1947 usilovala pod vedením svého zakladatele 

Maudúdího o profilování země jako islámského státu se všemi 

zákony dle islámského práva šaría. Během prvních třiceti let 

existence Pákistánu se jí podařilo vybudovat si pověst 

fundamentální muslimské organizace, která se svým hlásáním 

poměrně radikálních názorů blížila názorům nižších a středních 

vrstev. Ovšem vždy, když přišlo na volby, voliči, vědomí si 

možného nebezpečí vycházejícího z přílišného radikalismu 

Ožamáat, hlasovali pro jiné strany a Ožamáat vykazovala ve 

volbách výsledky velmi ubohé. 

68 Arif: Working with Zia, op.cit., S.252. 
69 Grare, Frederic: Politicallslam in the India Subcontinent: The Jamaat-I-Islami. New Delhi 
2001, s. 39. 
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Teprve léta vlády Zijául Haka přinesla zásadní změny pro 

tuto stranu, které hrály důležitou úlohu v její další historii. Hak 

měl vždy blízko k ideologii Džamáat, hodlal ji využít ve svém 

programu islamizace, a strana se jeho nabídce nijak nebránila. 

Poprvé od svého vniku měla Džamáat možnost být součástí 

vládnoucí autority a hodlala toho využít. Rozhodnutí podpořit 

vojenský režim nebylo pro stranu jednoduché. Až do převratu se 

totiž Džamáat hlásila k systému islámské demokracie (fs/am with 

democracy),70 a Hak se ani omylem nedal označit za 

demokratického vůdce. Touha po moci u Džamáat zvítězila a bylo 

rozhodnuto přijmout účast v Hakově vládě, kde strana doufala 

vést vládní koalici. Vůdci Džamáat se na popud zakladatele strany 

Maudúdího pustili do neúnavné pomoci prezidentu Hakovi při jeho 

úsilí o islamizaci země. Po několika letech spolupráce došlo u 

Džamáat k vystřízlivění. Strana poznala, že JeJI sen o ideálním 

islámském státě je na hony vzdálen od představy prezidenta 

Haka. Přestože jeho islamizační úsilí se zdálo být upřímné, 

způsob jeho dosažení a především fakt, že si stále uzurpoval 

veškerou moc v zemi a nejevil známky ochoty se o ni podělit, vedl 

stranu k postupnému distancování od jeho režimu. Vzájemný 

vztah prezidenta Haka a strany se začal zhoršovat. Na straně 

prezidenta to bylo z důvodu zklamání nad neschopností strany 

ovlivňovat lidové masy dle Hakových představ ve větší míře, na 

straně Džamáat pramenilo zklamání především z jejich pocitu, že 

byli odstaveni na druhou kolej, a také z dvakrát odložených voleb. 

Strana si uvědomila, že pokud se příliš sepne s Hakovým 

režimem, budou její šance na úspěšný výsledek v demokratických 

volbách (ve které vedení strany stále věřilo) při případné změně 

režimu velmi problematické. 

V roce 1987 došlo k naprostému rozchodu prezidenta Haka a 

Džamáat. Strana si zvolila nového prezidenta Kází Husajna (Qazi 

Husajn), který se otevřeně stavěl proti Zijául Hakovi. Husajn 

70 Nasr, Seyyed Vali Reza: The Vanguard afthe Is/amic Revalutian. The Jama'at-Ils/ami ať 
Pakistan. Berkeley 1994, s. 191. 
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Hakovi vyčítal, že ani islamizace ani afghánský konflikt jej 

neopravňuje k nedodržování demokratických zásad, a že Hakovo 

podání islamizace země je jen neupřímná snaha mající za cíl 

udržení se u moci. 71 Po distancování se od Haka začala strana 

s přípravami na volby v listopadu 1988, ve kterých zcela propadla 

i kvůli dřívějšímu vztahu s vojenským režimem Zijául Haka a 

nepodařilo se jí získat jediné křeslo v parlamentu. 

5.3 Reforma trestního práva 

Ještě před zahájením islamizační kampaně samotné bylo 

dne 10.7.1977 vydáno 14 směrnic stanného práva týkajících se 

potrestání za "politickou aktivitu a jiné sociální zločiny", které se 

sice netýkaly islámu, ale už v nich byly zahrnuty "islámské tresty". 

Bylo to od pěti šlehnutí bičem za organizování agitace na školách, 

přes useknutí ruky za krádež, po trest smrti za odporování 

civilním nebo vojenským autoritám. 72 V září 1977 generál Hak 

ustanovil Radu pro islámskou ideologii (Council for Islamic 

Ideology), která měla za úkol pomáhat a radit při zavádění 

islámského systému vládnutí. 73 Další kroky vedoucí k přeměně 

Pákistánu v opravdu islámský stát podnikl Hak v roce 1978 kdy 

ohlásil, že právní systém Pákistánu bude založen na tzv. Nizáme 

Mustafá (Nizam-e-Mustafa - zákon Proroka)74, což bylo heslo PNA 

během předvolební kampaně. Základem pro veškeré právo se 

měla stát šaría, veškeré zákony schválené parlamentem nebo 

místními shromážděními musely odpovídat šaríe, a ty, které budou 

shledány v rozporu s ní, měly být prohlášeny za neplatné a 

přepracovány. 

Prezidentským nařízením Č. 3 1979 byly zřízeny tzv. 

šaríatské stolice působící u čtyř provinčních Vysokých soudů, 

71 Nasr: The Vanguard af the Islamic Revalutian, op. cit., s. 201. 
72 Kaushik Surendra Nath: Palitics af Islamizatian in Pakistan: A Study af Zia Regime. New 
Delhi, 1993, s.28-30. 
73 Amin, Mohammad: Islamizatian af Laws in Pakistan. Lahore 1989, s.63-69. 
74 Mustafá - jedno ze jmen proroka Muhammada. 

- 40-



mající pravomoc zamítnout jakýkoli zákon "odporující islámu".75 

Velké množství často spletitých případů vyvolalo neustále rostoucí 

zpoždění případů a už na počátku roku 1980 bylo zřejmé, že 

šaríatské stolice nejsou schopny vykonávat svou funkci. V květnu 

téhož roku byly nahrazeny Federálním šaríatským dvorem 

(Federal Shariat Court), který zasedal trvale, a už rok po jeho 

založení do něj byly jmenováni tři ulamá jako soudci, poprvé 

v historii Pákistánu. Příznačně všichni ulamá jmenovaní jako 

soudci byli sunnité, což vedlo k tomu, že šíitská menšina odmítala 

rozsudky vynesené těmito soudci a přispělo to k obecnému 

chaosu panujícímu v jurisdikci. 

Dne 10.2.1979 vyhlásil prezident Hak tzv. "Hodood 

Ordinances", které měly přinést zásadní změny do pákistánského 

trestního práva. Záměr těchto nařízení byl podle vyjádření Haka 

posunout právní systém blíže k zásadám islámu. Výnos o zíná 

(Zina Ordinance) uzákonil tresty za sexuální zločiny, do kterých 

bylo zahrnuto smilstvo, znásilnění, svádění, pokus o znásilnění, 

sodom ie, p rostitu ce, zp rostřed kován í prostituce a podvod ný 

sňatek. Výnos o kazfu (Qazf Ordinance) řešil trest za falešné 

obvinění z výše uvedených zločinů. Dále byl vytvořen výnos o 

prohibici, podle kterého byl trest za porušení prohibice osmdesát 

ran bičem. Krádež věci, jejíž hodnota přesahovala ekvivalent 

4.457 gramů zlata, byla podle nového zákona trestána amputací 

pravé ruky v zápěstí, d ru h á krád ež pak am p utací levé nohy 

v kotníku, a za třetí krádež byl viník poslán do vězení na 

doživotí. 76 Uvád í se ovšem, že ve skutečnosti nejenže nebyl nikdy 

žádný trest amputace ruky či kamenování vykonán, ale dokonce 

takový trest ani nebyl vyměřen.?? Tresty bičováním ale výjimečné 

nebyly a byly uplatňovány velmi diskriminačním způsobem 

především vůči ženám za "zločin" znásilnění. U mužů byl tento čin 

75 Talbot, lan: Pakistan - A Modem History. New Delhi 2003 (first published in 1999), s. 273. 
76 Iqbal, Javid: Islamization in Pakistan. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies Vol. 
VIII, No. 3 Spring 1985, s. 38-52. 
77 Kennedy, Charles: Islamization Under Zia. In Syed, Muhammad Aslam: Islam and 
Democracyin Pakistan. Islamabad 1995, s.141-142. 
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nesnadno prokazatelný, a tak trestu unikali. Další fáze islamizace 

byla spuštěna v roce 1981, kdy Hak vydal nařízení trestající 

konzumaci jídla, pití a kouření na veřejnosti během ramadánu 

pokutou 500 rupií či dvouměsíčním vězením, a také zavedením 

modlitebních hlídek. Tyto hlídky byly ustaveny prezidentským 

nařízením v srpnu 1984 a měly za cíl přimět a inspirovat ostatní 

občany k modlitbě pětkrát denně. 78 

5.4 Sociální islamizace 

Už od počátku svého islamizačního úsilí kladl Hak velký 

důraz na islamizaci vzdělávacího systému. Na základních školách 

byl navýšen počet učebních hodin historie, kultury islámu a nauky 

o Pákistánu jako islámské zemi. Byly prověřeny všechny učební 

texty a odstraněny případné "protiislámské" myšlenky. Stejně tak 

byla vyfiltrována veškerá kontroverzní témata týkající se vztahu 

s u n nit ů a š í i t ů . 79 Byl k I a den vel ký d ů r a z n a s tu d i u m K orá n u a 

sunny, na vyšších stupních základních škol se učila arabština jako 

jazyk, kterým Bůh mluví k muslimům. 

