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Abstrakt 

Tato diplomová práce má za cíl zmapovat mediální projevy pákistánské salafistické organizace 
Džamá’at ad – Da’wa, respektive jejího vojenského křídla Laškar – e Tajjiba. Práce je zaměřena 
na analýzu náboženských a džihádistických publikací dostupných na internetu ve formátu pdf, 
které jsou k dispozici především v urdštině.  Práce je rozdělena do dvou částí. První část se 
zabývá historickým pozadím vzniku a strukturou jak Džamá’at ad – Da’wa, tak jejího 
vojenského křídla. Druhá část bude obsahovat překlady a analýzy relevantních textů.  
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Abstract  

This diploma thesis aims to map the media speeches of the Pakistani salafist organization 
Jama'at ud - Da’wa, especially its military wing Lashkar - e Tayyiba. The work is focused on 
the analysis of religious and jihadist publications available on the Internet in pdf format, which 
are available mainly in Urdu. The work is divided into two parts. The first part deals with the 
historical background and structure of both Jama'at ad - Da’wa and its military wing Lashkar - 
e Tajjiba. The second part contains the translations and analyzes of the relevant texts. 

Keywords  

Pakistan; Ahl – e Hadith; Lashkar – e Tayyiba; Jama’at ad – Da’wa; Islam; media 



 

1 

 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

Struktura práce ....................................................................................................................................... 7 

1.Historie vzniku Laškar – e Tajjiba ................................................................................................. 10 

1.1. Historické souvislosti ................................................................................................................. 10 

1.1.1 Získávání finanční podpory .................................................................................................... 14 

1.1.2. Džamá’at ad – Da’wa a charitativní činnost ......................................................................... 16 

1.1.3. Ilegální aktivity Džamá’at ad – Da’wa .................................................................................. 17 

1.2. Vznik vojenského křídla Džamá’at ad – Da’wa ....................................................................... 18 

1.3. Vůdci Laškar – e  Tajjiba .......................................................................................................... 20 

1.3.1. Háfiz Mohammad Sa’íd ......................................................................................................... 20 

1.3.2. Zakí ar – Rahmán Lakhví ...................................................................................................... 22 

1.3.3. Abd ar -  Rahmán Makkí ........................................................................................................ 24 

1.3.4. Amír Hamza ............................................................................................................................ 25 

1.3.5. Zafar Iqbál .............................................................................................................................. 27 

1.4. Laškar – e Tajjiba jako významná pákistánská proxy skupina ............................................... 29 

1.5. Laškar – e Tajjiba a náboženské vzdělání a sektářské násilí ................................................... 31 

1.6. Zahraniční aktivity .................................................................................................................... 33 

1.7. Ideologičtí nepřátelé LeT .......................................................................................................... 35 

1. 8. Džamá’at ad – Da’wa jako význačná náboženská skupina .................................................... 36 

1.9. Bombové útoky v Bombaji ......................................................................................................... 38 

2. Mediální propaganda Džamá’at ad – Da’wa ................................................................................ 40 

2.1. Materiály s tématikou náboženskou .......................................................................................... 40 

2.1.1.Nepřátelství vůči křesťanům a židům ................................................................................. 42 

2.1.2.Zlé činy izraelského kmene ................................................................................................. 43 

2.1.3.Ukázka z textu Ideologický útok ......................................................................................... 44 

2.1.4.Ukázka z knihy Kázání o džihádu ....................................................................................... 47 

2.1.5.Tafsír súry Pokání ............................................................................................................... 47 

2.1.6.Setkání s andělem smrti ....................................................................................................... 48 

2.2. Materiály s tématikou politickou ............................................................................................... 49 

2.2.1.Proč vedeme džihád ............................................................................................................. 50 

2.2.2.Arabští mučedníci v Bosně .................................................................................................. 51 

2.2.3.Karavana výzvy a džihádu ................................................................................................... 53 

2.2.4.Honba za Rusy ..................................................................................................................... 55 

2.2.5.Kašmírský džihád ................................................................................................................. 58 

2.2.6.Články o džihádu ................................................................................................................. 59 



2 

 

Závěr ..................................................................................................................................................... 61 

Bibliografie ........................................................................................................................................... 65 

Prameny ................................................................................................................................................ 65 

Literatura .............................................................................................................................................. 68 

 

  



3 

 

Úvod 
Cílem této diplomové práce je prozkoumat a analyzovat mediální propagandu pákistánské 

sunnitské radikální organizace Džamá’at ad – Da’wa, známé u nás i v zahraniční spíše pod 

názvem Laškar – e Tajjiba, což je označení jejího vojenského křídla. Toto téma mě zaujalo jak 

z hlediska historického, tak z hlediska jazykového. Domnívám se, že studium této skupiny je 

důležité také z bezpečnostního hlediska, neboť tato skupina je aktivní nejen v Jižní Asii, ale i 

po celém světě.  

V této práci se zaměřuji na analýzu propagandistických textů v urdštině a arabštině, které 

přeložím do češtiny. V souvislosti s analýzou těchto textů mě budou zajímat následující otázky: 

1. O jakých tématech pojednávají propagandistické materiály Džamá’at ad – Da’wa/ Laškar – 

e Tajjiba? 2. Komu jsou tyto materiály určeny? 3. Jaká je dostupnost těchto materiálů v rámci 

internetu? V odpovědi na tyto otázky využiji několik publikací od autorů, kteří se touto 

problematikou již zabývali. Jedná se hlavně o knihu amerického autora pákistánského původu 

Arifa Jamila1 Call for Transnational Jihad: Lashkar-e-Taiba 1985-2014. Tato kniha podrobně 

popisuje vývoj a vznik organizace Džamá’at ad – Da’wa. Výhodou této publikace je skutečnost, 

že autor knihy čerpá informace i z propagandistických materiálů Džamá’at ad – Da’wa.  

Dalším velmi cennými zdroji jsou In Their Own Words od Fair C. Christine2 a Analysis of 

Terrorist Groups: Lashkar-e-Taiba: Lashkar-e-Taiba od týmu autorů pod vedením V.S. 

Subrahmaniana. Tyto knihy popisují především strukturu a formování jak Džamá’at ad – Da’wa, 

tak její vojenské složky Laškar – e Tajjiba.  

Velmi zajímavou publikací je kniha australské profesorky Saminy Yasmeen z The University 

of Western Australia Jihad and Dawah; Evolving Narratives of Lashkar-e-Taiba and Jamat ud 

Dawah. Práce je zajímavá především tím, že autorka čerpá primárně z urdsky psaných zdrojů, 

brožur a knih, které jsou publikovány přímo organizací Džamá’at ad – Da’wa. Kniha velmi 

erudovaně popisuje nejen možné budoucí, ale i stávající hrozby pro pákistánskou společnost, 

jakož i možnou strategii boje proti nim. Rozhodl jsem se proto, požádat autorku o poskytnutí 

fotografických skenů časopisů Madžallat ad – Da’wa. Po delší době cca 6 měsíců jsem obdržel 

několik skenů z jednoho časopisů vydaného v roce 1999, který pojednává o bojích v Kašmíru. 

Dalším, velmi cenným zdrojem, který se mi podařilo nalézt tentokráte na internetu, je urdsky 

 
1 Arif Jamal je pákistánský novinář specializující se na vztahy Indie a Pákistánu a jejich dopad na mezinárodní 
politický systém. Mezi jeho hlavní témata patří globální džihád, kašmírský džihád, afghánský džihád, pákistánská 
armáda a islamistické skupiny. 
2  Fair C. Christine je americká politoložka přednášející na fakultě mezinárodních vztahů na univerzitě 
v Georgetownu. Její práce se zaměřuje především na otázky terorismu.  
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psaná publikace od Amíra Hamzy, pojednávající o historii afghánského džihádu.  Autor 

v publikaci popisuje detailně vývoj Laškar – e Tajjiba a proto využívám také tohoto zdroje při 

psaní této diplomové práce.  

Další výzkumnou otázkou je prezentace Laškar – e Tajjiba v médiích.  Pro odpověď na ní je 

nutné nashromáždit dostatečné množství materiálů, které jsem sháněl především 

prostřednictvím internetu. Byl to úkol ve skrze náročný, protože Laškar – e Tajjiba je 

považovaná Spojenými státy a Indií za teroristickou organizaci a mnoho zdrojů je proto 

nedostupných. Nicméně všechna díla, která se mi podařilo získat, jsou ke stažení na veřejně 

dostupných serverech a není proto nutné používat Darknet.  

Nyní si tyto webové stránky představíme. Jedná se hlavně o www.kitabosunnat.com , 

www.archive.org, www.emaanlibrary.com a www.kutubistan.com. Kromě webové stránky 

www.archive.org, na které lze vyhledávat v angličtině, tak pro vyhledávání knih ve formátu pdf 

na třech zbývajících stránkách je nezbytná znalost urdštiny.  

Výše uvedené internetové domény nyní stručně charakterizuji: 

Archive.org je americká digitální knihovna založená jako nezisková organizace v roce 1996. 

Tato digitální knihovna poskytuje bezplatný přístup 3  jak badatelům, tak laické veřejnosti. 

Knihovna je financována z darů a grantů. Na této platformě lze dohledat tiskoviny ve všech 

světových jazycích. V této digitální knihovně se mi podařilo dohledat následující tituly 

Autor  Originální název Český název Jazyk  

Ibn Báz Ideological Attack  Ideologický útok  Angličtina  

Latíf Hasan Kurejší Urdu Digest   Urdština  

 

Kitabosunnat.com je internetový server provozovaný neziskovou islámskou organizací 

Islamic Reaserch Trust se sídlem v Láhauru. Kitabosunnat je největší digitální knihovnou 

v urdštině. Knihovna funguje od roku 2008. Denní návštěvnost se pohybuje kolem 10 – 15 tisíc 

lidí. Knihy jsou rozděleny do několika kategorií. Každou knihu lze dohledat podle názvu, jména 

autora, vydavatele nebo katalogového čísla. Na internetovém serveru Kitabosunnat se mi 

podařilo dohledat následující tituly. 

 
3 V některých případech, hlavně u novějších publikací je přístup možný pouze po přihlášení a bývá časově 
omezený.  

http://www.kitabosunnat.com/
http://www.archive.org/
http://www.emaanlibrary.com/
http://www.kutubistan.com/
http://www.archive.org/
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Autor  Originální název Český název  Jazyk  

Mohammad 

Baháwarpurí 

Samá‘ Mautá Naslouchání mrtvým Urdština 

Amír Hamza  Bosnia ké Arab 

Šuhadá 

Arabští mučedníci 

v Bosně  

Urdština 

Abú Bakr Ghaznawí Chutbát – e Džihád Kázání o džihádu  Urdština  

 

Kutubistan.com je internetový server založený nižším soudním úředníkem pákistánského 

soudu Basitem Chánem 16. ledna 2013. Na serveru lze stáhnout knihy různého žánru v urdštině. 

Co se týče náboženských publikací nejsou zde, podle slov autora, sdíleny žádné tituly zaměřené 

na kontraverzní témata jako je kupříkladu ší’a.4 Ke každému titulu je vypracována recenze, 

krátká informace o autorovi dané knihy, rejstřík a obsah.  Na tomto internetovém serveru se mi 

podařilo dohledat tyto dva tituly.  

Autor  Originální název  Český název  Jazyk  

Amír Hamza  Qáfila – je Da’wa 

wa Džihád 

Karavana výzvy a 

džihádu 

Urdština 

Ibrahím Salafí Jahúd o Nisára sá 

Muchálafat 

Nepřátelství vůči 

křesťanům a židům 

Urdština 

 

Emaanlibrary.com je nezisková webová stránka, která byla vytvořena k šíření myšlenek 

salafistických učenců. Všechny publikace jsou ke stažení zdarma v původním formátu. Lze zde 

nalézt knihy v angličtině, arabštině a urdštině. Na této webové stránce je velmi zajímavé, že je 

jsou zde zastoupena v podstatě všechna významná díla salafistických autorit a to nejen nejen 

současných, ale i autorit středověkých. Od roku 2020 jsou tato stránky bez správce a je možné 

se přihlásit k jejich správě. Na tuto webovou stránku se mi podařilo dostat náhodou při hledání 

náboženských titulů jejichž autorem je Amír Hamza.  

 

 
4 Ší’ité jsou v Pákistánu cílem vražedných útoků a pronásledování ze strany převážně deobandíjských skupin. 
K nejčastějším útokům dochází hlavně ve městech Kvéta a Pešáwar. Proto jakékoliv publikace nebo veřejné 
debaty na toto téma mohou vzbudit u přívrženců Deobandu nevoli. 
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Autor Originální název Český název Jazyk 

Amír Hamza  Rús ké ta’áqab mein Honba za Rusy  Urdština 

Amír Hamza  Sírat ké sočé mótí Pojednání o Síře Urdština  

Amír Hamza  Mót Ferištá sé 

muláqát 

Setkání s andělem 

smrti 

Urdština  

Amír Hamza  Mazhabí aur sijásí 

báwé 

Náboženské a 

politické přesvědčení  

Urdština  

Háfiz Mohammad 

Sa‘íd 

Tafsír-e surat-e 

Tauba 

Výklad k súře 

Pokání 

Urdština  

Amír Hamza  Madžallat Tajjibát5 2005 Urdština  

Džamá’at ad – 

Da’wa 

Madžallat ad -

Da’wa6 

1999 Urdština  

 

Podrobná analýza těchto zdrojů by měla odpovědět i na moji poslední otázku Na koho 

propaganda Laškar – e Tajjiba cílí? V souvislosti s touto otázkou jsem také objevil na serveru 

www.kitabosunnat.com zajímavou publikaci, která pojednává o přístupu této organizace vůči 

křesťanům a židům s názvem Nepřátelství vůči křesťanům a židům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Nalezl jsem pouze dvě strany s krátkou povídkou o džihádu v Bosně. 
6 Pouze 11 stran z roku 1999 popisující guerilovou válku v Kašmíru. 

http://www.kitabosunnat.com/
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Struktura práce 
Diplomová práce je vedle úvodu a závěru rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole se budu 

zabývat historickými okolnostmi a důvody vzniku Laškar – e Tajjiba / Džamá’at ad – Da’wa. 