Dalším aspektem Hakovy touhy po dokonalém státě pro 

muslimy byla islamizace ekonomiky. Pevně věřil, že po 

neúspěších kapitalismu, socialismu, a různých variací a kombinací 

těchto systémů v minulosti Pákistánu bude ekonomika řízená 

podle islámských zásad úspěšná. 

Jako první přišlo na řadu řešení úroku, který je dle 

klasického výkladu islámského práva považován za lichvu. 

V moderním ekonomickém světě, který je na systému úroku 

postaven, bylo třeba vynalézt způsob, jak si s tímto problémem 

poradit. Generál Hak a jeho vláda zavedly "dvoucestný systém", 

jak jej nazývá J. Henry Korson. 80 První cesta byla pro banky (které 

byly znárodněny předchozí vládou) a znamenala pokračování 

78 Kennedy: Islamization Under Zia, op.cit., S.142. 
79 Korson, Henry J.: /s/amization and Soeia/ Po/iey in Pakistan. Journal of South Asian and 
Middle Eastern Studies Vol. VI, No. 2, Winter 1982, s. 74. 
80 Korson: /s/amization and Soeia/ Po/iey in Pakistan, op.cit., s. 80. 
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v tradičním způsobu bankovnictví, tzn. úrokování půjček. Druhá 

cesta byla určena pro přístup bank ke svým vkladatelům. 

Spočívala v prodeji podílů střadatelům, kde se ovšem počítalo i 

s podílem vkladatelů na případné ztrátě. 

Korán nařizuje každému muslimovi být štědrý k chudým 

spoluvěřícím formou sdílení vlastního bohatství. Prezident Hak se 

toto v moderním světě nepříliš dodržované přikázání snažil uvést 

v život tím, že vydal nařízení o tzv. Islámském systému zakátu a 

ušru 81
. Zavedení zakátu bylo zamýšleno jako důležitý krok 

k vytvoření prosperující iSlámské~ společnosti, ale v praxi se 

objevilo mnoho stížností na distribuci zakátu, z něhož jen malá 

část se dostala k těm opravdu potřebným. Podle nařízení o zakátu 

bylo vybíráno 2,5% z vkladů v bankách, ušr měl být odváděn 

zemědělci ve výši desetiny produkce. Především ohledně zakátu 

se rozvinula ostrá debata vedoucí až v protesty a nepokoje, které 

organizovali příslušníci šíitské menšiny. Šía ve svém výklad1práva 

pojem zakátu nezná, a šíité proto odmítali tuto daň odvádět. Hak 

byl nucen v tomto bodě ustoupit, aby zabránil masovým 

nepokojům v již tak neklidné zemi. V konečném důsledku byl zakát 

pro všechny nesunnity zrušen. 

Proces islamizace se postupně stal nejvýraznějším rysem 

Hakova režimu a s postupem času také nejsilnějším důvodem jeho 

existence. Nikdy ale nedosáhl ideologického sjednocení 

pákistánské společnosti, jak jeho protagonisté očekávali. Bylo to 

jak z důvodu neshody ohledně začlenění iSlámské~áva do kostry 

moderního státu, tak především z důvodu zvětšování mezer mezi 

jednotlivými sektami islámu způsobené necitlivou státem 

sponzorovanou islamizací. 

zvětšován nedůsledností 

jed not I i v Ý c h p r á v n í c h š k o I . 82 

Tento nedostatek shody byl ještě 

vlády při aplikaci práva podle 

81 Zakát- náboženská daň, jeden z pěti pilířů islámu. Ušr- "desátek" odváděný ze zemědělské 
grodukce. 

2 V Pákistánu převládá hanafijská právní škola. 
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6. ZAHRANIČNí POLITIKA 

6.1 Vztahy se světem po převratu 

V roce 1977 nebyl Pákistán rozhodně důležitým hráčem na 

mezinárodním poli. Svět jej stále vnímal jako stát, který se 

násilným způsobem pokusil udržet zemi mající právo na vlastní 

samostatnou existenci, tedy Bangladéš. Obecně se dá říci, že 

z měřítka celosvětového byl Pákistán, i s jeho vojenským režimem 

a vnitřními problémy, zemí která nikoho nezajímala. 

Vztahy s USA se zhoršily po nástupu prezidenta Cartera, 

který Pákistánu předhazoval otázky lidských práv, obchodu s 

drogami a jaderného výzkumu. Vojenský převrat byl Carterovou 

vládou přijat negativně i přes mizerné vztahy s Bhuttem, Spojené 

státy před převratem doufaly v dohodu s opozicí a v konání 

nových voleb. Svou nelibost s Hakovým režimem dal Carter najevo 

i při své cestě do Asie, kdy navštívil Indii i írán, a Pákistán 

demonstrativně vynechal. V dubnu 1979 Spojené Státy zrušily 

veškerou finanční pomoc z důvodu pokračování vývoje jaderné 

technologie v Pákistánu. Situace se ještě zhoršila poté, co Hak 

odvolal volby v říjnu 1979. Vzájemné vztahy obou zemí dosáhly 

dna po protiamerických protestech Islámábádu a po zničení 

americké ambasády, přestože prezident Hak nabídl finanční 

kompenzaci a pomoc při znovuvybudování budovy velvyslanectví. 

Vztahy s Indií byly po jaderných testech v Rádžasthánu 

v roce 1974 na bodu mrazu. Mírné oteplení přišlo s novou vládou 

indického premiéra Mórárdžího Désáího na jaře 1977, která 

nahradila autoritářský režim Indiry Gándhíové. Mórárdží Désáí se 

k převratu v Pákistánu nijak nevyjadřoval, což bylo ze strany Haka 

kvitováno s povděkem a chápáno kladně jako nevměšování se do 

vn itřn í ch zá ležitostí. Přesně opačný postoj za uj a la I nd i ra 

Gándhíová, která převrat z pozice bývalé premiérky tvrdě 

kritizovala. Hak se pokusil využít příznivé situace a normalizovat 

vztahy s Indií. Rozvíjela se spolupráce v oblasti kultury a sportu, 
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a v dubnu 1978 byla v Dillí podepsána dvoustranná dohoda o 

přehradě Salal Dam, řešící některé otázky příhraničních vodních 

zdrojů, vždy tak citlivé pro obě země. Po návratu Gándhíové 

k moci v lednu 1980 se ovšem vzájemné vztahy rapidně zhoršily a 

byly určovány především postojem obou zemí ke konfliktu 

v Afghánistánu. 

Vztahy s Afghánistánem byly v dobách vlády Bhutta srdečné 

a přátelské i přes mnoho nevyřešených sporů ohledně hranice a 

národnostních menšin. Tato srdečnost, alespoň navenek, se 

nezměnila ani po nástupu Hakova režimu, ani po komunistickém 

převratu v Kábulu a nástupu prezidenta Tarakího. Kvalita vztahů 

byla ještě navýšena, když generál Hak navštívil na konci roku 

1978 Kábul. Dokonce i Amín, vrah a nástupce Tarakího, vyjádřil 

přání v rozvíjení přátelských vztahů s Pákistánem. V cestě ke 

skutečně dobrým vztahům ovšem stál fakt, že už od léta 1978 

generál Hak a jeho režim tajně podporoval opoziční skupiny, které 

po komunistickém převratu uprchly z Afghánistánu, a poskytl jim 

útočiště i zázemí pro rozvíjení odbojové činnosti. 

Islámská revoluce v íránu se pro Haka ukázala být 

delikátním problémem. Revolucionáři mu neodpustili jeho 

návštěvu v Teheránu podniknutou 10. září 1978, těsně před 

pádem šáhova režimu. Návštěva byla uskutečněna na naléhání 

pákistánského velvyslance v íránu a revolucionáři ji považovali za 

poslední pokus Pákistánu udržet šáha u moci. Vzájemné vztahy 

byly na nízké úrovni a írán zaujímal obezřetný a podezřívavý 

postoj vůči režimu generála Haka. 

Celkově bylo nastolen í vojenského režim u už potřetí v krátké 

historii Pákistánu vnímáno ve světě negativně. Žádná ze zemí 

převrat v Pákistánu neschvalovala a všichni věřili v brzké 

demokratické volby, jak bylo přislíbeno generálem Hakem. Toto 

upřímné předsevzetí vzalo za své se vstupem sovětských vojsk do 

Afghánistánu, kdy vnitřní situace v Pákistánu přestala být důležitá 

a středem pozornosti se stala jeho zahraniční politika. 
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6.2 Sovětská invaze do Afghánistánu 

Dne 28.prosince 1979 vpochodovala sovětská vojska na 

afghánské území a započalo tak období téměř desetileté okupace. 

Pro Haka znamenala sovětská invaze obrovské nebezpečí a 

zároveň pravé požehnání. Jako velký politický hráč okamžitě 

vycítil důležitost sovětské akce, a to daleko dříve a jasněji než jiní 

světoví vůdci, a rozhodl se, že je v jeho zájmu a v zájmu 

Pákistánu pomáhat Afgháncům v jejich odporu při zavádění 

komunismu v jejich zemi. Z nezávislého pohledu to bylo odvážné 

stanovisko, jelikož nemohl předvídat, že se mu podaří získat na 

svou stranu Američany, Araby a jiné národy v tom rozsahu, jak se 

mu to nakonec podařilo. Pákistán se díky Hakově postoji stal 

z nikoho nezajímající země klíčovým hráčem ve hře světových 

mocností. 

Před invazí byly afghánské ozbrojené síly příliš slabé na to, 

aby se jimi vůbec generál Hak mínil zabývat, a západní hranici 

tedy cítil jako naprosto bezpečnou. To se zásadně změnilo 

s příchodem 100 000 sovětských vojáků, z nichž většina byla 

dislokována v malé vzdálenosti od pákistánské hranice. Generál 

Hak ani jeho náčelník štábu generál Arif sice nevěřili, že by hrozil 

přímý útok na Pákistán během nej b I ižš í ch let,83 nicméně se 

otevřely možnosti pro krátké výpady přes hranici a podvratné 

aktivity. Sovětské tajné služby KGB a GRU nyní mohly velmi 

snadno provádět akce vedoucí k destabilizaci jeho vlády a země. 

Pokud by se jim podařilo potlačit od por mudžáhidů84 a ovlád nout 

Afghánistán, mohly by také usilovat o rozšíření svých cílů - a jako 

jeden velmi pravděpodobný se jevil Pákistán. 

Pozitivním aspektem sovětské invaze byl obnovený zájem 

USA o nové spřátelení s Pákistánem po delším období chladných 

vztahů. Spojené státy neměly za dané situace jinou možnost, než 

83 Matinuddin, Kamal: Power Struggle in the Hindukush. Lahore 1991, s. 119. 
84 V Pákistánu a Afghánistánu se takto označovali bojovníci usilující o vyhnání Sovětů 
z Afghánistánu. 
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realizovat svou afghánskou politiku prostřednictvím Pákistánu. 

Jedinou další možností byl írán, který ovšem po událostech 

v lednu 1979 a pádu šáhova režimu nepřipadal v úvahu. 

Hak si toho byl více než dobře vědom. "Vyjměte Pákistán 

z tohoto regionu, a nemáte ani centimetr půdy, kde má Amerika 

v I i v. " , pro h I á s i I v b řez n u 1 9 8 O . 85 Vy U ž í val s i t u a ce k p o s í len í 

ozbrojených sil na hranici i k posílení vlastní pozice. Popichoval 

Američany výroky jako: "Když jste ztratili Vietnam, jeli jste domů a 

plakali. Když byli Sověti vykopnuti z Egypta, odešli do Libye. ,,86, 

čímž chtěl naznačit, že by Amerika měla obrátit svou vojenskou 

pomoc směrem do Pákistánu, aby se z Afghánistánu nestal druhý 

Vietnam. 

Pákistán byl opět po čase ochoten hrát roli nasazeného 

hráče ve hře supervelmocí. Američani byli nuceni zapomenout na 

svá obvinění z porušování lidských práv v Pákistánu a téma 

nešíření jaderných zbraní, které bylo dříve hlavním problémem ve 

vzájemných vztazích, bylo dáno k ledu. Náklonnost USA k 

"největší demokracii světa", tedy Indii, byla vyrovnána uznáním 

stejné důležitosti pákistánské bezpečnosti a embargo na export 

zbraní do Pákistánu bylo zrušeno. 

28. prosince 1979 (den po invazi) požádal sovětský 

velvyslanec v Pákistánu Sarvár Azimov o schůzku s prezidentem 

Zijául Hakem. V Hakově rezidenci pak přečetl prohlášení, podle 

kterého vstoupily na území Afghánistánu jednotky Sovětské 

armády na pozvání afghánských vůdců za účelem pomoci 

afghánské armádě v omezení porušování hranice z pákistánské 

strany. Prohlásil také, že jednotky budou staženy jakmile zmizí 

důvod, kvůli kterému byly vyslány. Když byl dotázán, kdo že 

přesně Sověty pozval, odpověděl, že Babrak Karmal. Po Hakově 

připomínce, že v době Invaze Karmal ani nebyl na území 

85 Newsday, 4 March 1980, citováno v Matinuddin, Kamal: Power Strugg/e in the Hindukush, 
s.120. 
86 Los Angeles Times, 7 February 1980, citováno v Matinuddin, Kamal: Power Strugg/e in the 
Hindukush, s.120. 
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Afghánistánu, se zmohl sovětský velvyslanec jen na zamumlání, 

že detaily bude muset zjistit a odešel. 87 

Během pár dní byly sovětské jednotky rozloženy podél 

pákistánské hranice, ale Hak se nezalekl jasné výhružky a rozjel 

diplomatickou hru, která měla za cíl přesvědčit spřízněné světové 

ve I moci o nezbytn osti Pákistá n u jako p rostřed n íka v této válce. 

Dne 29. prosince proběhl telefonní hovor mezi ním a prezidentem 

Ca rterem. Americký p rezide nt H aka uj isti I, že byl pověřen 

Kongresem znovu potvrdit, že v případě agrese proti Pákistánu 

nebudou Spojené Státy váhat a podniknou nezbytné kroky včetně 

použití ozbrojených sil. 88 Britský ministr zahraničí Lord Carrington 

navštívil Pákistán v lednu 1980 a ujistil prezidenta Haka, že 

dodávky zbraní pro Pákistán jsou nezbytné. Téhož měsíce dorazil 

i čínský ministr zahraničí Huang Hua a dal pákistánskému 

prezidentovi podobné ujištění. Generální tajemník OSN Kurt 

Waldheim dorazil do Islámábádu 23.ledna, aby prodiskutoval 

nedávné události s Hakem a nejvyššími pákistánskými autoritami. 

Afghánistán se tak znovu octl na politické mapě světa a Pákistán 

se stal místem všech aktivit spojených s afghánským problémem. 

V únoru 1980 navštívila Islámábád americká delegace, aby 

oznámila Hakovi připravenost a ochotu Spojených Států k podpoře 

Pákistánu s ohledem na nebezpečí hrozící z přítomnosti 

sovětských vojsk na jeho hranicích. Vedoucí delegace Zbigniew 

Brzezinski byl znám jako ardentní odpůrce komunismu a 

Sovětského Svazu. Proto byl prezident Hak ve velkém očekávání 

nabídky na pomoc jeho zemi. K jeho velkému zklamání nabídka 

obsahovala pouze 400 milionů dolarů na období 18 měsíců, 

z čehož polovina byla na humanitární pomoc a polovina na nákup 

zb ra ní. 89 Generá I H ak považova I ta kovou částku za naprosto 

nedostatečnou a zdaleka nepostačující k pokrytí rizik, kterým se 

jeho země vystavovala při případném vstupu do konfliktu. 

87 Matinuddin: Power Struggle in the Hindukush, op.cit., 5.123. 
88 Kux: The United States and Pakistan 1947-2000, op.cit., 5.247. 
89 Kux: The United States and Pakistan 1947-2000, op.cit., 5.249-251. 
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" Vojenská pomoc 200 milionů dolarů naši bezpečnost nezvýší, ale 

sn íž í.", P roh lás i I, a označi I tuto částku za "b u ráky". 90 Byl si vědom, 

že Egypt jako spojenec USA na Středním východě má obdržet za 

stejné období částku 3 miliard dolarů a nebyl ochoten pro 

Pákistán přijmout méně. 

6.3 Hakova válka 

V prezidentských volbách roku 1980 Carter prohrál, a 

prezidentem USA se stal Ronald Reagan. Nově zvolený prezident 

se velmi obával rudého nebezpečí a spolu se svými poradci došel 

k názoru, že generálu Hakovi musí být nabídnuta akceptovatelná 

pomoc bez nebezpečí, že by se tím vyprovokovali Sověti 

k výraznějším protiakcím. Zároveň bylo nutno přesvědčit Indii, že 

to pro ni nepředstavuje žádné ohrožení ze strany Pákistánu. 

Hak a jeho generálská suita byla natěšena nejenom na 

dodávky zbraní, ale také na dodávky nových amerických 

technologií, které nutně musely následovat, a které předtím 

Spojené státy odmítaly poskytnout. Jednalo se především o 

letouny F-16 vyzbrojené raketami vzduch-vzduch AIM 9-L 

Sidewinder, které byly schopny zasáhnout nepřátelský letoun 40 

km vzdálený. V té době byl letoun F-16 považována za nejlepší 

bojový letoun světa. Generál Hak zpočátku neusiloval o novou 

americkou superzbraň Stinger, ručně odpalovanou samonaváděcí 

raketu, která byla schopna zasáhnout cíl na několik kilometrů. 

Obával se, že při běžné praxi mudžáhidů prodávat obdržené 

zbraně, by se mohl některý Stinger dostat zpátky do Pákistánu a 

být použit proti jeho osobě. 91 vývoj konfliktu v Afghánistánu a 

přituhnutí bojů jej nakonec přesvědčilo, že získat tuto zbraň je pro 

vítězství mudžáhidů nezbytně nutné. Kvůli zásadnímu odporu 

90 Kux: The United States and Pakistan 1947-2000, op.cit., s.249. V originále "peanuts" - výraz 
označující v angličtině nepatrné množství. Není bez zajímavosti, že prezident Carter vyrůstal na 
farmě pěstující tuto plodinu. 
91 Yousaf, Muhammad and Adkin, Mark: The Bear Trap. Afghanistan's Untold Story. Lahore 
1992, s.181. 
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amerického Kongresu byl první Stinger dodán do Pákistánu, a 

potažmo tedy i mudžáhidům, až v roce 1986. Po vycvičení 

mudžáhidů v použití zbraně a její zavedení do bojů se ukázalo, že 

předpoklady o její klíčovosti byly správné. Přinesla Sovětům 

obrovské jak materiální, tak hlavně psychologické problémy, a 

význ am ně přispěla k jej ich rozhod nutí o stažen í z Afg há n istán u. 

Za účelem přesvědčit Američany o nutnosti dodávek nových 

technologií se Hak snažil udržovat je v napětí před sovětskou 

hrozbou. Podle generála Rifákata, náčelníka jeho štábu, hrál se 

všemi americkými delegacemi psychologickou hru. Vždy si nechal 

donést speciálně připravenou mapu, na které se při jejím 

rozevření ukázala obrovská plocha rudé barvy s pouhými dvěma 

ostrůvky - íránem a Pákistánem. Po ukázání mapy prohlašoval: 

"Nemůžete žít v moři a podněcovat nepřátelství s velrybami. 