V druhé kapitole budu analyzovat propagandistické texty publikované touto organizací.  

První kapitola je pro lepší přehlednost rozdělena na devět podkapitol, jejichž stručný obsah je 

následující:  

V první podkapitole první kapitoly se zaměřím na historické souvislosti vzniku LeT. Zajímat 

mě bude především proč skupina vznikla a jaké jsou její ideologické cíle.  

V druhé podkapitole vysvětlím způsoby financování této organizace. V této podkapitole 

vysvětlím, jakým způsobem získává LeT finanční prostředky, aby mohla financovat jak svůj 

chod, tak vojenské operace v Indii a Kašmíru.  

Třetí podkapitola je věnována významným vůdcům organizace a struktuře jejího velení. V této 

podkapitole seznámím čtenáře z hlavními osobnostmi LeT, tedy s lidmi, kteří organizaci 

založili a zajišťují její fungování.   

Čtvrtá podkapitola popisuje využívání LeT jako velmi aktivní pákistánské proxy skupiny, jenž 

bojuje v Kašmíru proti indickým bezpečnostním složkám za zájmy Pákistánu.  

Pátá podkapitola se zaměřuje na vztah LeT k ostatním náboženským skupinám působících na 

území Pákistánu. V této podkapitole je viditelná především tradiční nevraživost vůči ší’e a sektě 

Ahmadíja, naopak ve vztahu především k deobandíjským náboženským uskupením lze 

vysledovat určitou míru tolerance.  

Šestá podkapitola popisuje zahraniční aktivity LeT. Tato podkapitola jasně naznačuje, že LeT 

má na rozdíl od ostatních skupin působících v Jižní Asii, také globální zájem, což naznačuje, 

že tato skupina se chystá zcela určitě expandovat do světa a bude se dozajista snažit zapojit do 

konfliktů mimo region Jižní Asie. Příkladem těchto aktivit mohou být konflikty v Bosně a 

v Čečensku.  

Sedmá podkapitola se zabývá ideologickými nepřáteli LeT. Ačkoliv největšími nepřáteli této 

organizace stále zůstávají nemuslimští Indové, tedy fakticky vláda Indie jako taková, která je 

také největším nepřítelem Pákistánu, přibyli hlavně po 11. září 2001 do této skupiny židé a také 

křesťané, především v podobě Američanů, a to nejen představitelé vládních garnitur, ale i 

civilisté. Typickým příkladem takového jednání namířeného proti židovské komunitě byl útok 
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LeT na chasidickou židovskou organizaci Chabat liberation movement v Bombaji, který byl 

uskutečněn v rámci doposud největšího teroristického útoku, který LeT provedla v roce 2008. 

 Osmá podkapitola je věnována celkové charakteristice sekty Ahl – e Hadíth a výrazným 

odlišnostem, kterými se tato skupina vymezuje oproti ostatním muslimům na celém světě. 

Z mého úhlu pohledu je tato kapitola velmi důležitá, neboť může nepřímo odůvodnit vztah Ahl 

– e Hadíth k ostatním islámským sektám v rámci islámského světa.  

Devátá podkapitola se věnuje dosud největšímu teroristickému útoku, který LeT provedl 

v Bombaji. Tento útok v podstatě donutil Pákistán přehodnotit svůj vztah ke všem 

náboženským sektám, které Pákistán využíval jako své zástupné organizace.  

 

Druhá kapitola je zaměřena na analýzu relevantních textů propagandistického materiálu 

distribuovaných touto organizací. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, na texty 

s náboženskou propagandou a texty s politickou propagandou.  

V první podkapitole děl s náboženskou tématikou budu analyzovat především následující díla 

Chutbát – e džihád – e kašmírí (Kázání o kašmírském džihádu), Tafsír - e súrat – e Tauba 

(Tafsír súry Pokání) od Háfeze Muhammada Sa‘ída, Maut ké firištá sé muláqát (Setkání 

s Andělem smrti) od Amíra Hamzy a Naslouchání mrtvým od Háfize Abdulláha Baháwalpurího. 

V druhé podkapitole děl s politickou a džihádistickou tématikou jsem se rozhodl analyzovat 

dílo již zemřelého Velkého muftího Saudské Arábie šajcha Ibn Báze The Ideological Attack 

(Ideologický útok), na nějž Džamá’at ad – Da’wa odkazovala na svých webových stránkách. 

Nejcennějším zdrojem se však jeví knihy ideologa a propagátora Džamá’at ad – Da’wa Amíra 

Hamzy, ze kterých budu v této práci nejvíce čerpám. Jedná se hlavně o knihu Qáfila – je Da’wa 

wa Džihád (Karavana výzvy a džihádu), Rús ké Ta’áqob mén (Honba za Rusy) a Bosnia ké 

Arab Šuhadá (Arabští mučedníci v Bosně). Karavana výzvy a džihádu pojednává o afghánském 

džihádu a založení vojenského křídla Laškar – e Tajjiba. 7Honba za Rusy je cestopis Amíra 

Hamzy, který těsně po rozpadu Sovětského svazu navštívil kavkazké republiky, muslimské 

země v bývalé sovětské Střední Asii, jmenovitě Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán, 

Turkmenistán a popisuje tamní rozvoj islámu. Publikace Arabští mučedníci v Bosně popisuje 

osudy mudžahedínů, kteří se vydali do Bosny ochraňovat tamní muslimy před útlakem 

 
7 (A. Hamza 1993, s.5) 
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jinověrců. Všechny zmíněné knihy Amíra Hamzy se mi podařilo stáhnout na webu 

www.emaanlibary.com. 

http://www.emaanlibary.com/
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1.Historie vzniku Laškar – e Tajjiba 
1.1. Historické souvislosti  

Laškar – e Tajjiba je vojenské křídlo islámské, sunnitské a salafistické organizace Markaz ad – 

Da’wa Wa al – Iršád8  (Organizace pro kázání a vedení), založené mezi lety 1987 – 1990 

v provincii Kúnar v Afghánistánu za pomoci Saudské Arábie a sponzorované pákistánskou 

zpravodajskou službou Inter Servis Inteligence. 9  Původně se jednalo o malou skupinu 

bojovníků vedenou ideologicky zapáleným bojovníkem Zakí ar – Rahmánem Lakvím, která 

zde působila těžké škody sovětským vojskům. Toto organizace byla aktivní především ve 

východních afghánských provinciích Kúnar, Paktíja, Núristán a Badachšán, které sousedí s 

Pakistánem. 10  Ačkoliv byla role Lakvího skupiny v tomto boji minimální, viděla v ní 

pákistánská tajná služba ISI slibný potenciál a umožnila této skupině přesunout se po skončení 

války v Afghánistánu do Kašmíru, kde mohla zahájit boj proti Indii, tehdejšímu spojenci SSSR. 

Podpora pákistánských ozbrojených složek zašla tak daleko, že tyto složky poskytovaly v 90 – 

tých letech Laškar – e Tajjiba nejen finanční prostředky, ale i instruktory pro výcvik 

bojovníků.11 Na rozdíl od jiných skupin bojujících v Kašmíru na straně Pákistánu, měla tato 

organizace své základny také v Paňdžábu. Navíc tato skupina působila v Kašmíru samostatně a 

dokonce odmítala nabídky od jiných protiindických skupin na spojenectví. 12  

Obrat nastal v roce 2001, kdy deobandíjská organizace Džajš – e Muhammad 13  provedla 

teroristický útok na indický parlament.14 Při tomto útoku zemřelo 14 lidí včetně 5 útočníků. 

Indie následně z tohoto útoku obvinila také Laškar – e Tajjibu, která však účast na útoku popřela. 

Nicméně posléze na základě vyšetřování vyšlo najevo, že někteří z útočníků do řad Laškar – e 

Tajjiba přece jen patřili. Pákistán v reakci na tento útok byl nucen ustoupit mezinárodnímu tlaku 

a všechny své proxy skupiny v roce 2002 včetně Laškar – e Tajjiba zakázat.15  Pákistánská 

zpravodajská služba však včas vrcholné představitele této organizace varovala a umožnila jim 

převést všechna svá aktiva pod hlavičku nové organizace s názvem Džamá’at ad – Da’wa 

 
8 Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád byla náboženská organizace založená v Pákistánu v roce 1987 Háfizem 
Mohammadem Sa’ídem a Zafarem Iqbálem za účelem misionářské činnosti v Sověty okupovaném Afghánistánu. 
O několik let později vzniká i její vojenské křídlo Laškar – e Tajjiba. V roce 2002 na základě tlaku USA je 
organizace zakázána. Mohammad Sa’íd zakládá novou organizaci s názvem Džamá’at ad – Da’wa. (Yasmeen 
2017, s.3)  
9 (Tellis 2012, s.3) 
10 (A. Hamza 1993, s.45) 
11 (C. Fair 2015) 

12(Kurejší 2016, s.19) 
13 Džajš – e Muhammad je sunnitská deobandíjská organizace bojující v Kašmíru a na území Indie proti 
indickým bezpečnostním složkám. V rámci Pákistánu tato organizace zaměřuje svou bojovou činnost proti 
pákistánským ší’itům, členům sekty Ahmadíja a súfijským řádům. (C. C. Fair 2018, s.59)  
14 (C. C. Fair 2018, s.4) 
15 (Rediffnews 2001) 
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(Organizace pro kázání). V roce 2005 klasifikovala na popud Indie a Spojených států Laškar – 

e Tajjibu jako teroristickou organizaci i OSN.16 

Ačkoliv se nově vzniklá organizace Džamá’at ad – Da’wa zaměřovala hned od svého vzniku 

na humanitární aktivity, jako byla na příklad pomoc vysídlencům ze severozápadního Pákistánu, 

bylo posléze americkými bezpečnostními složkami zjištěno, že školy vedené touto organizací 

slouží jako náborová střediska pro nové členy tehdy již zakázané organizace. Navíc z prohlášení 

amerického ministerstva zahraničí vyplývá, že Laškar – e Tajjiba poskytovala na území 

Pákistánu pomoc vysoce postaveným členům organizace al – Qá’ida.17  

Třebaže je   LeT schopna působit v globálním měřítku, je jejím hlavním cílem spojit indický 

Kašmír18 s Pákistánem a zavést v této oblasti radikální výklad islámského práva. Mezi širší cíle 

této organizace pak dále patří také založení islámského chalífátu na Indickém subkontinentu 

pro všechny indické muslimy. Z toho důvodu usiluje o „osvobození“ nejen kašmírské 

muslimské většiny, ale celé muslimské populace Indie, a to i v oblastech, kde netvoří 

muslimové většinu. Vůdci této organizace dále prohlašují, že demokracie je v rozporu s 

islámským právem a že džihád vyžaduje změnu politického systému ve prospěch islámského 

státu.  Usilují tedy o to, aby se ze samotného Pákistánu stal islámský stát.  Toto úsilí dělá z 

Džamá’at ad – Da’wa ideologického spojence al – Qá’idy.1920 

Džamá’at ad – Da’wa patří mezi islámské organizace, jejichž cílem je obrátit na pravou víru, 

ať už násilnou nebo nenásilnou cestou, co nejvíce lidí. Od svého založení proto tato organizace 

organizuje řadu setkání v městech po celém Pákistánu za účelem proselytizace nových 

 
16 (Nations 2018) 
17 (Bajoria 2010) 
18 Kašmír nacházející se jižně od západní části Himaláje. V minulosti byl Kašmír křižovatkou obchodních cest, 
mezi Jižní Asií, Střední Asií a Blízkým východem. Když v roce 1846 prodali Britové údolí Kašmíru 
hinduistickému vládci Gulab Singhovi, získal tento vládce nejen rozsáhlé území, ale i značné množství 
muslimského obyvatelstva a kde byli hinduisté v menšině. Když v roce 1947 získala Indie nezávislost a rozdělila 
se na dva nezávislé státy hinduistickou Indii a muslimský Pákistán, přemýšlel tehdejší vládce Kašmíru Maharadža 
Hari Singh zda připojit svou zemi k Pákistánu či k Indii. Po dvou měsících se rozhodl pro Indii. Toto rozhodnutí 
neovlivnilo jen jeho vyznání, ale hlavně fakt, že hranice Kašmírů překročili afghánští bojovníci, kteří začali zemi 
zabírat prakticky bez odporu, protože muslimští důstojníci maharadžovy armády hromadně dezertovali. Když 27. 
října dorazily první indické jednotky na letiště v Šrínagaru, začala tím fakticky první indicko – pákistánská válka. 
Konflikt trval až do roku 1949, kdy bylo vyhlášeno příměří pod záštitou OSN. Po vyhlášení tohoto příměří ovládá 
Indie přibližně dvě třetiny území Kašmíru. Mezi oběma státy vzniká v Kašmíru takzvaná linie kontroly, která v 
roce 1971 nabyla menších změn. Ačkoliv na základě požadavků OSN bylo uspořádáno v Kašmíru několikrát 
referendum o budoucím směřování země, byl jejich výsledek vždy ze strany Indie odmítnut, neboť Pákistán 
udržoval v této oblasti svou armádu, jejíž přítomnost nezaručovala svobodný průběh hlasování. V roce 1950 se 
stává Kašmír, respektive Indií spravovaná část Džammu a Kašmír součástí indického území. (Wazírábádí 2004) 
19 (Tellis 2012, s.3) 
20 Organizace jako je LeT, al – Qá’ida nebo TTP často kritizují pákistánskou vládu, že se chovají velmi sekulárně, 
což se je v rozporu s ideou založení Pákistánu jako čistě islámského státu. Za tyto projevy sekularity je pákistánská 
vláda  proto velmi často kritizována nejen deobandíjskými náboženskými uskupeními, ale právě ideology LeT. 
(Abid 2012)  
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bojovníků. 21  Největší počet takto získaných bojovníků je z řad potomků pákistánských 

uprchlíků, jejichž předci se po rozdělení Indie v roce 1947 uchýlili do Pákistánu. Jedná se 

hlavně o příslušníky nižší a střední třídy, jako jsou rolníci a obchodníci. Podle slov Sa’ída 