Musíte se s nimi přátelit. Sovětský Svaz máme za dveřmi a 

Spojené státy jsou 10 000 mil daleko. ,,92 Američan i pochopili 

narážku, že Pákistán má vícero možností, jak se rozhodnout. 

Nová Reaganova vláda byla k Hakovi proto podstatně 

vstřícnější než Carterova a v létě 1981 uzavřel Pákistán šestiletou 

smlouvu o finanční pomoci na více než tři miliardy dolarů. Navíc 

USA zřídily kanál, kterým přes Pákistán proudily zbraně, munice a 

sofistikované zbraňové systémy do rukou afghánských mudžáhidů. 

Odhaduje se, že jenom Spojené státy dodaly zbraně v hodnotě 

přesahující dvě miliardy dolarů a další v hodnotě mnoha milionů 

byly dodány z Číny, Saúdské Arábie a Egypta. 93 

Postoj Haka k afghánské otázce měl také silnou podporu 

mezi vysokými důstojníky pákistánských ozbrojených sil. Od roku 

1980 se pákistánská armáda začala v Afghánistánu angažovat 

několika způsoby: provozovala kanál, kterým distribuovala zbraně 

a munici guerillám operujícím na afghánském území, organizovala 

92 Matinuddin: Power Struggle in the Hindukush, s.126. Matinuddin zde cituje ze svého 
rozhovoru s generálporučíkem Sajjidem Rifákatem (Syed Refaqat), dřívějším náčelníkem 
~rezidentova štábu. 

3 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, s. 1086. 
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výcvikové tábory pro osvobozenecké bojovníky na svém území,94 

vzdušné síly hlídkovaly podél hranice, a dokonce zaznamenaly i 

úspěch v podobě dvou sestřelených Su-21 v červnu 1988. 95 

Využití ozbrojených sil započalo jako vysoce utajovaná operace, 

ovšem s přibývajícím časem a úspěchy se stalo méně skrytým. 

Konflikt v Afghánistánu se ukázal být zdlouhavý a 

vyčerpávající pro všechny zúčastněné strany. Prezident Hak si 

postupně začal být vědom limitů své země a přehodnocoval postoj 

v podpoře mudžáhidů, neboť konflikt měl značný dopad na 

zhoršení vnitřní situace v zemi. Také Sovětský Svaz byl přinucen 

přehodnotit svůj zavilý postoj ke konfliktu. 

Jednání o ukončení konfliktu začala pod patronací OSN již 

v roce 1981, reálně se ovšem hnula kupředu až po nástupu 

Gorbačova a poté, co si sovětští představitelé uvědomili, že 

konflikt je pro Sovětský Svaz neúnosný. Na začátku roku 1988 

byla dohoda o stažení sovětských vojsk z Afghánistánu v podstatě 

připravena. Prezident Hak chtěl ze situace vytěžit maximum, a 

proto vznesl požadavek, že stažení vojsk musí být podmíněno 

odstraněním Nadžíbulláhovy vlády v Kábulu a dosazením jiné, 

nekomunistické. V plánu měl dosazení do křesla předsedy vlády 

Gulbuddína Hekmatjára, jednoho z vůdců mudžáhidů a svého 

oblíbence. Tato podmínka byla Sovětskému Svazu nepřijatelná, a 

i v Pákistánu se utvořila klika pod vedením premiéra Džunédža, 

která oponovala Hakovi a prosazovala stažení vojsk i beze změny 

vlády. 

Prezident Hak nakonec podlehl vnějšímu i vnitřnímu tlaku. 

Dne 14.dubna 1988 byla v Ženevě separátně podepsána dohoda o 

stažení sovětských vojsk z Afghánistánu, kterou podepsaly USA, 

Sovětský Svaz, Pákistán a Afghánistán. Tato dohoda stanovila, že 

se sovětská vojska stáhnou z celého území Afghánistánu 

94 Velmi detailní a zasvěcený popis distribuce zbraní mudžáhidům a jejich výcviku je k nalezení 
v knize Mohammada Yousafa The Bear Trap. Brigádní generál Yousaf velel Afghánskému 
úřadu, spadajícímu pod ISI a zabývajícímu se veškerými činnostmi souvisejícími s odbojem 
v Afghánistánu. 
95 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, s. 1089. 
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nejpozději do 15.února 1989. Úsilí generála Haka o zachování 

integrity Pákistánu a zabránění rozšíření "Rudé hrozby" se tak 

naplnilo. Přes mnoho problémů spojených s odchodem svých vojsk 

Sovětský Svaz dodržel dohodu z Ženevy a poslední sovětský 

voják překročil hranici přesně v poslední stanovený den. Této 

poslední fáze svého osmiletého úsilí se ovšem generál Hak již 

nedožil. 

6.4 Následky doma 

Postoj Pákistánu k Afghánské otázce posílil postavení Haka 

v jeho zemi pouze v určitém segmentu společnosti. Byl to krok 

hrající na náboženskou strunu strana Ožamáate Islámí 

kritizovala Haka při mnoha příležitostech, ale dala plnou podporu 

jeho postoji k afghánskému problému. Ožamáat měla silnou 

podporu mezi skupinami mudžáhídů operujícími kolem Pešávaru a 

jeden z jejich vůdců, Gulbuddín Hekmatjár, byl preferován Hakem 

jako nástupce Nadžíbulláha po opuštění Afghánistánu sovětskými 

vojsky. 

Na druhé straně mu jeho postoj způsobil' také mnoho 

problémů. S každým úspěchem mudžáhídů zvyšovala Moskva a 

Kábul tlak na Pákistán. Podle studie připravené Ministerstvem 

zahraničí USA bylo agenty kábulského režimu provedeno 127 

teroristických útoků z celkového počtu 187 provedených na celém 

světě v roce 1987. Tyto operace měly za následek smrt 234 lid í a 

1200 zranění jenom v Pákistánu. Polovina všech mrtvých a 

zraněných na světě způsobená státem sponzorovaným terorismem 

byla na území Pákistánu. 96 

Dalším problémem pro Pákistán byl ohromný příliv uprchlíků 

z okupovaného Afghánistánu. Ten začal již po komunistickém 

převratu v Kábulu v dubnu 1978, kdy Hak povolil odpůrcům 

nového režimu příchod do Pákistánu. Počet uprchlíků se 

96 U.S.Dept. of State: Patterns af Glabal Terrorism. Washington, D.C., August 1988., citováno v 
Burki, Shahid Javed: Pakistan under Zia, 1977-1988. 
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markantně zvýšil po sovětské invazi, až dosáhl čísla 3,2 milionu. 

Pro Pákistán to představovalo obrovskou zátěž, i přes pomoc 

poskytovanou ze světa. Bylo třeba velkých finančních prostředků 

na vybudování uprchlických táborů, na udržování pořádku, stravu 

apod. Zvýšila se kriminalita, obchod s drogami narostl do 

ohromných výšek a prudce se rozšířil nelegální obchod se 

zbraněmi. Byly to začátky něčeho, čemu se později začalo říkat 

"ka lašn i kovová ku Itu ra". 

"Poskytnout útočiště uprchlíkům Je lidský a islámský 

závazek, který nemohou přehlížet žádní lidé civilizovaného světa. 

Poskytujeme jim základní prostředky stravování a ubytování kvůli 

lidské solidaritě a islámskému duchu. Je politováníhodné, že 

vykonstruovaná a nepodložená obvinění jsou stále vznášena proti 

Pákistánu. Pákistánská vláda tato obvinění vyvrátila více než 

jedenkrát. ,,97 Tato "vykonstruovaná" obvinění spočívala především 

v tom, že Hak a jeho režim byli viněni ze zneužívání finanční 

pomoci a ze zneužívání celého konfliktu vůbec ve svůj prospěch. 

Prezidentu Hakovi ovšem všechny tyto problémy stály za možnost 

bojovat proti zlu, které podle jeho názoru ohrožovalo jeho zemi. 

6.5 Mezinárodní vztahy během konfliktu 

Když v lednu 1979 oznámil írán své vystoupení z CENTO 

(Central Treaty Organization)98, rozpoznal generál Hak nejvyšší 

čas odejít z této už nefunkční organizace. "CENTO se stalo 

smlouvou pouze na papíře, zcela bezvýznamnou, bezzubou a bez 

pOdpory.,,99, prohlásil Hak a v březnu 1979 bylo oficiálně ohlášeno 

ukončení členství Pákistánu v této formaci. 

Pákistán se během vlády Zijául Haka silně angažoval také 

v Organizaci islámské konference (OlG) a hrál v ní prominentní 

97 Hakův proslov k národu 30.srpna 1979 cit.in. Azzam, Salem (ed.): Shaheed-ul-Islam 
Muhammad Zia ul-Haq. London 1990, s.151. 
98 CENTO - Smlouva o bezpečnosti a vojenské spolupráci mezi USA, Velkou Británií, 
Tureckem, íránem a Pákistánem. 
99 Burki, Baxter: Pakistan Under Mi/itary, op.cit., s.145. 
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úlohu. V lednu 1980 byla v Islámábádu uspořádána první 

mimořádná schůze ministrů zahraničí členů OIC, která si dala za 

cíl zvážit otáiku situace v Afghánistánu a vývoje v regionu. 

Pákistán poté během 80tých let hostil mnoho schůzí a mítinků 

v rámci OIC. Prezident Hak působil jako člen komisí usilujících o 

vyjasnění statutu Jeruzaléma a o zprostředkování míru ve válce 

mezi Irákem a íránem (1980-1988). Roku 1984 při summitu 

Organizace islámské konference v Casablance hrál Hak klíčovou 

úlohu při znovu přijetí Egypta do OIC. Při všech svých 

vystoupeních na půdě OIC také neustále zdůrazňoval, že tato 

organizace neslouží jen arabským zemím, ale celému 

muslimskému světu. 

Po invazi do Afghánistánu podnikl Hak několik pokusů o 

normalizaci vztahů s Novým Dillí, všechny se ovšem setkaly 

s chladným odmítnutím. Na podzim 1981 nabídl Neválečný pakt a 

navrhnul ustavení bezjaderné zóny. Indie protestovala proti 

prodeji F-16tek Pákistánu a proti celé vojenské pomoci 

Reaganovy vlády. Od června 1984 se odehrávaly indo-pákistánské 

vojenské střety v odlehlé oblasti Siačenského ledovce, a k napětí 

ještě přidalo mohutné vojenské cvičení Operace Brass Tacks 

uspořádané indickou armádou v bezprostřední blízkosti 

pákistánské hranice. 

Vztahy s íránem během konfliktu určoval především postoj 

Teheránu k USA jako "Velkému Satanovi". íránští revolucionář byli 

velmi obezřetní vůči dodávkám zbraní mudžáhídům přes 

pákistánské území a nevěřili v upřímný úmysl prezidenta Haka 

vyhnat Sověty z Afghánistánu. Dokonce ještě po podepsání 

ženevských dohod v dubnu 1988 Teherán vydával prohlášení, že 

S o vět i z A f g h á n i stá n u n i kdy n e ode j d o u . 100 

100 Amin, Shahid M.: Pakistan's Foreign Po/icy. A Reappraisa/. Karachi 2000, s.109 
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6.6 Islámská bomba 

Projekt rozvoje nukleárního programu Pákistánu započal za 

vlády Zulfikára Alího Bhutta. Ještě jako náčelník generálního 

štábu se generál Hak setkal s Dr. A.O. Chánem, pákistánským 

jaderným fyzikem, který během svého pobytu v Evropě získal 

znalost technologie obohacování uranu. Po vojenském převratu 

v roce 1977 pověřil Hak Chána založením výzkumného střediska v 

Kahutě nedaleko Islámábádu. Kahuta, navenek středisko pro 

mírový výzkum jaderné energie, měla jasný cíl - umožnit 

Pákistánu vyrobit atomovou bombu. 

Důvod, proč Pákistán přes veškerý tlak mezinárodního 

společenství stálo jadernou technologii pro vojenské využití, byl 

prostý. V roce 1974 provedla Indie svůj první pokusný jaderný 

výbuch a dala tak najevo světu a především svému západnímu 

sousedu, že se zrodila další atomová velmoc. Pákistánu bylo 

naprosto jasné, že pro zachování vlastní integrity a pro udržení 

politické existence potřebuje co nejdříve dosáhnout stejného 

statutu, a to za jakoukoli cenu. Bhutto prohlásil: "Pokud Indie 

bude mít atomovou bombu, budeme žrát trávu, listí, nebo i 

hladovět, ale budeme mít také svojí. ,,101 Otázka vlastnictví 

atomové bomby byla asi jednou z mála, ve které se Bhutto a Hak 

naprosto shodovali. 

Prezident Hak se do podpory jaderného vývoje pustil 

s odhodláním, které mu dokonce vyneslo jmenování předsedou 

vědecké komise Organizace islámské konference. I přes veškeré 

úsilí nezůstaly cíle pákistánského jaderného programu utajeny, a 

setkaly se s obrovským odporem v zahraničí. Byla to jak světová 

média, (Der Spiegel, International Herald Tribune, New York 

Times) která spustila anti-pákistánskou kampaň, tak i mezinárodní 

orga n izace, kte ré kritizova ly Pákistá n kvů li od m ítn utí pod p isu 

101 Pakistan's Assertive Regional Strategy - (From the Task Force on Terrorism and 
Unconventional Warfare, House Republican Research Comitte, House of Representatives, 
Washington, DC, Aug. 24,1994) (Extension Remarks - September 12,1994) (Page: E1287). 
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Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Non-Proliferation Treaty -

N P T). Fr a n c i e od mít I a s pln i tuž do hod n u t o u s m 10 u v u o d od á v c e 

zařízení pro Kahutu, a USA dokonce pohrozily, že zastaví finanční 

pomoc, pokud Pákistán NPT nepodepíše, což v roce 1979 také 

splnily. Po sovětské invazi do Afghánistánu se situace změnila. I 

když se tato otázka neustále vynořovalo vamericko-pákistánských 

vztazích, především jako iniciativa některých kongresových a 

senátorských lobby, Reaganově vládě byl boj s rudým nebezpečím 

prostřednictvím spojence Haka přednější. Prezident Hak ostatně 

opravdové cíle jaderného programu, tj. výrobu atomové bomby, 

neustále popíral. "Chtěl bych ještě jednou konstatovat, že náš 

jaderný program je mírový, a že je otázkou života a smrti pro náš 

ekonomický rozvoj získat tuto technologii. Nemáme ale úmysl 

využívat tuto technologii k výrobě či získání jaderných zbraní.,,102 

Téma jaderného výzkumu v Pákistánu bylo ze strany Reaganovy 

vlády upozaděno a záměrně ignorováno, a to až do konce 

afghánského konfliktu. To nakonec umožnilo Pákistánu učinit 

takové pokroky ve výzkumu, které v konečné fázi vedly k výrobě 

atomové bomby, a které by bez Hakova odhodlaného postoje k cíli 

vlastnit atomovou bombu nebyly možné. 

102 Hakův proslov k národu 30.srpna 1979 cit.in. Azzam, Salem (ed.): Shaheed-ul-Islam 
Muhammad Zia ul-Haq. London 1990, 5.157. 
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7. ZÁVĚR VLÁDY ZIJÁUL HAKA 

7.1 Příčiny udržení moci 

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů umožňujících zůstat 

Zijául Hakovi po jedenáct let u moci se ukázal být výkon 

ekonomiky během jeho vlády. Zijául Hak nikdy neprojevoval 

přílišný zájem o fungování ekonomiky v zemi/ kterou ovládal. 

Vybral si skupinu odborníků I kterým důvěřoval, a které pověřil 

plánováním a řízením ekonomiky. Ekonomický tým vypracoval 

doporučení pro prezidenta, které spočívalo v opětovném 

zprivatizování některých segmentů trhu znárodněných za vlády 

Bhutta, a v celkovém uklidnění ekonomiky rozbouřené reformami 

zaváděnými předchozí vládou. Pákistán získával také ohromné 

prostředky v podobě hospodářské pomoci spřátelených zemí, 

především v Zálivu. Jako velký zdroj financí se ukázali být 

pákistánští dělníci pracující v zemích Zálivu, kteří každoročně 

posílali část svých výdělků domů. Mezi lety 1975-1985 

představovala celková částka takto příchozích peněz sumu 25 

miliard dolarů. 103 Tyto finance proudily především do sociálně 

slabších rodin a přispívaly značným způsobem ke zlepšení jejich 

sociální situace. Přestože tento zdroj peněz nebyl zásluhou 

Hakova režimu, přispíval značně ke zklidnění politických a 

sociálních nepokojů a umožnil tak Hakovu režimu dlouhou 

existenci. 

Dalš ím faktorem umožň uj ícílfí zůstat Zijául Hakovi po 

jedenáct let byla jeho schopnost získat si a udržet armádní vysoké 

důstojníky. V udržování a upevňování loajality důstojnického 

sboru se generál Hak vyvaroval chyb svých předchůdců, 

především Ajjúba Chána, který jako vůdce země opustil armádu, a 

z vojenského vládce se stal vládcem civilním. Později, když jeho 

103 Burki: Pakistan under Zia, 1977-1988, op.cit., s. 1093. 
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nástupce Jahjá Chán prováděl vojenský převrat, musel odstranit 

"pou hého politika", s čímž neměl problém. 

Hak si vzal poučení z této nedávné historie vlastní zem, po 

celou dobu svého působení v čele Pákistánu si podržel absolutní 

dozor nad vojenskými záležitostmi a nikdy je nepředal jinému 

důstojníku, byť by mu důvěřoval sebevíc. Nevzdal se tedy funkce 

náčelníka generálního štábu, do které byl jmenován Bhuttem na 

jaře 1976, a to dokonce ani po zrušení výjimečného stavu a 

jmenování Džunédžovy vlády. Džunédžo ve své nové vládě 

převzal zároveň i funkci ministra obrany, čímž se z této pozice 

stal nadřízeným Hakovi jako náčelníku generálního štábu. Na 

druhé straně Hak jako prezident byl dle doplněné ústavy nadřízen 

Džunédžovi jako premiérovi. Tato absurdní motanice komplikovala 

jejich už tak napjaté vztahy a v konečném důsledku i částečně 

přispěla k Džunédžově odvolání. 

Generál Hak byl pověstný svým uměním získat si oddanost a 

věrnost svých podřízených důstojníků. Jím vybraní jedinci byli 

povyšováni mimo služební řád, jejich příbuzní získávali výhodná 

místa ve státní správě, a důstojníci, kteří Hakovi nepadli do oka, 

byli nenápadně, ale účinně ostrakizováni, bez šancí na nějaké 

povýšení. Hak vynašel sytém rotací a jmenování do funkce na 

dobu určitou, aby tak zamezil svým podřízeným v zapuštění 

kořenů v oblasti jejich působení, a tím i případné možnosti vzniku 

koalicí proti němu. Systém rotací byl Hakem důkladně sledován a 

dodržován. Ironické bylo, že on sám si své působení ve funkci 

náčelníka generálního štábu prodloužil třikrát v letech 1980, 1984 

a 1988. Až v červenci 1988 oznámil svůj úmysl odejít z armády na 

jaře 1990. Při jeho vztahu k dodržováníf slibů je ovšem sporné, 

zda by tento dodržel. 