Mohammada, vůdce Laškar – e Tajjiba, se tato skupina snaží, na rozdíl od podobných 

džihádistických skupin, rekrutovat zájemce z vyšší, vzdělanější vrstvy společnosti, které však 

neposílá přímo do bojů. Tyto osoby pak například oslovuje a angažuje nejčastěji ve svých 

charitativních projektech nebo v propagandě.22 Hlavní úlohu při rekrutování těchto osob hraje 

především propaganda, založená na oslavách hrdinských činů muslimů, kteří čelili indické 

okupaci v Kašmíru, nebo naopak na popisu zvěrstvech páchaných Indy. A proto právě vstup do 

Laškar – e Tajjiba dá příležitost každému sympatizujícímu muslimovi tato zvěrstva pomstít a 

stát se slavným. 23  Podle údajů Combating terrorism center 24  rekrutuje Laškar – e Tajjiba 

bojovníky v průměrném věku 16 – 17 let, přičemž se tito bojovníci dožívají v průměru věku 21 

let.  Převážná část těchto rekrutů pochází z pákistánského Paňdžábu. 25 Na rekrutovaní se 

podílejí současní členové organizace 20%, rodiny rekrutů 20%, mešity 17%, přátelé 5% a 

džihádistická literatura 12%.26 Mimo to byla organizována každoroční setkávání sympatizantů 

hnutí v Muridke.27  

Co se týče budoucích bojovníků, tak byli přijímáni pouze ti, kteří získali přímý souhlas rodiny. 

Bez souhlasu rodiny by nemohla být smrt bojovníka považována za mučednickou.28 Aby se 

vyhnuly náboru svých dětí, zvolí některé rodiny spíše možnost finančního daru.  Dětští 

bojovníci v řadách Laškar – e Tajjiba vykonávají především pomocné a podpůrné činnosti jako 

je vaření, střežení táborů, špionáž, průzkum. 29  Cílem těchto bojovníků za džihád je v 

současnosti nejčastěji Kašmír, ale v minulosti byly cílovými zeměmi pro boj s nevěřícími i 

Afghánistán, Čečensko nebo Bosna.30  

 
21 (Jamal 2014, s.243) 
22 (V.S. Subrahmanian 2013, s.40) 
23 (V.S. Subrahmanian 2013, s.41) 
2424  The Combating Terrorism Center je akademické pracoviště vojenské akademie ve West Pointu, které 
vypracovává analýzy v oblastech národní bezpečnosti a terorismu. Pracoviště bylo založeno v roce 2003 a funguje 
pod záštitou ministerstva sociálních věd Spojených států. (USMA 2021) 
25 (Rassler 2014, s.48) 
26 (Rassler 2014, s.4) 
27 Muridke je město v pákistánské provincii Pandžáb, kde se nachází výcvikové středisko Džamá’at ad – Da’wa. 
Organizace toto výcvikové středisko postavila na pozemku, který ji daroval v 80 – tých letech tehdejší prezident 
Pákistánu Ziá ul – Haqq. (Jalal 2008, s. 279) 
28 (Chálid 2010, s.39) 
29 (Rassler 2014, s.48) 
30 (Jamal 2014, s.172) 
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Dalším způsobem získávání příznivců je nábor na pákistánských vysokých školách. 

Mohammad Sa’íd v době svého působení v 80. letech na technické univerzitě založil 

studentskou organizaci sdružující studenty Ahl – e Hadíth, jejíž členové se netajili svým 

obdivem k džihádu.  Tito studenti dnes vykonávají různé profese, jak ve vládě, tak soukromém 

sektoru, a někteří jsou dokonce členy pákistánské Komise pro atomovou energii.31 

K získávání potencionálních rekrutů se využívá mimo jiné množství tištěných publikací jako je 

například Madžallat ad - Da’wa, Madžallat al – Haramajn, Ghazwa Times. Pro ženy je určen 

měsíčník Tajjibát / Al – Sifat a pro studenty měsíčník Zarb – e Tajjiba. Navíc pro analfabety a 

nevidomé jsou distribuovány zvukové nahrávky.32  

  

 
31 (Benazir 2014) 
32 (Jamal 2014, s.244) 
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1.1.1 Získávání finanční podpory 

Laškar – e Tajjiba získává finanční prostředky především od dárců na Blízkém východě, 

zejména ze Saúdské Arábie. Dalším zdrojem jsou dary od sympatizantů v samotném Pákistánu. 

Nezanedbatelné příjmy plynou ze systému převodu finančních částek, označovaných na 

Blízkém východě jako Hawála,33 které Laškar – e Tajjiba využívá hlavně po událostech z 11. 

září 2001. Přispěvovatelé této skupině pocházejí z řad sympatizujících zahraničních muslimů a 

obyvatel Pákistánu. Podle pákistánských úředníků proteče tímto systémem až 7 miliard dolarů 

ročně.  Významným zdrojem jsou také veřejné sbírky pořádané v období islámského svátku 

oběti. Při tomto svátku se například v roce 2008 podařilo nasbírat přes 100 000 zvířecích kůží, 

které následně Laškar – e Tajjiba prodala za 1,2 miliónů dolarů.34 Džamá’at ad -  Da’wa (Laškar 

– e Tajjiba) používá své finanční prostředky primárně ke třem účelům: k činnostem souvisejícím 

s da’wou (kázáním, za účelem získat nové stoupence), chidmatem (dobročinnou činností) a 

džihádem (což zahrnuje výcvik a nákup zbraní). Neexistuje však způsob, jak rozlišit, co je 

provozní rozpočet skupiny, jaká část pochází přímo od státu a kolik se vybere z vlastních aktivit 

na získávání peněz organizace. 35 

V současné době je Laškar – e Tajjiba nejspolehlivější pákistánskou proxy skupinou.36Její roční 

rozpočet dosahuje částky cca 50 miliónů dolarů. Z této částky připadá přibližně 5 miliónů 

dolarů na vojenské operace a zbytek na podporu náboženského vzdělávání. Dotace pákistánské 

vlády však nebyly jediným finančním zdrojem, neboť tato skupina získávala finanční 

prostředky také od zahraničních sponzorů, jako je Saudská Arábie, která LeT v minulosti 

sponzorovala prostřednictvím dnes již zakázané charitativní organizace Haramain Islamic 

Foundation. 37  Kromě Haramain Islamic Foundation přijímala LeT finanční pomoc i od 

charitativních organizací ar – Rashid Foundation a International Islamic Relief Organization. 

Po teroristických útocích z 11. září 2001 na základě příkazu výkonného nařízení číslo 13224 ze 

dne 23. září 2001 se dostaly výše uvedené charitativní organizace do hledáčku ministerstva 

financí USA s cílem zabránit těmto organizacím v podpoře teroristických skupin.38  

Výsledkem tohoto nařízení bylo zastavení finanční podpory LeT ze zahraničí a proto LeT byla 

nucena hledat své sponzory mezi pákistánskými obchodníky a požádat o finance i pákistánskou 

vládu, která dotovala Džamá’at ud - Da’wu a její charitativní projekty jako jsou nemocnice a 

 
33 (Sandhu 1997) 
34 (V.S. Subrahmanian 2013, s.39) 
35 (V.S. Subrahmanian 2013, s.40) 
36 (Kapur 2016, s.21) 
37 (Malik 2008, s.64) 
38 (C. C. Fair 2018, s.96) 
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školy, až 50 000 USD měsíčně. 39  Navíc finanční podpora plynoucí od pákistánských 

bezpečnostních složek, které této organizaci přiznávaly různé odměny za účast ve vojenských 

akcích, zvýšila příjem LeT až na částku 5,2 miliónů dolarů ročně. 40 

 
39 (V.S. Subrahmanian 2013, s.40) 
40 (PTI 2021) 
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1.1.2. Džamá’at ad – Da’wa a charitativní činnost 
Do roku 2019 provozovala Džamá’at ad – Da’wa charitativní organizaci Faláh – e Insáníjat 

Foundation (Nadace pro blaho lidstva), která sloužila jako zástěrka pro financování 

džihádistických aktivit Džamá’at ad – Da’wa. Důvodem založení této organizace byla snaha 

rozšířit   aktivity i do nejvzdálenějších koutů Pákistánu. Organizace byla založena v roce 1990 

Háfizem Sa’ídem a sídlila ve městě Láhaur.  Faláh – e Insáníjat Foundation byla jednou 

z největších charitativních organizací na území Pákistánu a provozovala více než 300 seminářů, 

škol, nemocnic a záchranných služeb po celé zemi.41 Podle dostupných informací bylo s touto 

organizací svázáno odhadem 50 000 dobrovolníků.  

Organizace poskytovala služby převážně v oblasti zdravotnictví a vzdělávání a vypomáhala 

finančně i materiálně při živelných pohromách, které Pákistán každoročně postihují.  Ředitelem 

této organizace byl Háfiz Abd ar – Rauf. Faláh – e Insáníjat Foundation působila kromě 

Kašmíru také v Balúčistánu a Sindhu, kde financovala výstavbu vodovodů. Díky těmto 

projektům bylo možně zásobovat pitnou vodou mimo jiné i 10 věznic v této oblasti.42 Mimo to 

provozovala nemocnice The Modern Karachi Hospital v Karáčí, nemocnici Al – Azíz 

v Muridke a další čtyři v Gudžranwále, Kvétě a v Hajdarabádu. Organizace  vlastnila také 

několik rybích farem, tržnic a zemědělskou  půdu, ze které vybírali příslušníci Džamá’at ad 

Da’wa od pákistánských farmářů ušr  (desátek). 43  Faláh – e  Insáníjat Foundation byla 

organizace s globální působností a organizovala pomoc i zahraničí, v zemích jako je 

Afghánistán, Myanmar, Indonésie Somálsko, Sýrie a Nepál 44Další charitativní organizací, 

která působí pod hlavičkou Džamá’at ad – Da’wa je Idára Chidmat – e Chalq (Kancelář pro 

pomoc lidem) v anglické verzi známou jako Idara Khidmat – e Khalq. Jedná se o charitativní 

organizaci založenou v roce 2006. V roce 2010 byla přidružena k Faláh – e Insáníjat Foundation. 

Idára Chidmat – e Chalq se zabývá vzděláváním dětí. Například 25.4. 2012 otevřela v Láhauru  

vzdělávací centrum, kde se zájemci měli možnost naučit  pracovat s počítači  zcela zdarma.45 

Další činností byla bezplatná desinsektce domácností proti komárům z rodu Aedes (Komár 

tropický), který je přenašečem horečky Dengue.46 Po roce 2008 bylo také za přispění FIF 

zřízeno po celém Pákistánu  150 zdravotnických center, které pomáhaly Pákistáncům v boji 

 
41 (Hussain 2019) 
42 (Problems Faced by Emprisoned Women in Context in Islam 2017, s. 45) 
43 (Geoffrey Kambere 2021) 
44 (Fair 2018, s.88) 
45 (Khabrain Lahaur 2012, s.2) 
46 (Khabrain Lahaur 2012, s.2) 
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proti šíření hepatitidy C, což je virové onemocnění šířící se v Pákistánu  především mezi 

uživateli drog.47  

 Po teroristickém útoku v Bombaji v roce 2008 byla Džamá’at ad – Da’wa prohlášena radou 

bezpečnosti OSN teroristickou organizací a o šest let později učinily ten samý krok i Spojené 

státy, které zároveň vyhlásily i odměnu 10 miliónů dolarů za dopadení Háfize Sa’ída. Pákistán 

posléze na nátlak Spojených států Džamá’at ad – Da’wu a její charitativní organizaci v roce 

2019 zcela zakázal a úřadovny obou organizací nechal uzavřít. 48 Pákistánská vláda následně 

zabavila veškerý majetek této organizace v provincii Gilgit Baltistán a to včetně Kašmíru. V 

Pandžábu bylo zabaveno 148 aktiv této organizace. 49 Nicméně ihned po zákazu FIF vznikly 

zástupné organizace s názvy Al – Madina Foundation a Aisar Foundation. 50 

Finanční dary bylo možné darovat prostřednictvím charitativních schránek, které jsou 

rozmístěny po celém Pákistánu, nejčastěji v obchodních centrech.51 Charitativní prostředky 

však FIF získává i v zahraničí. V Evropě jsou nejčastějšími dárci Pákistánci, žijící převážně ve 

Velké Británii.52 Dalšími velkými dárci jsou obyvatelé Saudské Arábie a Kuwajtu. 53  

1.1.3. Ilegální aktivity Džamá’at ad – Da’wa 

Džamá’at ad – Da’wa využívá k získávání finančních prostředků i některých hospodářských 

deliktů, jako je falšování faktur nebo padělání domácí a zahraniční měny. Nejčastější metodou 

je předražování různých služeb ve formě různých přirážek tzv. poplatek na svatou válku.54 Další 

velmi výnosnou aktivitou je výroba drog a pašování zbraní, kterou Džamá’at ad – Da’wa 

provozuje ve spolupráci s Tálibánem. 55  Navíc, poté co Tálibán převzal opět kontrolu na 

Afghánistánem, se indické bezpečnostní složky obávají, že dojde k nárustu pašování především 

heroinu.56 Problémem je také skutečnost, že se toto pašování děje za pomoci pákistánských 

bezpečnostních složek, které poskytují LeT k přepravě drog, zbraní a výbušnin moderní 

technologie, jako jsou například drony, které jsou převážně čínské výroby.57 Indie reaguje na 

toto pašování instalací nízkoúrovňových radarů podél hranic s Pákistánem.58 

 
47 (Yasmeen 2017, s.206) 
48 (Arynews 2019) 
49 (Dawnnews 2018) 
50 (The Hindu 2019) 
51 (Tanken 2011, s.10) 
52 (Clarke 2010, s.25) 
53 (Guardian 2010) 
54 (Tanken 2011, s.10) 
55 (Rath 2021, s.2) 
56 (Majid 2021) 
57 (Gupta 2020) 
58 (Gupta 2020) 
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1.2. Vznik vojenského křídla Džamá’at ad – Da’wa 

Vznik Laškar – i Tajjiba byl výsledkem sovětské intervence v Afghánistánu z let 1979 – 1989. 