S postupem času se generál Hak stal zkušenějším při 

zvládání armády a méně závislým na svých kolezích. V době 

převratu měl kolem sebe skupinu kolegů a kamarádů ve zbrani, 

spolu s kterými konzultoval nejdůležitější kroky. Jak Hak tyto 

důstojníky postupně propouštěl z aktivní služby v armádě, stával 
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se jediným reálným vládcem celé země bez nutnosti se komukoli 

zodpovídat či kohokoli konzultovat. 

Konečně posledním faktorem hrajícím Hakovi do karet byly 

náhody a štěstí, které mu vydrželo více než dvanáct let. Bylo 

náhodou a štěstím, že si jej Bhutto vybral za náčelníka 

generálního štábu místo několika služebně starších důstojníků. 

Stejně tak pro něj byl štěstím (a neštěstím současně) vstup 

sovětských vojsk do Afg hán istá nu, který m u um ožn i I zakrývat 

vnitřní problémy poukazováním na řešení vnějších, a tím se držet 

u moci. Další štěstí mu přálo při pokusech o atentát na něj a byla 

to náhoda, že žádný z nich nevyšel, až do onoho osudového, kdy 

se Hakovo štěstí vyčerpalo. 

7.2 Spiknutí a atentáty 

Generál Zijául Hak byl mužem, jehož mnoho lidí mělo pádný 

důvod nenávidět. Jako i jiní mocní tohoto světa byl neustále 

vystaven nebezpečí svrhnutí, či dokonce útoku na svůj život a 

hrozbě atentátu. Kolik jich na něj bylo celkově spácháno I asi 

nebude nikdy známo, neboť veškeré informace o takových 

událostech byly Hakem záměrně zatajovány či zlehčovány 

z pochopitelných důvodů. 

První známý pokus o odstranění Zijául Haka bylo spiknutí 

Tadžammala Malika (Tajamma/ Ma/ik). Tadžammal byl bývalý 

voják, který po svém nepovýšení na generálporučíka zahořknul 

vůči armádě, a Hakovi zvláště. Dal se na politiku a potichu 

připravoval nový převrat. Zijául Hak a další špičky armádního 

velení měly být zatčeny a nastolen nový, Tadžammalem ovšem 

nedefinovaný, režim. Přípravy na spiknutí ale neprobíhaly 

v dostatečném utajení a celá záležitost byla prozrazena ještě před 

spuštěním akce. Tadžammal a jeho spolukonspirátoři byli zatčeni 

a odsouzeni polním vojenským soudem k dlouhým letům vězení. 104 

104 Arif: Khaki Shadows. Pakistan 1947-1997, op.cit., s.159-162. 
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V lednu 1984 byla odhaleno další spiknutí mezi mladšími 

důstojníky, kteří měli plán zavraždit Haka a uspíšit tak návrat 

k demokracii. Prezident Hak význam tohoto spiknutí zlehčoval 

s tím, že se jednalo pouze o záležitost pašování zbraní přes 

i n d i c k o uhr a nic i . 105 

Velmi zajímavá svědectví o pokusech 

pákistánského prezidenta jsou zaznamenána 

o atentát na 

v knize Rádži 

Anwara Princ terorismu, která pojednává o životě Murtazy Bhutta, 

syna popraveného bývalého premiéra. 

Mu rtazá B h utto za loži I tero ristickou sku pin u A/-Z ulfikar, 

pojmenovanou po jeho otci, na počátku osmdesátých let v Kábulu, 

a jako hlavní cíl si vytkl pomstu Zijául Hakovi za smrt svého otce. 

Většina akcí spočívala v organizování teroristických útoků 

s různými cíly na území Pákistánu, ale cílem dvou akcí se stal 

přímo pákistánský prezident Zijául Hak. 

V lednu 1982 se dva členové A/-Zu/fikara vydali na 

nebezpečnou cestu z Kábulu do Islámábádu spolu se dvěma 

raketami země-vzduch SAM-7. Po překonání hranice a 

nebezpečné cesty přes pákistánské území až do hlavního města 

vyčkávali na určení cíle. Tím mělo být prezidentské letadlo Falcon 

vracející se ze Saúdské Arábie nesoucí na palubě kromě 

prezidenta také generála Arifa a ministra zahraničí Jákúba Chána. 

Byl to naprosto dokonalý terč pro účely Murtazy Bhutta. Oba 

útočníci se vypravili i s raketami do blízkosti letiště a očekávali 

jeho přílet. Když letadlo začalo sestupovat na přistávací dráhu, 

jeden z nich se chopil rakety, zamířil na cíl a zmáčkl spoušť. Nic 

se nestalo, raketa nevystřelila. Letadlo v pořádku přistálo a nikdo 

na jeho palubě netušil, jak blízko byli smrti. 

Útočníci se zprvu domnívali, že raketa selhala po technické 

stránce, ovšem brzy zjistili, že problém byl v jejím použití. 

Murtazá Bhutto zaslepen svou touhou po rychlé pomstě nebyl 

schopen své muže ani řádně vycvičit a pro použití SAM-7 se jim 

105 Richter: Pakistan in 1984. Digging ln, op.cit., s. 145-154. 
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dostalo půlhodinové instruktáže přímo od něj, přestože zařízení 

sám nerozuměl. Oba muži se skryli v Rávalpindí a čekali na další 

příležitost. Té se jim dostalo 7. února 1982, kdy měl prezident 

letět na návštěvu do Láhauru. Rozhodli se sestřelit letadlo při 

startu z islámábádského letiště. V inkriminovanou dobu naložili 

zbývající raketu do automobilu a vyrazili do parku v blízkosti 

letiště, přes který sta rtuj í cí letad la přelétala. Jel ikož exi stova 10 

nařízení, že hodinu a půl před prezidentským letadlem je letiště 

pro civilní lety zavřeno, měli jistotu, že si nemohou splést cíl. 

V okamžiku, kd y s patřil jed en z nich sta rtují cí letad 10, se chopil 

rakety, zaměřil cíl a vystřelil. Generálu Hakovi ovšem nebylo 

souzeno zemřít v tomto letadle. Narozdíl od amerických raket 

Stinger totiž nebyl SAM-7fs~~mem FF (Fíre and Forgef - vystřel 
a zapomeň), a pro úspěšný zásah bylo třeba mít cíl zaměřen až 

do konce. A to atentátn ík, toužící po co nej rych lejš ím o puštění 

nebezpečného prostoru, neudělal. Raketa těsně minula cíl a byla 

dokonce spatřena pilotem. Ten neprodleně informoval prezidenta, 

který nařídil pokračovat v letu v maximální možné výšce. 106 

Historka o incidentu se rychle šířila celým Pákistánem, nicméně 

díky přísným cenzurním opatřením se nikdy nedostala do médií. 

Po tomto incidentu si generál Hak více uvědomoval riziko atentátu 

na svou osobu, a dařilo se mu jim úspěšně vyhýbat až do své 

smrti. 

Murtazá později učinil ještě jeden pokus odstranit 

nenáviděného vraha svého otce. Prezident Hak podnikl v únoru 

1983 cestu do Indie. V A/-Zu/fíkaru bylo rozhodnuto, že nazpět do 

Pákistánu se bude vracet v zinkové rakvi. Za tímto účelem byl do 

Indie vyslán oddaný a všeho schopný stoupenec Murtazy Bhutta 

Típú, který se již dříve vyznamenal únosem letadla pákistánských 

aerolinií v březnu 1981 a zastřelením jednoho cestujícího. Típú se 

bezpečně dostal do Dillí a za místo atentátu mu byla určena 

hrobka světce Nizámuddína Auliji. Tu měl prezident Hak navštívit 

106 Anwar: The Terrorist Prince, op. cit. , s.130-136. 
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bez své hostitelky, p rem iérky Gá nd h í ové, jej í ž život nechtěl 

Murtazá Bhutto ohrozit. Plán fungoval bezvadně až do chvíle, kdy 

spojka určená k předání zbraně a munice Típúovi selhala. Típú se 

tedy do hrobky vypravil alespoň s fotoaparátem, jímž sejmul 

několik snímků svého cíle. Dle tvrzení Rádži Anwara, jenž snímky 

viděl na vlastní oči, je nepochybné, že pokud by onoho dne měl 

Típú u sebe zbraň, prezident Hak by neměl šanci na přežití .107 

7.3 Smrt Zijául Haka a její okolnosti 

Dne 17. srpna 1988 navštívil prezident Hak s početným 

doprovodem město Bahávalpur, aby shlédl testy nově zaváděných 

amerických tanků M1 Abrams. Po zkušebních střelbách, které 

dopadly tragicky, když se tank z deseti výstřelů netrefil ani jednou 

do terče, nasedl Hak do svého letadla Pak 1 (Hercules C-130b) a 

chystal se k odletu zpět do hlavního města. Spolu s ním byli na 

palubě také generál Achtár Abdur Rahmán (Akhtar Abdur 

Rahman), do roku 1987 šéf pákistánské tajné služby ISI a poté 

předseda Společného štábu náčelníků, dále brigádní generál 

Herbert Wassom, šéf americké vojenské mise v Pákistánu, 

americký velvyslanec Arnold L. Raphel, a také mnoho vysokých 

důstojníků pákistánské armády. 

Letadlo odstartovalo směrem k Islámábádu a po pár 

minutách letu zmizelo z radarů. Asi 18 kilometrů od letiště se 

letadlo zhouplo několikrát nahoru a dolů a pak se zřítilo k zemi, 

kde vybuchlo. Všichni lidé na palubě zemřeli. 

Pohřeb prezidenta Haka se konal 19.srpna v hlavním městě 

Islámábádu. Za účasti čtvrt miliónu Pákistánců byl Hak pohřben 

v poměrně skromném hrobě ve Faisalově mešitě na severu města. 

Otázka, co se tehdy ve vzduchu stalo, nebyla nikdy 

uspokojivě zodpovězena a dodnes zůstává odpověď v oblasti 

107 Anwar: The Terrorist Prince, op.cit., 5.157-161. 
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spekulací a konspiračních teorií. V zásadě byly možné dvě 

odpověd i - moh la to být nehoda nebo sabotáž. 108 

Vyšetřování se ujala společná pákistánsko-americká komise 

a bylo určeno, že na konci svého pátrání vydá i společné 

prohlášení. Zde však došlo k ostrému rozporu mezi pákistánskou 

a americkou stranou, kdy si Američani stáli za svým tvrzením, že 

příčinou bylo technické selhání, kdežto Pákistánci tvrdili, že 

nehodu způsobila sabotáž. 

Nebude určitě nezajímavé zde uvést konspirační teorie, 

které se postupně množily a zahrnuly všechny možné i nemožné 

účastníky. Mohla to být sovětská tajná služba, která se chtěla 

pomstít za zahanbující porážku v Afghánistánu, vynucený odchod 

sovětských vojsk a Hakovo tvrdé vystupování během ženevských 

mírových jednání. Mohla to být afghánská tajná služba, která měla 

s Hakem mnoho nevyřízených účtů za jeho podporu mudžáhidů. 

Mohla to být indická tajná služba, která se obávala, že po 

odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu se Hakova islamizační 

energie může obrátit ze západní na východní hranici. Mohla to být 

teroristická organizace A/-Zulfikar, jejímž smyslem existence byla 

eliminace Zijául Haka a v minulosti se o ni několikrát neúspěšně 

pokusila. Mohla to být některá skupina pákistánských politiků, 

kteří toužili po opětovném zavedení demokracie v zemi. Mohla to 

být přímo některá klika pákistánské armády, která se chtěla zbavit 

svého už příliš dlouze vládnoucího velitele. A také to mohli být 

Američani, pro které se Hak postupem času stal velmi 

nepříjemným, a vzhledem ke splněnému cíli, tzn. odchodu Sovětů 

z Afghánistánu, i nepotřebným partnerem. Jejich velvyslanec a 

generál se k celé věci dostali náhodou, anebo byli přijatelnou 

obětí vzhledem k okolnostem. 

Aby těchto spekulací nebylo málo, objevila se v poslední 

době nová teorie, kterou razí americký diplomat John G. Dean, 

jenž v roce 1988 sloužil jako velvyslanec v Indii. Podle jeho 

108 Bénazír Bhuttová razila názor, že pád letadla byl dílem Boží prozřetelnosti. 
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údajných informací stála za atentátem izraelská tajná služba 

M o s s ad. 109 I z r a e I se pot ř e b o val H a k a z b a v i t k v ů I i o b a v ě , že 

pákistánský prezident dotáhne do konce své úsilí o vlastnictví 

atomové bomby, kterou sám hrdě nazýval "islámskou", a kterou 

dle svého tvrzení byl ochoten sdílet s ostatními muslimskými 

národy. Sofistikovanost provedení akce může svědčit pro tuto 

teorii. Faktem nicméně zůstává, že otázka ,jak zahynul prezident 

Hak t je dodnes nezodpovězena a nezodpovězenou velmi 

pravděpodobně zůstane i nadále. 

7.4 Reakce světa 

Mezinárodně byl Hak považován za muže, který se postavil 

Sovětům a zasadil se o jejich odchod z Afghánistánu, zatímco 

doma byl většinou vnímán jako člověk, který se protiprávně chopil 

moci a po jedenácti a půl letech represivní vlády po sobě 

nezanechal nic pozitivního, jen rozvrácenou zemi trpící spoustou 

problémů. Tato ambivalence se odrazila i v reakci domácích i 

světových méd i í a veřej nosti. 

Ghulám Ishák Chán, který se v souladu s ústavou jako 

předseda senátu stal úřadujícím prezidentem, prohlásil v den 

Hakovy smrti k národu: 

"Drazí spoluobčané! Mír s vámi. Možná už jste slyšeli tu 

tragickou zprávu, že prezident generál Muhammad Zijául Hak 

zemřel při leteckém neštěstí dnes odpoledne. Korán praví: Jsme 

od Boha a k němu se vrátíme ... [NJáš milovaný prezident hrál 

nezapomenutelnou roli při poskytnutí stability zemi i národu a 

vykonával povinnosti hlavy státu po jedenáct let. Jeho naprostá 

oddanost islámu, jeho láska k chudým a strádajícím, a jeho velká 

upřímnost k závazkům pomohly zemi překonat několik krizí. Jeho 

velkým úspěchem je pozice, prestiž a čest, kterou Pákistán požívá 

v celém světě, a obzvláště v muslimském světě. Máme právo být 

109 Crossette, Barbara: Who Killed Zia? World Policy Journal, Volume XXII, No 3, Fal! 2005, s. 
94-103. 
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hrdí, že generál Zíjául Hak byl považován nejenom za vůdce 

Pákistánu, ale celého muslimského světa. Jsem přesvědčen, že 

tak jako každý Pákistánec, bude i celý muslimský svět želet jeho 

smrti." 110 

Jako blízký Hakův spolupracovník a nástupce ani nemohl 

mluvit jinak. Podobně pochvalně, i když daleko zdrženlivěji, se 

vyjadřovali světoví státníci. Americký prezident a Hakův 

spolubojovník a spolutvůrce sovětského fiaska Ronald Reagan 

prohlásil: "Prezident Hak byl státník světového formátu ... [z]právu 

o jeho smrti jsem vyslechl s hlubokým zármutkem.,,111 Paradox 

Hakova režimu doložila svým výrokem Margaret Thatcherová, když 

přisoudila dluh svobodného světa absolutistickému vůdci jednoho 

z nejnesvobodnějších států té doby: "Prezident Hak vedl svou 

zemi na vysoké úrovni a s velkou odvahou v rozhodujícím období 

historie regionu. Svobodný svět je mu zavázán dluhem 

vděčnosti. ,,112 

Světová média se zdržela oslavných epitafů, a k hodnocení 

Hakova života přistoupila realisticky: "Od svého nástupu k moci 

provedl Hak mnoho činů proti svým oponentům, obzvláště 

zapamatování hodné bylo pověšení Bhutta samotného. Ale jeho 

předchůdce měl přinejmenším stejně krvavé ruce jako Hak, možná 

i více. Vládnout Pákistánu není práce pro jemnocitné.,,113 

Největším kritikem Zijául Haka byla jeho úhlavní sokyně, 

předsedkyně strany PPP Bénazír Bhuttová, která zhodnotila 

Hakovu pozici na domácí scéně v intencích rétoriky svého otce: 

,,[K]aždý v Pákistánu říkal: 'Amríká né ék kuttá pálá, Zíjául Hak 

uská nálá' ('Amerika vrhla psíka, Zijául Hak se mu říká '). [Ř]íkali 

mu "americký pes", nikdy mu neříkali jeho pravým jménem. ,,114 A 

konečně americký Washington Post shrnul život a dílo Zijául Haka 

takto: "Mezinárodně může být na Zijául Haka pamatováno jako na 

110 Sreedhar and Kaniyalil, John and Pande, Savita: Pakistan After Zia. New Delhi 1989, s.149-
153. 
111 Zdroj: Wikipedia, heslo Zia-ul-Haq. 
112 Zdroj: Wikipedia, heslo Zia-ul-Haq. 
113 The Times, Londýn, 18.srpna 1988. 
114 Bhutto, Benazir: Zia wanted to defeat America. www.rediff.com. March 08, 2004 
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muže, který se postavil Sovětům po jejich vstupu do Afghánistánu. 

Ale v Pákistánu na něj bude vzpomínáno jako na muže, který se 

nelegálně chopil moci a po jedenácti a půl letech represivní vlády 

po sobě nezanechal nic než dluhy a hypotéky, hlad a 

nezaměstnanost, vykořisťování a diskriminaci, drogy a korupci. ,,115 

115 The Washington Post, 20.srpna 1988. 
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ZÁVĚR 

Vláda generála Haka trvala dlouhých jedenáct let a 

poznamenala Pákistán jako žádný jiný režim předtím. V zemi se 

rozšířil islámský fundamentalismus, na drogách se stalo závislými 

několik milionů obyvatel, zbraně se staly dostupnými v masovém 

měřítku, zadlužení země vzrostlo ze 3 na 13 miliard dolarů. Na 

druhou stranu je třeba připsat k dobru generála Haka, že za cenu 

autokratické vlády, potlačování lidských práva demokracie se mu 

podařilo uchovat integritu Pákistánu, a zachovat jeho existenci 

pro budoucí generace Pákistánců i přes obrovský tlak Sovětského 

Svazu a Indie. 

Po smrti generála Haka se celý režim zhroutil jako domeček 

z karet. Nemohlo to ani dopadnout jinak, neboť celý systém byl 

postaven na jediné osobě jak funkčně, tak i existenčně a bez její 

přítomnosti a jejího vedení nemohl fungovat a postrádal i smysl 

vlastní existence. 

Armáda se po Hakově úmrtí od hod lala nepokračovat 

ve vůdčí roli v zemi a Pákistán tak vstoupil do dalšího období 

"demokratizace", do kterého mnozí vkládali naděje. Ty se ukázaly 

jako poměrně liché, když Pákistán zažil během devíti let čtvery 

volby, se střídajícími se vládami Bénazír Bhutové a Naváze 

Šarífa, které postupně odvolávali právě úřadující pákistánští 

prezidenti na základě proslulého Hakova Osmého dodatku 

k ústavě. Počet voličů, kteří se dostavili k volbám, klesal z 50% u 

voleb v roce 1988 až po 35% u voleb v roce 1997. Země se 

dostala také do značné hospodářské krize. Pákistán po odchodu 

sovětských vojs k z Afg hán istán u p řesta I být důležitý pro S pojené 

Státy, které postupně utlumovaly finanční pomoc, až ji zcela 

zastavily. Kvůli bombastickým projektům vlád Bhuttové a 

především Šarífa se Pákistán zadlužil během devíti let dvakrát 

více než za celé období Hakovy vlády. 