Vstup sovětských vojsk do Afghánistánu dne 25. prosince 1979 zmobilizoval mnoho mladých 

studentů náboženských madras, především v sousedním Pákistánu. Bojovníci džihádu se tehdy 

převážně rekrutovali z členů deobandíjských náboženských skupin. Protože členové Ahl – e 

Hadíth byli velkými kritiky vlády generála Ziá al – Haqqa59 , pákistánská zpravodajská služba 

Inter – Servis Intelligence neposkytovala tehdy této náboženské skupině žádnou finanční, ani 

materiální podporu. To byl také hlavní důvod, proč bojovníci Ahl – e  Hadíth zpočátku 

nevytvořili žádné samostatné bojové uskupení, ale působili v arabských nebo afghánských 

salafistických skupinách jako byla například Džamá’at al – Ansár al – Afgháníjín (Skupina 

ochránců afghánského lidu).60 Výcvik bojovníků probíhal v Afghánistánu, v provincii Paktíka 

a byl veden zkušeným velitelem Sajáfem.61 Problémem však byla skutečnost, že salafističtí 

bojovníci ovlivňovali členy Ahl – e Hadíth svými myšlenkami, což vedlo k návratu mnoha 

členů Ahl – e Hadíth zpět do Pákistánu.62  Jedním z členů této skupiny byl i Zakí ar – Rahmán 

Lakví, budoucí vojenský velitel Laškar – e  Tajjiba. Zakí ar – Rahmán Lakví odešel v roce 1982 

bojovat proti Sovětům do Afghánistánu, ale v polovině roku 1982 odcestoval zpět do Pákistánu, 

aby zde rekrutoval pro džihád v Afghánistánu skupinu bojovníků Ahl – e Hadíth, kteří se 

později stali základem pro nově vzniklé vojenské uskupení Laškar – e Tajjiba.63  Uskupení 

vedené Zakí ar – Rahmánem Lakvím se v roce 1985 spojilo s misijní skupinou Ahl – e Hadíth 

založenou Mohammadem Sa’ídem a Zafarem Iqbálem.64  Obě skupiny se následně spojily a 

koncem 80 – tých let vytvořily organizaci Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád (Organizaci pro 

kázání a vedení). První výcvikové tábory Tajjiba a Aqsá se nacházely v údolí Korankal v 

provincii Kúnar a Paktíja v Afghánstánu.  A právě v této době začala Markaz ad – Da’wa Wa al 

– Iršád úzce spolupracovat s organizací al – Qá’ida. Když v roce 1990 vzniklo i vojenské křídlo 

této nové organizace Laškar – e Tajjiba, stal se Zakí ar – Rahmán Lakhví jejím velitelem.65  Po 

odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu začala zpravodajská služba Inter – Servis 

Intelligence využívat toto vojenské křídlo jako proxy skupinu pro operace v Kašmíru. Posléze 

se Laškar – e Tajjiba zapojila v rámci Pákistánu i do sektářského násilí.66 

 
59 Muhammad Zia-ul-Haq 1924 – 1988 byl pákistánský generál a šestý prezident Pákistánu. K moci se dostal za 
pomoci vojenského převratu v roce 1977.  
60 (Jamal 2014, s.39) 
61 (A. Hamza, Qáfila - je Da'wa Wa Džihád 1993, s. 98) 
62 (Yasmeen 2017, s. 45) 
63 (Jamal 2014, s.40) 
64 (V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
65 (V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
66 (Syed 2016, s.490) 
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 Ačkoliv by se dalo očekávat, že Laškar – e Tajjiba směřuje své aktivity pouze ke Kašmíru, Indii 

a Afghánistánu, lze její přítomnost bez problémů vysledovat ve všech moderních konfliktech. 

Její bojovníci se účastnili bojů v Bosně, Dagestánu, Čečensku nebo v Iráku.67  Lze ji tedy 

považovat za džihádistickou organizaci s celosvětovou působností. 68 

  

 
67 (Yasmeen 2017, s.79) 
68 (Yasmeen 2017, s.78) 
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1.3. Vůdci Laškar – e  Tajjiba 

1.3.1. Háfiz Mohammad Sa’íd 

Háfiz Mohammad Sa’íd je v současné době považován za jednoho ze zakladatelů a vůdců 

náboženské radikální organizace Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád, přejmenované později na 

Džamá’at ad – Da’wa a jejího vojenského křídla Laškar – e Tajjiba. Podle lidí, kteří se s ním 

setkali, je Háfez Mohammad Sa’íd žoviální, vzdělaný muž a laskavý hostitel s velkým 

řečnickým nadáním.69  Narodil se 5. června 1950 v pákistánském Paňdžábu ve městě Sarghoda, 

kam odešli jeho rodiče po rozdělení Britské Indie v roce 1947.70 Když mu bylo 12 let, naučil se 

nazpaměť celý korán a  stal se háfizem.71  O něco později se přestěhoval ke svému strýci 

Háfizovi Abdalláhovi Baháwalpurímu72 do paňdžábského města Baháwalpur, kde v roce 1974 

absolvoval magisterské studium v oboru islámských studií na paňdžábské univerzitě známé  

jako Džámi’a Abbásíja. 73  Jeho strýc mu byl při studiu velmi nápomocný, neboť byl 

nejvýznamnějším pákistánským duchovním myšlenkového směru Ahl – e Hadíth. A právě 

působení v Baháwalpuru a následný sňatek se sestřenicí Majmúnou ovlivnil jeho příklon k 

tomuto náboženskému směru. Protože Majmúna pocházela ze salafistické rodiny, chápala 

Sa’ídovo zapálení pro džihád jak v Kašmíru, tak v Afghánistánu, a všemožně ho v následujících 

letech v těchto činnostech podporovala. 74 

Po vojenském převratu v roce 1977 se Háfiz Sa’íd stal členem Rady pro islámskou teologii na 

technické univerzitě v Láhauru, kde po krátké době dosáhl lektorského titulu. 75 Získání tak 

vážené pozice mu umožnilo přestěhovat se s celou rodinou do města Bághbánpury, které se 

nacházelo blíže Láhauru. Díky své erudici byl Mohammad Sa’íd následně v roce 1980 vyslán 

univerzitou v Láhauru do Saúdské Arábie, kde zahájil studium na univerzitě krále Saúda, aby 

zde posléze získal další magisterský titul. 

 Pobyt v Saúdské Arábii umožnil Sa’ídovi navázat řadu kontaktů s vlivnými osobnostmi z řad 

duchovenstva. 76   V 80 – tých letech se seznamuje se Zakí ar – Rahmánem Lakvím, který tehdy 

vedl povstalecký boj proti sovětské okupaci v Afghánistánu. Háfiz Mohammad Sa’íd se rozhodl 

 
69 (V.S. Subrahmanian 2013, s.30) 
70(Kurejší 2016, s. 17 - 18) 
71(V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
72Háfiz Abdulláh Baháwalpurí (23.7.1927 – 21.4.1991) Byl strýc Háfize Mohammada Sa‘ída, otec Háfize Abd ar 

– Rahmána Makího, profesorem islámských studií, význačným pákistánským teologem, přívržencem Ahl – i 
Hadíth a blízkým přítelem zakladatele Pákistánu Mohammada Alího Džináha. Ovládal angličtinu, arabštinu, 
perštinu a urdštinu. Mezi jeho nejvýznačnější díla patří kniha s názvem Naslouchání mrtvým pojednávající o 
jedinečnosti Boží (tauhídu).  

73 (Nijáznáma 2016)  
74 (Nijáznáma 2016)  
75 (V.S. Subrahmanian 2013, s.30). 
76(V.S. Subrahmanian 2013, s.31). 
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tento boj podpořit, a proto po návratu do Pákistánu v roce 1985 založil spolu se svým 

univerzitním kolegou Zafarem Iqbálem organizaci zaměřenou na misijní činnost a 

proselytismus.  

Koncem 80 – tých let se tato organizace spojila s Lakvího uskupením a vznikla organizace 

Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád. Lakví následně odešel do Núristánu, kde prošel vojenským 

výcvikem. Muhammad Sa’íd a Amír Hamza odjíždějí s ním, aby zde navázali kontakty 

s místními obchodníky, sehnali peníze pro džihád proti Sovětům a kázali v místních mešitách.77 

Rok po svém působení v Afghánistánu pomáhá Háfez Mohammad Sa’íd založit dva výcvikové 

tábory v Afghánistánu, Tajjiba v provincii Paktíja a Aqsá v provincii Kúnar.78 

V roce 2001 byl Mohammad Sa’íd nakrátko zadržen pákistánskými bezpečnostními složkami 

v souvislosti s útokem na dolní komoru indického parlamentu. Spolu s jeho zatčením 

následoval i zákaz jeho organizace MDI. 79 

Následně po svém propuštění zakládá Mohammad Sa’íd novou charitativní organizaci 

Džamá’at ad – Da’wa. Po útoku na vlak v Bombaji v roce 2006 a dále po dosud největších 

teroristických akcích LeT, útocích v roce 2008, byl Mohammad Sa’íd označen za 

mezinárodního teroristu a byl umístěn do domácího vězení. 80 V roce 2009 rozhodl nejvyšší 

pákistánský soud, že domácí vězení, ve kterém se Háfez Mohammad Sa’íd, nachází, odporuje 

ústavě a nařídil jeho propuštění. Což samozřejmě vyvolalo protesty ze strany Indie.81  

V roce 2017 zakládá Mohammad Sa’íd novou pákistánskou politickou stranu Národní 

muslimská liga s cílem kandidovat následujícího roku ve volbách. Následný politický tlak USA 

a označení NML za teroristickou organizaci zhatilo Sa’ídovi kandidaturu. 82 

V roce 2019 provedla LeT teroristický útok v Pulwamě, který zvýšil napětí mezi Indií a 

Pákistánem. Pákistán se snažil vyhnout vojenskému konfliktu s Indií a pozatýkal podezřelé 

radikály včetně Háfize Mohammada Sa’ída, kterému pákistánská justice udělila pětiletý trest 

odnětí svobody. 83 

  

 
77(Yasmeen 2017, s.47) 
78 (A. Hamza, Qáfila - je Da'wa Wa Džihád 1993, s.265) 
79 (Reuters 2009) 
80 (Khan 2009) 
81 (BBC, www.bbc.co.uk 2009) 
82 (Welle 2018) 
83 (18 2020) 
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1.3.2. Zakí ar – Rahmán Lakhví 

Zakí ar – Rahmán Lakhví je vojenským velitelem a členem vojenské rady Laškar – e Tajjiba. 

Narodil se 30. prosince 1960 v okrese Okara pákistánském Paňdžábu. 84 Vzdělání získal na 

institucích Ahl – e Hadíth85, především se jednalo o náboženské učiliště Džámi’a Mohammadíja 

v Gudžranvále.   

V roce 1982 odešel spolu s Chálidem Multáním a dalšími přáteli do Núristánu, kde se účastnil 

ozbrojeného odporu proti sovětské okupaci. 86 Skupina bojovníků, ve které působil, se 

jmenovala Daulat – e Inqiláb – e Islámí Afghánistán.87 Po krátké době strávené v Afghánistánu 

se vrátil zpět do Pákistánu, aby zde zahájil nábor studentů pro afghánský džihád.88 Skupina, 

kterou vedl, se posléze stala základnou bojovníků Laškar – e Tajjiba. 

 V době svého působení v Afghánistánu se Lakhví spojil s misijní skupinou založenou 

Mohammadem Sa’ídem a Zafarem Iqbálem.89 Obě skupiny se následně spojily, aby vytvořily 

organizaci Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád. Když v roce 1990 vzniklo i vojenské křídlo této 

nové organizace Laškar – e Tajjiba stal se Zakí ar – Rahmán Lakhví jejím velitelem.90  

V této době získává také několik přezdívek. Jedna z nich, asi ta nejznámější je Čačájí – strýc.91  

Podle indických médiích je odpovědný za plánování teroristických akcí nejen v Kašmíru, ale i 

na území Indie.  