Armáda se během devadesátých let držela stranou politiky a 

koncentrovala se především na konflikt v Kašmíru. Bénazír měla 
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na paměti, jak se armáda zachovala k jejímu otci, a snažila se 

proto od ní distancovat a nevměšovat se do jejích záležitostí. Zato 

Šaríf projevil daleko větší snahu o kontrolu armády, a to 

především po svých politických machinacích na hranici zákona, 

kdy začala armáda prostřednictvím svého velitele generála 

Karámata projevovat znepokojení nad situací. 

V roce 1995 se pokusil znovu nastolit více islámský 

charakter armády a také celé země brigádní generál Billáh, který 

naplánoval vojenský převrat. Kvůli nedostatečnému plánování a 

diletantskému přístupu ke konspiraci byl převrat prozrazen ještě 

před zahájením, nicméně se ukázalo, že Hakovo dědictví stále žije 

a islamizace armády pronikla do jejích nejvyšších špiček. 

V roce 1999 cítil premiér Šaríf, že ztrácí pevnou půdu pod 

nohama a že armáda už jeho pokusům o uzurpaci stále větší 

porce moci nebude nečinně přihlížet. Proto se pokusil dosti 

drastickým způsobem zbavit náčelníka generálního štábu armády 

generála Mušarrafa, aby jej mohl nahradit někým snadno 

ovladatelným. Generál Mušarraf hrozbu svého odvolání ustál a 

zrealizoval v Pákistánu již klasický scénář - armáda vstoupila 

znovu na scénu, generál Parvéz Mušarraf svrhnul vládu premiéra 

Šarífa a Pákistán se tak opět dostal pod vládu vojenského režimu. 

Období vlády generála Mušarrafa má velmi zajímavé 

paralely s obdobím vojenského režimu generála Haka. Stejně tak 

jako Hak přislíbil generál Mušarraf po vojenském převratu rychlý 

návrat k demokracii. Tento slib se mu dařilo neustále odkládat 

podobně jako jeho předchůdci Hakovi. Dva roky po uzurpaci moci 

Mušarrafem přišlo 11.září 2001, a Pákistán se opět stal důležitým 

partnerem, tentokrát v boji proti novému nepříteli terorizmu. 

Generál Mušarraf si dobře uvědomil, že pro zachování existence 

Pákistánu, stejně jako i pro vlastní setrvání na mocenském 

výsluní, je třeba se přiklonit na správnou stranu, distancoval se od 

podpory radikálních hnutí v Afghánistánu i vlastní zemi a stal se 

nejdůležitějším spojencem USA v oblasti. Generál Mušarraf sice 

nenastolil tak přísný režim jako Hak, ale stejně tak jako on 
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využíval vnějších faktorů, tzn. hrozby terorizmu a podpory 

Spojených $tátů v boji proti němu, k umělému prodlužování svého 

setrvání u moci, a dokonce se po vzoru svého předchůdce nechal 

v roce 2002 zvolit prezidentem. Na dalších pět let si tak pojistil 

vůdčí roli v zemi a výkonnou moc, která se blíží absolutistické. 

Doposud žádný z vojenských diktátorů v pákistánské historii 

se své moci nevzdal dobrovolně a Mušarraf v tomto není výjimkou. 

Přes vzrůstající nechuť pákistánského obyvatelstva k němu i jeho 

režimu jsou ale zatím faktory hrající pro udržení Mušarrafa silnější 

než tlak veřejnosti na jeho odstoupení a zdá se tedy 

pravděpodobné, že se Mušarrafovi podaří překonat Hakův "rekord" 

a setrvat u moci déle než doposud nejdéle vládnoucí vojenský 

diktátor v dějinách Pákistánu. 
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RESUMÉ 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval životem jedné 

z nejvýraznějších postav pákistánské historie, generála a 

prezidenta Zijául Haka. Hak pocházel z indického Džálandharu, 

studoval vojenskou školu v Dillí a po odtržení Pákistánu se jeho 

rodina přestěhovala do Péšávaru. Hak stoupal ve vojenském 

žebříčku úspěšně nahoru, až se mu podařilo získat hodnost 

generála. Premiér Bhutto si jej zvolil za náčelníka generálního 

š t á bud o m n í v a je se, že ten t o n 1]m I a d š í z gen e r á I ů bud e s nad n o 

manipulovatelný. To se mu stalo osudným. Hak za pomoci 

vojenského převratu svrhnul jeho vládu a později jej nechal 

popravit po vykonstruovaném procesu. Zijául se ujal vlády 

s absolutní mocí na dlouhých jedenáct let. U moci se držel za 

cenu potlačování demokracie, odkládání voleb či zásadních 

zásahů do ústavy ve vlastní prospěch. Hakův režim je vysoce 

zajímavý jak z pohledu domácí politiky, tak především politikou 

zahraniční. Domácí politika se vyznačovala islamizací všech sfér 

života, H ak p ropagova I a pod poroval zaveden í ša rí atské ho práva, 

což se nejzřetelněji projevilo v obnovení tělesných trestů jako 

amputace údů apod. Zahraniční politika, dříve určovaná 

především vztahem k Dillí, dostala jiný ráz po vstupu sovětských 

vojsk do Afghánistánu. Region se stal hlavním hřištěm ve hře 

velmocí, a Zijául Hak se svou proslulou obratností postaral, aby 

Pákistán v této hře hrál jednu z hlavních rolí. USA byly nuceny 

obnovit staré "přátelství" s Pákistánem, aby byly schopny 

efektivně ovlivňovat dění v Afghánistánu. Z toho vytěžil Hak pro 

svou zemi výhody jak v podobě finanční pomoci! tak i v dodávkách 

zbraní a vojenského materiálů obrovských hodnot. Zijául byl 

obratný manipulátor, vnějších problémů využíval k utužování své 

pozice na domácí půdě, uměle udržoval výjimečný stav a 

likvidoval náznaky nespokojenosti. Válka v Afghánistánu mu 

posloužila v mnoha ohledech a je možné říci, že mu pomohla se 
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tak dlouho držet u moci. Na druhou stranu se dá říci, že pouze 

díky jeho odhodlanosti a neústupnosti byl nakonec Sovětský Svaz 

po dlouze trvajících, nic neřešících a neskutečně nákladných 

bojích přinucen k ústupu, což značnou měrou nakonec přispělo i k 

jeho rozkladu. Toho už se však Zijául Hak nedočkal. Jeho režim a 

život zároveň skončili v srpnu 1988, kdy za záhadných okolností 

zahynul při havárii letadla. Důvod pádu letadla do dnešní doby 

nebyl vyřešen. Zanechal po sobě zemi postiženou nejdelší vládou 

vojenského režimu v její historii, zahlcenou korupcí, zbraněmi a 

drogami. Je ovšem docela dobře možné, že bez Haka by se z této 

země stala jen "další kapka v rudém moři", jak sám s oblibou 

říkával. 

SUMMARY 

ln my thesis I have been dealing with one of the most outstanding 

figure of the Pakistani history, general and president Zia-ul-Haq. 

Haq's origins were in Ju/lundhur City, he studied mi/itary school in 

Delh i, a nd after the pa rtition of Pakista n h e moved together with 

his family to Peshawar. Haq rose successfu/ly in the military 

ladder, ti/l the rank of General. Prime minister Bhutto chose him 

as a Chief of Army Staff believing, that this youngest of the 

generals would be easily manipulated. This proved to be fatal for 

Bhutto. Haq in a coup ďétat took over the rule of the country, and 

later in a fabricated process had hanged Bhutto. Haq took hold of 

the power for long eleven years. He stuck to the power by 

repressing the democracy, postponing the election and substantial 

changes of the constitution in his own benefit. Zia-ul-Haq 's 

regime is interesting in the domestic politics point of view, and 

especia/ly in the area of foreign politics. The domestic politics 

was characterised by islamization of a/l spheres of people's life, 

Haq promoted and supported the introduction of sharia law, 

marked foremostly by corporal punishments as limb amputation 

etc. The foreign policy, early determined mainly by the relation 
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with Delhi, was shaped differently after the Soviet invasion into 

Afghanistan. The region became the playground in the big powers' 

game, and Haq with his famous prowess saw to that his country 

played one of the prime roles. The USA had to renew the old 

"friendship" with Pakistan to ensure their ability to influence the 

events in Afghanistan. This helped Haq to gain financial aid as 

well as military equipment deliveries. Haq was a clever ruler 

exploiting the external problems for strengthening his dominant 

position at home, prolonging the martial law and suppressing any 

hint of discontent. The Afghan war served him in many ways and 

helped him in staying on in the power. On the other hand thanks 

to his determination and persistency the Soviet Union had to, after 

long-Iasting, unresolved and very expensive fights, pull back from 

Afghanistan, which fact in considerable extent contributed to its 

final disintegration. However, Zia-ul-Haq did not live long enough 

to witness these events. His regime and his life were terminated 

in August 1988, when he died in mysterious circumstances after 

the crash of his aircraft. The reason of the disaster remains till 

now unsolved. Legacy of his regime was a country affected by the 

longest military rule in its history, full of corruption, guns and 

drugs. However, it is quite possible, that without having Zia-ul

Haq the country would become just "another drop in the Red 

Ocean", as he used to say. 
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