V roce 1999 došlo mezi Indií a Pákistánem ke Kargilské válce, která trvala od května do června. 
92  Válka probíhala v Kašmíru v okrese Kargil a indické armádě se podařilo v této válce vytlačit 

jednotky pákistánské armády zpět do pákistánské části Kašmíru. Zakí ar – Rahmán Lakhví  byl 

v té době velitelem Laškar – e Tajjiba a v souvislosti s touto operací pákistánské armády vyhlásil 

9. dubna 1999 otevření tzv. Druhé fronty. Cílem byla aktivizace indických muslimů, kteří měli 

provádět teroristické akce na území samotné Indie. 93 

Tento plán měl podle Lakhvího způsobit rozpad Indie, ale díky bdělosti indických 

bezpečnostních složek se nezdařil.94    

 
84 (V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 

85 (A. Hamza 1993, s.93) 
86 (A. Hamza 1993, s.59) 
87 (Yasmeen 2017, s.45) 
88 (Yasmeen 2017, s.45) 
89(V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
90(V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
91(V.S. Subrahmanian 2013, s.31) 
92 (Indianexpress 2020) 
93 (Swami 2015) 

94 (Swami 2015)  
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Zakí ar – Rahmán Lakhví proto naplánoval několik dalších teroristických útoků v Bombaji 

v době od 26. - 29. listopadu 2008. K financování této akce využil Lakhví spolu se svým 

přítelem Abú Anasem Mohsinem nadace s názvem Abú Hurajra.95   

Indie následně obvinila Laškar – e Tajjibu z organizování útoků v Bombaji a proto pákistánské 

bezpečnostní složky dne 7. prosince 2008 Zakí ar – Rahmána Lakvího zatkly a byl uvězněn. 

Lakhví byl obviněn z organizování teroristického útoku na dva luxusní hotely, vlakové nádraží, 

nemocnici, židovské kulturní centrum a několik dalších cílů ve městě. V dubnu roku 2015 byl 

však propuštěn z vězení na kauci, což vyvolalo protest Indie. 96  

 

  

 
95 (Sahíb 2021)  

96 (BBC 2012)  



24 

 

1.3.3. Abd ar -  Rahmán Makkí   

Abd ar – Rahmán Makkí je jedním z vojenských velitelů Džamá’at ad – Da’wa a bratranec 

Háfize Sa’ída. Narodil se v Baháwalpúru v provincii Pandžáb. Dlouhá léta přednášel na 

islámské univerzitě v Medíně v Saúdské Arábii. Je jedním z nejvýznamnějších kritiků indické 

přítomnosti v Kašmíru a hlavním ideologem LeT. V současné době je považován za muže číslo 

2 v rámci této organizace. 97V roce 2012 na něj vyhlásily Spojené státy odměnu v hodnotě 2 

miliónů dolarů, neboť se potvrdily jeho kontakty jak s Tálibánem, tak al – Qá’idou. Podle 

indického deníku Times of India je Abd ar – Rahmán Makkí spojkou mezi těmito organizacemi 

a Džamá’at ad – Da’wa.98   Podle zmíněného deníku poskytovala Džamá’at ad – Da’wa na 

základě dohody mezi Makkím a Tálibánem bojovníkům Tálibánu vojenský výcvik ve svých 

výcvikových táborech. Makkí je znám také svou ostrou rétorikou vůči Indii a její vojenské 

přítomnosti v Kašmíru. 99Mimo to kritizuje i pákistánskou vládu, že je příliš sekulární.100  

Do roku 2019 řídil Makkí charitativní organizaci Faláh – e Insáníjat Foundation, která byla 

pákistánskou vládou 11. května roku 2019 zakázána. Abd ar – Rahmán Makkí byl následně 

zatčen v rámci pákistánského národního akčního plánu boje proti terorismu a extremismu.101  

V roce 2021 využil Tálibán kontaktů z Makkím. Ten ochotně pomohl Tálibánu s náborem 

bojovníků z řad Laškar – i Tajjiba, kteří se následně účastnili obsazování Afghánistánu v době 

stahování Spojenců. Podle vyjádření deníků Hindustani Times bylo velké množství bojovníků 

LeT spatřeno na check pointech v nedávno obsazeném Kábulu. Pomoc LeT jednotkám Tálibánu 

má   zcela jistě za cíl později umožnit této organizaci využít území Afghánistánu k přípravám 

útoků nejen v indické části Kašmíru, ale určitě i v Indii samotné.102 

  

 
97 (Parashar, The Times of India 2012) 
98 (Parashar 2015) 
99 (Parashar, The Times of India 2012) 
100 (Zeenews 2017) 
101 (Newsletter 2019) 
102 (Hindustantimes.com 2021) 
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1.3.4. Amír Hamza  

Maulawí103 Amír Hamza je ideolog Laškar – e Tajjiba a veterán afghánského džihádu z let 1979 

– 1989 a jeden z hlavních zakladatelů Laškar – e Tajjiba. Narodil se 10. května 1959 v provincii 

Pandžáb ve městě Šejchupúra. Hamza je považován za zakladatele a hlavního přispěvovatele a 

redaktora propagandistických časopisů, jakým je například Madžallat ad – Da’wa. Sám mimo 

to vydal několik publikací. Mezi nejznámější tituly patří Setkání s andělem smrti, Honba za 

Rusy, Pojednání o Síře, Karavana výzvy a džihádu, Náboženské a politické přesvědčení. Jeho 

články a knihy jsou zaměřeny především na náboženskou problematiku a džihád. Vzhledem 

k tomu, že se účastnil afghánského džihádu namířeného proti Sovětskému svazu, rozhodl se 

zvěčnit své zkušenosti a zážitky v díle Karavana výzvy a džihádu, kde popisuje vznik Markaz 

ad – Da’wa Wa al – Iršád a jejího vojenského křídla Laškar – e Tajjiba, následný výcvik 

v Pešáwaru a odchod do Núristánu.  

V roce 1987 se Amír Hamza vydal se Sa’ídem Muhammadem a dalšími čtyřmi spolubojovníky 

do Péšawaru, kde všichni získali vojenský výcvik pod vedením Abd ar – Rasúla Sajjáfa104, což 

byl vyšší důstojník z jedné nejmenované arabské země. 105  Po   výcviku se celá skupina 

přesunula do Paktíky a potom i do Núristánu, kde zpočátku navštěvovali mešity a navazovali 

přátelské vztahy s ostatními mudžáhedíny a sympatizanty džihádu. Mimo to navazovali styky 

také s obchodníky, získávali od nich finanční dary a prostřednictvím těchto peněz podporovali 

džihád. 106 Amír Hamza se poté rozhodl získávat finanční dary také pomocí pátečních kázání, 

která praktikoval v kongregačních mešitách po celém Núristánu. 107 

Když se v roce 1991 rozpadl Sovětský svaz navštívil Amír Hamza Tatarstán, kde se zde setkal 

s členy Ahl-e Hadíth. Posléze napsal o svém putování cestopis s názvem Rús ké ta’áqab mein 

(Honba za Rusy). V cestopisu uvádí, že předtím než odcestoval do Tatarstánu, navštívil 

svobodné muslimské země Uzbekistán, Tádžikistán, Kazachstán, Turkmenistán a také 

Moskvu.108 Z Moskvy pokračoval do Kazaně, Astrachaně a posléze zamířil na Kavkaz. Při 

návštěvě Moskvy si všímá přežívajícího kultu Lenina a přirovnává jeho uctívání k uctívání 

 
103 Maulaví je titul duchovního, který absolvoval tři roky studia na Dár ul – Ulúm. Studenti s tímto titulem studují 
v prvním ročníku arabskou gramatiku, základy fiqhu, v druhém ročníku korán a jednu knihu hadíthú a ve třetím 
ročníku šest knih hadíthú. Na institutu Dár ul - Ulúm lze dosáhnout až vzdělání muftího nebo qázího. Délka 
takového studia je pak 6 – 8 let. (Vestenskov 2018, s.26) 
104 (Yasmeen 2017, 49) 
105 (A. Hamza, Qáfila - je Da'wa Wa Džihád 1993, s.98) 
106 (A. Hamza, Qáfila - je Da'wa Wa Džihád 1993, s.99) 
107 (A. Hamza, Qáfila - je Da'wa Wa Džihád 1993, s.99) 
108 (A. Hamza 2004, s.13) 
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Satana.109  Ve svém díle silně kritizuje holdování alkoholu. Následně odjíždí na Kavkaz a 

zkoumá zde situaci islámu po pádu komunismu.  

V krátkosti lze říct, že tento cestopis měl za cíl prozkoumat život muslimů ve všech částech 

bývalého Sovětského svazu a zmapovat, jak se zde islám rozvíjí a stává se dominantním. Podle 

Amíra Hamzy by k tomuto intenzivnímu rozvoji islámu v sovětské Střední Asii nedošlo, nebýt 

afghánského džihádu, který osvobodil milióny muslimů z poddanství.110  

Dalšími velmi slavnými publikacemi Amíra Hamzy jsou knihy o džihádu v Bosně. Jedná se o 

tituly s názvem   Bosnia ké džihádí mejdánún mein (Válečná pole Bosny) a Bosnia ké Arab 

šuhadá (Arabští mučedníci z Bosny).  

Kniha Válečná pole Bosny vypráví o arabských salafistech, kteří pomohli členům Ahl – e 

Hadíth vytvořit organizaci Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád a po vítězství džihádu 

v Afghánistánu odjeli do Bosny bojovat proti nepřátelům islámu. 111 

Druhá kniha Arabští mučedníci z Bosny vypráví o osudech arabských mudžahedínů, kteří přijeli 

do Bosny pomáhat muslimům proti jinověrcům. V úvodu Amír Hamza popisuje bývalou 

Jugoslávii jako bezbožnou zemi, kde Bohu nepřátelští komunisté potlačovali islám. 
112Muslimové, kteří zde žili, pili alkohol, nosili západní šat a uzavírali sňatky s křesťany. Po 

pádu komunismu se země rozpadla a jinověrci začali muslimy utlačovat. Muslimové z celého 

světa nemohli jejich utrpení jen přihlížet, a proto přijeli do Bosny, aby vedli džihád proti 

srbským křižákům. 113  Mimo to napsal Amír Hamza dalších několik knih zabývající se 

problematikou tauhídu.  

  

 
109 (A. Hamza 2004, s.83) 
110 (Yasmeen 2017, s.78) 
111 (Yasmeen 2017, s.137) 
112 (A. Hamza 2006, s.14) 
113 (A. Hamza 2006, s.17) 
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1.3.5. Zafar Iqbál 

Zafar Iqbál je pákistánský univerzitní profesor, spolupracovník Háfize Mohammada Sa’ída a 

spoluzakladatel salafistické organizace Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád.114 

 Zafar Iqbál se narodil v roce 1953 v Paňdžábu. Pocházel z rodiny, která byla stoupencem 

náboženské sekty Barelwí.115 Při studiu na univerzitě byl ovlivněn učením Háfize Mohammada 

Abdalláha Baháwalpurího a stal se stoupencem Ahl – e Hadíth. Svými náboženskými postoji 

se mu zanedlouho podařilo ovlivnit celou svou rodinu i blízké přátele.116  Začátkem 80 – tých 

let se stává profesorem na Technické univerzitě v Láhaur, kde navazuje přátelství s Háfizem 

Mohammadem Sa’ídem. Oba profesoři v té době organizují kázání pro lidové masy a zakládají 

zde organizaci sdružující studenty Ahl – e Hadíth. 117  V roce 1984 odjíždí Zafar Iqbál na studia 

do Saudské Arábie. Po svém návratu do Pákistánu zakládá s Háfizem Mohammadem Sa’ídem 

náboženskou skupinu Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád. Cílem této skupiny je odcestovat do 

Sověty okupovaného Afghánistánu a vést zde džihád slovem i mečem. 118  Následně Háfiz 

Mohammad Sa’íd, Zafar Iqbál a dalších několik členů Markaz ad – Da’wa Wa al – Iršád odjíždí 

do pákistánského Péšawaru, kde se účastní vojenského výcviku s dlouhými ručními palnými 

zbraněmi. Po skončení tohoto výcviku, který trval cca měsíc odjíždí všichni do Afghánistánu.  

V Afghánistánu se skupině vedené Háfizem Sa’ídem podaří prostřednictvím Amíra Hamzy 

navázat kontakty nejen s místní obchodní elitou, ale i elitou náboženskou. 119Skupina následně 

odjíždí do Núristánu, kde získává další vojenský výcvik.  

Po návratu z Afghánistánu se Zafar Iqbál stává vedoucím pro vzdělávání studentů pro nábor do 

Laškar – e Tajjiba. Jeho cílem je zajistit lepší indoktrinaci pákistánských studentů do řad Laškar 

– e Tajjiba. Rozhodne se tedy přepracovat slabikáře pro žáky základních škol tak, aby lépe 

vyhovovaly ideologii džihádu. Výsledkem jeho snažení je čítanka, která při učení abecedy 

používá namísto běžných výrazů slova jako Alláh, džihád a bundúq (puška). 120 

V roce 2004 dochází k rozkolu mezi Iqbálem a Muhammadem Sa’ídem. Důvodem byla údajná 

nespokojenost Iqbála se Sa’ídovým vedením a finanční strategií. Výsledkem byl odchod Zafara 

 
114 (V.S. Subrahmanian 2013, s.24) 
115 (V.S. Subrahmanian 2013, s.30) 
116 (Yasmeen 2017, s.46) 
117 (Jamal 2014) 
118 (A. Hamza 1993, s.26) 
119 (A. Hamza 1993, s.98) 
120 (V.S. Subrahmanian 2013, s.36) 
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Iqbála z LeT a založení organizace nové s názvem Chajrun Nás (Nejlepší lidé). Po několika 

letech se však Zafar Iqbál k LeT znovu vrací. 

V roce 2019 je Zafar Iqbal spolu s Háfizem Mohammadem Sa’ídem odsouzen za financování 

terorismu k devíti letům odnětí svobody121. V roce 2021 však byl na základě odvolání Zafar 

Iqbál propuštěn.  

  

 
121 (18 2020) 
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1.4. Laškar – e Tajjiba jako významná pákistánská proxy skupina 

Laškar – i Tajjiba byla už od počátku svého vzniku využívána jako jedna z nejdůležitějších 

proxy skupin používaných Pákistánem k dosažení jeho politických a vojenských cílů nejen 

v Afghánistánu, ale hlavně v kašmírském konfliktu s Indií.122 Důvodem, proč Pákistán využívá 

tyto zástupné skupiny je fakt, že hned po svém vzniku v roce 1947 se dostala tato země do 

územního sporu s Indií. Tyto spory se netýkaly pouze Kašmíru, ale i třeba vytyčení hranic 

v oblasti Katččhatských bažin. Dále vznikly problémy s uprchlíky a spory o zavlažování, 

zejména v pohraničních oblastech. V roce 1965 došlo k válečnému konfliktu s Indií, který 

skončil podepsáním mírové smlouvy v Ženevě v červnu téhož roku. Následný rozpad Pákistánu 

v roce 1971 výrazně oslabil Pákistán, jak vojensky, tak politicky. Pákistán si uvědomil, že se 

vojensky nemůže Indii rovnat a proto v 70 – tých a 80 – tých letech za vlády generála Ziá al – 

Haqqa začal podporovat islamistické polovojenské skupiny, které za finanční či jiné odměny 

bojovaly za politické zájmy pákistánské vlády.  

Hlavní výhodou využívaní proxy skupin je skutečnost, že na rozdíl od pravidelných složek 

pákistánské armády jsou relativně levné. Investice do náboru a výzbroje nejsou tak vysoké jako 

v případě národní armády. Bojové skupiny proxy bojovníků jsou malé a snadno splynou s 

civilním obyvatelstvem, což znesnadňuje jejich odhalení a zneškodnění. Výhodou těchto skupin 

je také moment překvapení.123 Útočníci se navíc nemusí snažit uniknout a zabíjet nebo bojovat 

na život a smrt. To jim umožňuje působit značné škody na civilních a vojenských cílech. Bránit 

se takovýmto skupinám využívajících těchto taktik je značně problematické i pro relativně 

vojensky silné státy jako jsou Afghánistán nebo Indie. Na jednu stranu se může zdát, že tato 

strategie může být výhodná pro vojensky slabší státy, které si nemohou díky těmto proxy 

skupinám dovolit napadnout silnějšího protivníka přímo, na druhou stranu se tyto skupiny na 

rozdíl pravidelné armády hůř ovládají. 124 

Z taktického hlediska se Laškar – e Tajjiba až do první poloviny 90 – tých let zaměřovala 

pouze na indické ozbrojené složky působící v Kašmíru.125 Přelom nastal v roce 1996 kdy LeT 

poprvé zaútočila na civilní nemuslimské obyvatelstvo.126 V roce 2000 se přesunula do Indie. 

Snad nejznámější útok, který LeT provedla byl teroristický útok z roku 2008. V tomto roce 

 
122 (Kanwal 1999) 
123 (Kapur 2016, s.13) 
124 (Kapur 2016, s.13) 
125 (C. C. Fair 2011, s.25) 
126 (V.S. Subrahmanian 2013, s.164) 
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zaútočila tato organizace na několik cílů v Bombaji. Tento útok byl význačný také tím, že 

poprvé byly napadeny židovské cíle a západní turisté.127   

 
127 (BBC 2012) 
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1.5. Laškar – e Tajjiba a náboženské vzdělání a sektářské násilí 
Od založení Pákistánu v roce 1947 existuje v této zemi pět náboženských proudů provozujících 

jak náboženské školy (madrasy), tak univerzity. Jedná se Deoband, Ahl – e Hadíth, Džamá‘at – 

e Islámí, Barelwí a ší’ity.  Pokud jde o zastoupení těchto škol v Pákistánu provozuje 65% všech 

náboženských vzdělávacích institucí hnutí Deoband. Barelwí 25%, Ahl-i Hadíth 6% a počet 

ší’itských škol dosahuje 3%. 128 Tyto náboženské školy přijímají do svých řad studenty ze všech 

sociálních vrstev, získávají své finanční prostředky z několika převážně nestátních zdrojů a 

proto je studium pro studenty zdarma. Hlavním zdrojem příjmu je náboženská daň zakát, ušr, 

chums, fitrana129 a almužna (sadaqa) od bohatých nadací, sídlících převážně na Západě či na 

Blízkém východě.130  Dalším zdrojem jsou vlastní aktiva těchto madras, jako je na příklad 

pronájem nemovitostí a polností, které dostaly madrasy darem od bohatých sponzorů.  Vlivem 

islamizační kampaně a sovětské války v Afghánistánu v 80 – tých letech, začali sunnitské 

náboženské proudy jako Deoband a Ahl – e Hadíth dostávat štědrou finanční podporu a 

stipendia hlavně ze Saúdské Arábie.  Tato podpora měla za následek nejen zvýšení majetku a 

vlivu těchto náboženských učilišť, ale i kompromis, začlenit do svého učení i některé zásady 

saúdského wahhábismu. 

Problém sektářského násilí v Pákistánu pramení z historického vývoje regionu. Tento problém 

započal již v 70 – tých letech, kdy za vlády Ziá al – Haqqa byla zahájena islamizace země. 

Regionální politické změny, jako byla sovětská invaze do Afghánistánu, islámská revoluce 

v Íránu a zavedení trestů hudúd a daně zakát tyto problémy ještě umocnily a následkem toho se 

stal Pákistán centrem sektářských neshod. 131Důvodem těchto konfliktů byl také fakt, že některé 

náboženské sekty vystupovaly kriticky proti určitým bodům islámského práva, což vyvolalo 

sektářské boje, které měly vyřešit, čí interpretace islámského práva bude v Pákistánu převládat 

a která z náboženských sekt se stane v této zemi dominantní. Navíc vojenská vláda Ziá al – 

Haqqa, z obav importu ší’itské revoluce z Íránu, začala podporovat některé sunnitské skupiny, 

které měli tomuto nebezpečí zamezit. 132  Výsledkem této politiky bylo přes tisíc útoků, při 

kterých bylo zraněno nebo zabito až 3 000 lidí. 133 

 
128 (Vestenskov 2018, s.22) 
129 Fitrana nebo – li Zakát al – Fitr je druh povinné daně, která se platí na konci měsíce Ramadánu. Fitrana je 
požadována od každého muslima bez ohledu na majetek. (Zakat 2022) 
130 (Vestenskov 2018, s.61) 
131 (C. C. Fair 2018, s.35) 
132 (Yasmeen 2017, s.27) 
133 (Yasmeen 2017, s.28) 



32 

 

 Na druhou stranu tato politika umožnila, že některá sunnitská uskupení značně posílila. Co se 

týče LeT, zapojovala se do sektářského násilí jen v omezené míře, spíše naopak, zabíjení a 

útoky na všechny muslimy odsuzovala s výjimkou útoků na přívržence sekt Ahmadíja, Barelwí 

a ší’itů, které stále považuje za tzv. wádžib al – qatl tj. náboženskou povinností muslimů je 

takovéto lidi zabíjet. 134  

  

 
134 (Iqtidar 2011, s.123) 
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1.6. Zahraniční aktivity  
Po odchodu sovětských vojsk z Afghánistánu přesunula Laškar – e Tajjiba své aktivity do 

Kašmíru.  Také se zapojila do mezinárodních džihádistických aktivit a po bok takových 

organizací, jako byla například al – Qá’ida,135 a to nejen v Asii, ale i v Evropě. Laškar – e 

Tajjiba využíval především nespokojenosti mladých muslimů žijících pod útlakem sekulárních 

vlád po celém světě.  

Přítomnost bojovníků Laškar – e Tajjiba je patrna ve většině světových konfliktů. Nejznámější 

destinací byla Bosna,136 kde členové LeT působili pod hlavičkou tzv. The Muslim Forces, 137 

bojovali proti srbským ozbrojeným silám. LeT však mimo vojenských aktivit v zahraničí 

rekrutovala džihádisty z ostatních muslimských zemí a poskytovala jim vojenský výcvik a 

ideologickou přípravu ve svém středisku v pákistánském Muridke. Mimo jiné byla LeT aktivní 

při výcviku bojovníků z Čečenska.138 V roce 1995 navštívila delegace čečenských mudžáhidů 

v čele se Šámilem Basajevem Pákistán, kde jim byla přislíbena ze strany LeT aktivní pomoc. 

V následujícím roce 1996 bylo vysláno do Čečenska několik mudžáhidů na pomoc proti ruské 

intervenci. 139 

Dalším významným státem, kde tato organizace působí, jsou Spojené státy americké, kde se 

LeT zaměřuje především na rekrutování anglicky mluvících členů s americkým pasem.140 Ve 

Spojených státech vytvořila LeT síť spolupracovníků, jejíchž cílem bylo narušit vztahy mezi 

USA a Indií. 

V Afghánistánu je Laškar – e Tajjiba opět aktivní od roku 2006. V roce 2008 zřídila LeT 

v pákistánské Kvétě kancelář s cílem pomoci Tálibánu jak finančně, tak materiálně. Od roku 

2001 poskytovala na území Pákistánu také výcvik a krytí operativcům al – Qá’idy. 141 Aktivity 

Laškar – e Tajjiba se koncentrují hlavně v afghánské provincii Kúnar s primárním cílem bojovat 

proti koaličním silám.  

V roce 2020 se v této provincii podařilo afghánským bezpečnostním silám zlikvidovat několik 

jejích buněk LeT. 142 Při  incidentu, který se odehrál v září roku 2020 v okrese Asmár ve výše 

 
135 (V.S. Subrahmanian 2013, s.58) 
136 (V.S. Subrahmanian 2013, s.123) 
137 (Jamal 2014, s. 171) 
138 (Iršád 1999, s.52) 
139139 (Jamal 2014, s.187, Iršád 1999, s.52) 
140 (Jamal 2014, s.215) 
141 (Association 1394) 
142 (Mehr news 1399) 
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zmíněné provincii, bylo při odvetném útoku afghánských bezpečnostních sil zabito a zraněno 

několik bojovníků z řad LeT, kteří zde operovali spolu se členy Haqqáního sítě.143  

V současné době po odchodu Spojenců z Afghánistánu a bleskové ofenzívě islámského hnutí 

Tálibán prohlásil bývalý prezident Afghánistánu Ašraf Ghaní dne 22.7.2021, že Tálibán 

umožnil příliv velkého množství bojovníků Laškar – e Tajjiba na příkaz pákistánských 

radikálních kruhů do Afghánistánu, aby se zde účastnili bojových operací proti afghánské 

vládě.144  

Když 15.8.2021 padl Kábul do rukou Tálibánu, vstoupili do této afghánské metropole spolu 

s Tálibánem také bojovníci Laškar – e Tajjiba, kteří zde hlídkovali v ulicích a zajišťovali 

pořádek. 145  

  

 
143 (Chél 2020) 
144 (Association, shafaqna.com 2021) 
145 (Hindustantimes.com 2021) 



35 

 

1.7. Ideologičtí nepřátelé LeT 

Podle vůdce Džamá’at ad – Da’wa Háfize Sa’ída jsou Indové a Židé146 největšími nepřáteli 

islámu. Džihád vedený LeT se zaměřuje na útok především proti indickým cílům, ale při útocích 

v Bombaji v roce 2008 zaútočil LeT poprvé v historii i na cíle židovské. Mimo toho Džamá’at 

ad – Da’wa organizovala v pákistánském Láhaur protiizraelské protesty v průběhu konfliktu 

v Gaze v letech 2009147 

Podle vůdce Džamá’at ad – Da’wa Háfize Sa’ída, který poskytl v roce 2008 rozhovor 

v pákistánskému časopisu Nida – e Millat, je džihád vedený LeT zaměřen na všechny 

nemuslimy, především na Indy a Židy. 148  Podle Sa’ída Korán charakterizuje Židy jako 

nepřátelé islámu a Indové představují podle jeho slov nejhorší formu polyteismu. Třetím 

největším nepřítelem Ahl – e Hadíth jsou ší’ité. 149 

Co se týče Spojených států objevuje se jejich kritika až po roce 2000. V roce 2004 uveřejnil již 

zmíněný pákistánský týdeník Nida – e Millat rozhovor v němž Sa’íd kritizuje židovskou loby 

v americké vládě, která prakticky znemožňuje změnu politického postoje Spojených států vůči 

muslimským zemím.150  

Další velmi pronásledovanou skupinou, proti které LeT bojuje je Ahmadíja151. Tato náboženská 

skupina čelí od vzniku Pákistánu systematickému teroru ze strany nejen LeT, ale i některých 

deobandíjských skupin. 152Důvodem tohoto pronásledování je skutečnost, že Ahl – e Hadíth i 

Deoband považují členy sekty Ahmadíja za větší odpadlíky než například ší’ity, neboť podle 

názoru duchovních, lze ší’ity ovlivnit da’wou,153, kdežto členy sekty Ahmadíja nikoliv. 154 

  

 
146 Podle historických záznamů žili Židé na území Pákistánu od příchodu muslimů. Pákistánský deník Dawn 
zmiňuje, že v roce 1907 žilo v Karáčí několik tisíc Židů. Po roce 1947 však z důvodu založení Pákistánu a 
zesílených útoků proti židovské komunitě, hlavně v období arabsko – izraelských konfliktů, emigrovala velká část 
z nich do Evropy, Indie a Izraele. (Tufail 2016, s.131) 
147 (V.S. Subrahmanian 2013, s.25) 
148 (Ašrafí 2010, s.7) 
149 (Ašrafí 2010, s.9) 
150 (Jamal 2014, s.198) 
151 Ahmadíja je náboženské hnutí, které vzniklo v roce 1889 v Paňdžábu. Zakladatelem hnutí byl Mírza Ghulam 
Ahmad, který se prohlásil za Mahdího. Mírza Ghulam Ahmad tvrdil, že je příjemce zjevení božích stejně jako 
byl Mohammad, čímž si popudil proti sobě mnoho muslimů. V Pákistánu je tato sekta pronásledována a v roce 
1974 prohlásil pákistánský parlament členy sekty za nemuslimy. (Friedmann 2011)  

152 (AHRC 2012) 
153 (C. Fair, www.theprint.in 2022) 
154 (C. C. Fair 2011, s.13) 



36 

 

1. 8. Džamá’at ad – Da’wa jako význačná náboženská skupina  
Džamá’at ad – Da’wa se v rámci islámských náboženských skupin Jižní Asie řadí k sektě Ahl 

– e Hadíth. Ačkoliv je stoupenců tohoto hnutí na území Pákistánu pouhých 10%, jedná se z 

hlediska ortodoxie o velice zajímavou skupinu.  

Ahl – e Hadíth je sunnitské náboženské hnutí, které vzniklo v Indii v polovině devatenáctého 

století na základě učení Nazíra Husajna Dihlawího (1902) a Siddíqa Hasana Chána (1890).155 

Toto učení mělo za cíl čelit rostoucímu vlivu súfismu v jižní Asii. Oba učenci se navíc 

myšlenkově ztotožňovali s myšlenkami indického teologa a propagátora nového islámského 

myšlení Šáha Walí Alláha (1762). Následovníci tohoto hnutí se snaží prosazovat pravý islám 

z dob proroka Mohammada. Podle jejich názoru je pouze v sunně zachováno dědictví proroka 

Mohammada v čistotě. Z tohoto důvodu hnutí zavrhlo doktríny všech středověkých právních 

škol ve prospěch přímého používání textových pramenů sunny, kterými jsou Korán a hadíthy a 

které je nutné interpretovat doslovně. 156Proto se v minulosti označovali jako gheir taqlidí – ti, 

jenž neuznávají taqlíd.157  

Členové Ahl – e Hadíth kladou důraz především na ortopraxi prvních muslimů (sunna), zdrojem 

nápodoby je pro ně raná muslimská komunita (salaf), pro níž jsou hlavním zdrojem hadíthy a 

z toho důvodu používá i tato náboženská skupina názvu Ahl – e Hadíth (tradicionalisté).  

Na veřejnosti se vyznačují neupravenou bradkou, což je velmi zřetelný vizuální indikátor. 

Ideově se Ahl – e Hadíth hlásí k salafismu, neboť jejich učenci vycházejí z učení stejných 

myslitelů jako byl například Ibn Tajmíja (1328)158  a jsou ovlivněni učením Muhammada ibn 

Abd al – Wahhába (1792).  

Jejich přesvědčení vychází z Prorokova citátu: „Nejlepší mezi lidmi jsou lidé, kteří žijí v mé 

generaci.“ 159Ahl – e Hadíth jsou také značně netolerantní k ostatním náboženským sektám, a 

to nejen ší’itským, ale dokonce i sunnitským.160   

Dalším indikátorem, který odlišuje členy Ahl – e Hadíth od ostatních sekt je vykonávání 

modliteb. Členové této náboženské sekty se modlí stejně jako Prorok.161 

 
155 (Brown 2014, s.27) 
156 (Metcalf 2016, s.265) 
157 (Azmi 2012, s.22) 
158 (Lorch 2018) 
159 (Rumman 2014, 43) 
160 (Syed 2016, s.137) 
161 Členové Ahl – e Hadíth zahajují modlitbu stejně jako ostatní muslimové ve vzpřímeném postoji, takbírem a na 
rozdíl od ostatních muslimů, kteří mají palce za ušima, mají následovníci Ahl – e Hadíth ruce mírně před sebou 
ve výši ramen. Tento postoj odkazuje na hadíth 758 knihy modliteb se sbírky hadíthů od Abú Muslima. Důraz na 
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Členové Ahl – e Hadíth také brojí proti některým sunnitským praktikám, jako je například 

súfismus, který není v zásadě v souladu s učením islámu a považují ho za projev polyteismu.  

  

 

tento hadíth je jedním hlavních, kterým se toto hnutí odlišuje od ostatních muslimů v rámci celosvětové komunity. 
Podle výkladu Ahl – e Hadíth a na základě tohoto hadíthu je dotýkání se ušních lalůčků nepřípustná novota.   Ahl 
– e Hadíth dále uvádí, že je naprosto nepřípustné, aby sunnité během modlitby skládali ruce přes břicho namísto 
hrudníku, neboť se jedná o provinění proti skutečné islámské praxi. Tedy o nepřijatelnou inovaci, kterou můžeme 
sledovat u sunnitů nejen v Indii, ale i Arabském světě. Ahl – e Hadíth tvrdí, že Prorok si pokládal při modlitbě 
ruce na hruď a nikoliv na břicho, což dokládají na základě sbírky hadíthú Kitáb as – Salát od Abú Dawúda. Členové 
Ahl – e Hadíth prohlašují, že každý jedinec má povinnost odrecitovat při modlitbě súru al – Fátihu spolu s imámem 
a argumentují tento fakt hadíthem č. 724 Buchárího sbírky. Další zajímavostí při modlitbě členů Ahl – e Hadíth je 
ta skutečnost, že nedodržují žádné rozestupy, ale naopak se těsně vzájemně dotýkají rameny a nohami. Tento zvyk 
je založen na několika hadíthech ze sbírek Buchárího, Abú Muslima a Abú Dawúda. Ačkoliv většina hadíthů v 
této souvislosti praví, že důvodem tohoto zvyku je, aby modlící se osoby stály v jedné linii, hadíth 666 ze sbírky 
Abú Dawúda vysvětluje tento zvyk snahou zabránit satanovi připojit se k modlitbě nebo ji nějakým způsobem 
narušovat. 
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1.9. Bombové útoky v Bombaji 

Útoky na několik civilních cílů v indickém městě Bombaj byly naplánovány v pákistánském 

Muridke veliteli Laškar – e Tajjiba. Kromě Zakí ar – Rahmána Lakhvího se plánování účastnil 

Fahím Lódhí známý jako Abú Hamza162 a další dva členové vysoké rady Laškar – e Tajjiba 

Jusúf Muzammil. Na akci v Bombaji bylo vybráno z 32 zájemců 13 útočníků, z nichž 6 bylo 

posléze posláno do Kašmíru a ke stávající skupině 7 útočníků byli přidáni další 3, čímž skupina 

dosáhla počtu 10 členů. Velitelem skupiny se stal Ismail Chán, který při akci zahynul spolu s 

dalšími 8 spolubojovníky.   

Teroristé byli rozděleni do pěti skupinek po dvou a měli za úkol zaútočit na pět následujících 

cílů v Bombaji. Nádraží čhatrapatiho Šivádžího, Leopold café, hotel Tádž Mahal, hotel Oberoi 

– Trident, sídlo ortodoxní chasiditské židovské organizace Chabat liberation movement, 

Nariman House. Útočníci byli vyzbrojeni dlouhými a krátkými automatickými zbraněmi a noži. 

Teroristé dále obdrželi deset nástražných systémů, z nichž sedm explodovalo a tři byly objeveny 

indickými bezpečnostními složkami a zneškodněny.  

Podle vyjádření bezpečnostních složek vážilo každé nástražné výbušné zařízení osm kilogramů 

a obsahovalo čtyři kilogramy hexogenu 163  a dva detonátory. Pro zvýšení ranivého účinku 

obsahovaly tyto nástražné výbušné systémy množství malých ocelových kuliček o průměru 4 – 

6 mm. Dále nalezly indické bezpečnostní orgány u zabitých útočníků několik ručních granátů 

rakouské firmy Arges, vyráběných licenčně v Pákistánu.164 Třídenní řádění deseti ozbrojenců 

způsobilo smrt 165 lidem, převážně z řad cizinců.  

Indickým bezpečnostním složkám se podařilo zlikvidovat 9 útočníků. Jediný přeživší střelec 

pákistánského původu Mohammad Adžmal Amír Qasáb byl dopaden a odsouzen k trestu smrti. 

Podle prohlášení indických bezpečnostních sil stála celá operace Laškar – i Tajjibu přibližně 

170 – 200 000 amerických dolarů. V této ceně jsou započítány náklady na výcvik 125 000 USD, 

zbraně cca 15 000 USD, platby za telefonní účty (neboť útočníci byli v přímém telefonickém 

kontaktu s veliteli) 500 USD a sledovací operace 30 000 USD.165  

Pákistánské bezpečností složky následně po tlaku především ze strany Indie a Spojených států 

zatkly hlavní představitele Džamá’at ad – Da‘wa Háfize Mohammada Sa’ída, Zakí ar – 

Rahmána Lakhvího. Následně však byli oba propuštěni. Nicméně Spojené státy vyhlásily na 

dopadení Háfize Mohammada Sa’ída odměnu 10 miliónů amerických dolarů a zařadily ho na 

 
162 (V.S. Subrahmanian 2013, s.164) 
163  Hexogen, je aromatická dusíkatá sloučenina. V praxi se setkáme s označeními hexogen, cyklonit, RDX nebo 
T4. Hexogen je velmi silná brizantní trhavina a patří k nejsilnějším výbušninám. 
164  (Affairs 01, s. 10) 
165 (Collaboration 2002) 
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seznam nejhledanějších teroristů světa166  

Tento útok nezůstal však bez odezvy ani ze strany duchovních v Pákistánu a v roce 2016 

vyhlásil islámský seminář pákistánské sekty Barelwí fatwu proti samotnému Háfizu 

Mohammadovi Sa’ídovi. Fatwu vydal muftí Mohammad Salím Barelwí, který obvinil Háfize 

Mohammada Sa’ída z toho, že svým teroristickým útokem přinesl hanbu islámu. 167 Existuje 

však domněnka, že jedním z důvodů útoků v Bombaji byla snaha zviditelnit Laškar – e Tajjibu 

a přilákat do jejích řad další rekruty na úkor konkurečních skupin.168  

  

 
166  (BBC 2012) 
167  (indian express 2016) 
168 (Tankel 2011) 
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2. Mediální propaganda Džamá’at ad – Da’wa  
V této kapitole se budu zabývat tištěnou propagandou Džamá’at ad – Da’wa. Bude se jednat 

především o materiály ve formátu PDF, šířenými touto organizací na území Pákistánu. 

V podstatě veškeré materiály jsou psány v urdštině a v arabštině,169 s výjimkou publikace The 

Ideological Attack [Ideologický útok], jejímž autorem je bývalý saudsko – arabský muftí Ibn 

Báz. Tento jediný dokument se mi podařilo dohledat pouze v angličtině.  Materiály Laškar – e 

Tajjiba respektive Džamá’at ad – Da’wa jsou publikovány nakladatelstvím Dár al – Andalus.170  

V zásadě lze rozdělit tyto materiály do dvou základních typů, materiály s tématikou 

náboženskou a materiály s tématikou politickou.  

2.1. Materiály s tématikou náboženskou 

Cílem této propagandy je oslovit jak sympatizanty Ahl – e Hadíth, tak běžné obyvatele. Pro 

tyto účely vydává Džamá’at ad – Da’wa široké spektrum knih a časopisů s náboženskou 

tématikou. Cílovými čtenáři těchto publikací jsou muži, ženy i děti.  Typickým příkladem 

periodika, které je určeno ženám je Madžallat Tajjibát.171  Tento časopis je určen především 

gramotným ženám ze střední a nižší sociální vrstvy.  Toto periodikum má rozšířit mezi ženami 

myšlenku nutnosti vedení džihádu především na domácí scéně, nabádat je k cudnosti, vysvětluje 

výhody a přednosti zahalování (pardy)172. Jsou zde publikovány příběhy žen, které se samy 

rozhodly odvrátit se od sekulárního způsobu života a žít podle zásad pravého islámu. 173Tyto 

ženy podle svých slov přestaly sledovat televizi nebo poslouchat rádio a jakoukoli hudbu, neboť 

tato činnost je svádí z pravé cesty. Na druhou stranu se však snaží být společensky činné, aby 

mohly své myšlenky veřejně propagovat. 174  

Pro děti vydává například Voice of Islam 175 . Pro dospělé lze dohledat širokou škálu děl 

zaměřených především na tauhíd.  

Nejznámější prací s tématem tauhídu je práce význačného pákistánského teologa, člena Ahl – 

e Hadíth a otce Háfize Abd ar – Rahmána Makkího, Háfize Abdulláha Baháwalpurího, 

Naslouchání mrtvým Jedná se v zásadě o polemiku, jejímž cílem je dokázat, či vyvrátit 

skutečnost, zda – li zemřelý, popřípadě jeho duch, slyší slova pozůstalých nebo ne. Kniha je 

 
169 Co se týče arabštiny jedná se hlavně o citace z Koránů a hadíthů, které jsou opatřeny tafsírem v urdštině.  
170 (Yasmeen 2017, s.7) 
171 Z časopisu se mi podařilo získat jeden text pojednávající o cestě jedné muslimské ženy za svým manželem, 
džihádistou, do Bosny. Text je v urdštině.  
172 (Ibn Taymíja 2002, s.3) 
173 Madžallat Tajjibát s. 3 
174 (Fair 2018, s.134) 
175 (C. C. Fair 2018, s.87) 
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psaná systémem otázek a odpovědí a snaží se pozůstalé odradit od návštěv hrobů a vzpomínek 

na mrtvé. Podle výkladu některých radikálních duchovních a stoupenců tauhídu, je návštěva 

hrobu zemřelého považována za akt uctívání. Háfiz Abdulláh Baháwalpurí se tedy snaží tímto 

dílem dokázat, že návštěva hrobů nemá pro pozůstalé význam a měli by tedy veškeré své 

myšlenky věnovat pouze Bohu, neboť ten jako jediný může vyslyšet jejich prosby a jako jediný 

je hoden uctívání.176  

Z hlediska islámu je naslouchání mrtvým bodem střetu mezi muslimy a wahhábisty. Například 

ší’ité, kteří věří, že mrtvý člověk může slyšet prosby živého člověka argumentují v tomto 

ohledu 43 súrou jejíž 45 verš praví  

„Zeptej se těch poslů, které jsme před tebou vyslali, zda ustanovili jsme vedle Milosrdného 

nějaká božstva jiná, aby je uctívali.“ 177 

Naopak wahhábisté, kteří věří, že všechny modlitby a prosby náleží pouze Bohu argumentují 

35. súrou 22. veršem  

„A nelze srovnávat živé a mrtvé. Bůh dává slyšet, komu chce, ale ty nedokážeš, aby slyšeli ti, 

kdo jsou v hrobech.“178 

Existovali však význační salafité jako Ibn Tajmíja nebo Ibn al – Qajjim, kteří koncept 

Naslouchání mrtvým akceptovali. Například Ibn al – Qajjim ve své knize ar – Rúh [Duch] cituje 

slova málikovského učence Jusúfa Abd al – Barra (1070)179 který tvrdí, že pokud poutník 

navštíví hrobku zemřelého, jenž byl jeho přítelem, má tohoto zemřelého pozdravit a ten mu 

podle uvážení na jeho pozdrav odpoví.180  

Jestliže muslimský poutník navštíví hrobku zesnulého, jenž byl jeho přítelem, aby ho pozdravil. 

Tak Alláh vrátí duši zesnulému a ten mu na jeho pozdrav, pokud bude chtít, odpoví.181  

Jusúf Abd al – Barr se tímto tvrzením snažil říci, že navštěvovat hroby, ale především hroby 

význačných islámských myslitelů a promlouvat k nim, je na rozdíl od tvrzení většiny 

současných salafistických duchovních, doporučeno. 

 
176 (Baháwarpurí 2005, s.4) 
177 Korán (43:45) 
178 Korán (35:22) 
179 Jusúf Abd al – Barr (978 – 1070) byl córdobský záhirovský, později málikovský učenec a odborník na 
hadíthy. 
180 (Qajjim 2015, s.39) 
181 (Qajjim 2015, s.39) 
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2.1.1.Nepřátelství vůči křesťanům a židům 

Na internetu se mi dále podařilo získat publikaci z produkce Džamá’at ad – Da’wa .Zde jsou 

kritizováni hlavní ideologičtí  nepřátelé všech muslimů, kterými jsou podle Džamá’at ad – 

Da’wa křesťané a židé  a poukazuje se na nebezpečí jejich vlivu., Kniha s názvem Jahúd o 

Nisárá sé muchálafat (Nepřátelství vůči křesťanům a židům) vysvětluje za pomoci hadíthů, a to 

převážně ze sbírek Bucháriho a Abú Muslima, proč jsou tyto náboženské skupiny pro muslimy 

nebezpečné a proč je nutné proti nim bojovat.182 V úvodu knihy je použita citace ze súry at – 

Tauba verš 29  

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho 

posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají 

poplatek přímo vlastní rukou jsouce poníženy.183  

Kniha je tematicky rozdělena do sedmi kapitol, z nichž každá je zaměřena na určité téma. 

Názvy kapitol jsou Pravidla nepřátelství, Opozice v uctívání, Opozice vůči Židům ve 

společnosti, Oblékání, Ti, jenž jsou hodni odporu, Židé nepřátelé Proroka, Různé případy 

opozice vůči Židům. Jako ukázku jsem si vybral podkapitolu Zlé činy izraelského kmene z první 

kapitoly. Podkapitola v originálním textu obsahuje hadíth z Buchárího sbírky a sbírky Abú 

Muslima, který je napsán v arabštině a opatřen překladem v urdštině. Pro pochopení zmíněného 

hadíthu uvádím i vysvětlení v češtině.  

  

 
182 Jazyk hadíthú je velmi specifický, pro analýzu je nezbytné znát klasickou arabštinu a kontext. Hadíth lze 
pochopit teprve tehdy, známe – li všechny jeho varianty. Důležité je vědět, že každý vypravěč hadíthů vyprávěl 
daný hadíth ze svého úhlu pohledu. V každé knize hadíthú je proto jeden specifický hadíth v jiné variantě, neboť 
každý vypravěč líčil danou událost ze svého úhlu pohledu. Za nejpřesnější sbírky hadíthů lze považovat Sahíh 
Muslima a Sahíh Buchárího. 
183 Verš 9/29 bývá někdy zneužíván džihádistickými organizacemi k výzvě boje proti židům a křesťanům. Ve 
skutečnosti však vznikl jako reakce na výpravu do Tabuku, kde měla Muhammadova armáda čelit v roce 630 
postupující římské(byzanské) armádě. V roce 2017 napsal Háfiz Sa‘íd Mohammada 445 stránkový tafsít k súře at 
– Tauba (Pokání)  
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2.1.2.Zlé činy izraelského kmene 

Nebýt kmene izraelského jídlo by nikdy neokoralo a maso by se nikdy nezkazilo. Nebýt Evy, 

žádná žena by druha svého nezradila.184 

Vysvětlit lze tento hadíth tak, že izraelský kmen byl první, jenž začal uchovávat jídlo. Do té 

doby nebylo skladování jídla běžným jevem a lidé se dělili o své přebytky s ostatními. Tento 

hadíth tedy naznačuje, že Židé byli prvními, kteří začali uchovávat jídlo ve velkém a tím vlastně 

zahájili všeobecnou praxi, kterou bylo plýtvání jídlem. Podle klasifikace a názoru význačného 

znalce hadíthů Muhammada Násiruddína al – Albáního185 patří tento hadíth do kategorie sahíh 

– je tedy podle jeho názoru autentický.186  

Velmi zajímavou publikací prezentovanou na dnes již neexistujících stránkách Džamá‘at ad – 

Da’wa je dílo bývalého saudskoarabského muftího Ibn Báze s názvem Ideologický útok. 

Ačkoliv internetová stránka je již nefunkční, podařilo se mi dohledat anglický text na stránkách 

www.archive.org 187Nalezení takového textu v podstatě dokazuje ovlivnění Džamá’at ad – 

Da’wa saudskoarabským wahhábismem. Saudskoarabský vliv je v tomto případě velmi 

důležitý, protože donutil Džamá’at ad – Da’wa vnímat myšlenku džihádu celosvětově, nejen 

v rámci kašmírského konfliktu.  

Práce Ibn Báze je psána formou fatwy, která dává odpověď na otázky spojené s konfrontací 

mezi islámským světem a Západem.  

  

 
184 Sahíh Buchárí 3399, Sahíh Muslim 1470 
185 Muhammad Násiruddín al – Albání (16.srpna 1914 – 2.10. 1999) byl islámský učenec, specialista na hadíthy a 
jeden z nejuznávanějších salafistických učenců 20. století.  
186 Hadíthy se podle věrohodnosti dělí na Správné (sahíh) – hadíth má řetězec věrohodných vypravěčů a nelze jeho 
obsahu nic vytknout. Dobré (Hasan) hadíth má řetězec důvěryhodných vypravěčů, avšak jeho text má malé 
nedostatky, které však nemění výrazně obsah sdělení. Slabé (da’íf) v řetězci vypravěčů objevuje osoba považovaná 
za nedůvěryhodnou. Ignorované (munkar) znění hadísu mělo původně dva řetězce vypravěčů, avšak dochoval se 
pouze jeden, v jehož řetězci figuruje nedůvěryhodný vypravěč. Smyšlené (maudú) Hadíth si někdo vymyslel a 
přiřkl ho Prorokovi.  
187 (Fighel 2008)  

http://www.archive.org/
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2.1.3.Ukázka z textu Ideologický útok  

Otázka: Jaká je definice Ideologického útoku 

Odpověď 

Ideologický útok je moderní termín, jedná se úsilí jednoho národa s cílem ovlivnit a ovládnout 

národ jiný. Ideologický útok je mnohem nebezpečnější než vojenská kampaň, neboť je 

nenápadný a je zaměřen na menší cíle. Výsledkem je, že napadený národ na tento útok přímo 

nereaguje a tedy se mu nestaví na odpor. Napadený národ pomalu vstřebává myšlenky a názory 

útočícího národa, přijímá je za své a je jimi pozvolna ovlivňován.188  

Tato válka se odehrává nejčastěji prostřednictvím školních osnov, médií a tisku. Tímto 

způsobem nepřítel doufá, že daný národ odchýlí od tradičních hodnot. Žádáme Alláha o 

ochranu před tímto snažením.  

Kdo je tedy cílem útoku? 

Otázka: Jsou Arabové a především obyvatelé Saudská Arábie vystaveni tomuto typu útoku?  

Odpověď 

Ano, muslimové, obecně včetně Arabů a další podobní, jsou cílem tohoto útoku, jenž podléhají 

masivnímu ideologickému útoku ze strany nevěřících, a to jak z východu, tak ze západu. 

Nejzávažnějšími z těchto útoků jsou kampaně křesťanských křižáků, sionistů, komunistů a 

ateistů. 189 

Útoky křesťanských křižáků jsou nejintenzivnější od dob, co Saláhuddín Ajjúbí dosáhl vítězství 

nad křesťanskými křižáky. Ačkoliv křesťané v křižáckých válkách dosáhli nějakých vítězství, 

nebyla to vítězství trvalá, a proto začali uvažovat o jiných alternativách.  

Po četných pokusech dospěli k něčemu mnohem nebezpečnějšímu a destruktivnějšímu, než je 

klasicky vedená válka. Výsledkem tohoto úsilí byla ideologicky vedená válka proti právě se 

rozvíjející muslimské společnosti. Nebezpečnost této formy boje spočívá v tom, že tato hrozba 

je trvalejší na rozdíl od přímé vojenské intervence. Vzhledem k tomu, že tento ideologický útok 

ovlivňuje myšlení muslimů, je mnohem efektivnější než samotné dobývání. Muslim, jehož mysl 

 
188 (Báz 1999, s.35) 
189 (Báz 1999, s.36) 
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nebyla touto strategií ovlivněna, se snaží z vlivu tohoto ovlivňování vymanit a je schopen pro 

toto úsilí obětovat i svůj život. 190 

Křesťané tedy využívají tuto strategii, neboť je efektivnější a trvalejší na rozdíl od nákladné 

vojenské intervence. V islámských zemích existuje totiž stále dost muslimů, kteří jsou ochotni 

plnit přání křesťanů, buď úmyslně či neúmyslně. Proto se povětšinou křesťané neuchylují 

k vojenskému řešení, až na případy, kdy je potřeba rychlost, jako tomu bylo v Sýrii, Iráku a 

dalších zemích, z nichž byli nakonec vypuzeni.  

Muslim, který je tímto špinavým útokem ovlivněn, nepociťuje nebezpečí z přítomnosti křesťanů 

ve své zemi, ba naopak považuje jejich přítomnost za pozitivní pro rozvoj islámské společnosti.  

Válka vedená sionisty je stejná. Židé se snaží ze všech sil zkazit morálku a narušit víru muslimů, 

neboť touží po muslimských zemích stejně jako touží po majetku a zemích ostatních národů. 

Některé ze svých plánů již splnili a u dalších plánů se snaží o jejich realizaci. Podporují válku 

mezi muslimy a šíření destruktivních myšlenek a ideologií jako svobodné zednářství a 

Baháismus. V realizace těchto plánů hledají pomoc u křesťanů, aby splnili své cíle.191  

Fatwy 192  šejcha bin Báze jsou často využívány mnohými sunnitskými salafickými 

organizacemi po celém světě. Podle mého názoru lze z textu vysledovat několik rovin. První 

rovina je antikoloniální, založená na historické zkušenosti řady muslimských zemí se Západem. 

Druhá je čistě pragmatická, vycházející ze skutečnosti, že pokud by se společnost v islámských 

zemích dostatečně sekularizovala, ztratili by mnozí význační duchovní ekonomický a politický 

vliv na dění v dané zemi. Třetí rovinou je snaha o popularizaci militantního džihádu jako 

nástroje regionální změny a jako strategie pro jednání s nemuslimy, a nakonec novoty,193 které 

jsou pod vlivem Západu do islámu zaváděny. Důvodem, proč LeT prezentuje myšlenky šajcha 

bin Báze je snaha poukázat na skutečnost, že válka v Kašmíru není národně – osvobozeneckým 

bojem, nýbrž bojem panislámským, pro který je nutné získat bojovníky nejen v Pákistánu, ale 

hlavně v dalších islámských zemích nebo na Západě.  

 
190 (Báz 1999, s.37) 
191 (Báz 1999, s.38) 
192 Fatwa je právní odborné stanovisko vydané muslimským právníkem na žádost laika nebo soudu. Vzhledem k 
tomu, že se jedná jen o právní názor, není fatwa závazným dokumentem. (Powers 2017)  
193  Bid’a nebo – li novota je inovace zavedená do islámu po smrti proroka Muhammada. Podle charakteru 
rozlišujeme inovaci na dobrou a špatnou mezi tzv. dobré inovace v islámu patří Bid’a wádžiba nebo -li nutná 
inovace, příkladem takovéto nutné inovace je redakce Koránu. Bid’a mustahabba nebo li novota doporučená, 
typickým příkladem takovéto novoty je oslava Maulidu. Bid’a hasana je novotou neutrální a je to taková inovace, 
která neodporuje šarí’e. Mezi špatné novoty se řadí bid’a maqrúha, což je zavrženíhodná novota a nakonec bid’a 
muharrama je novota odporující přímo právu šarí’a. (Kamalí 2012) 
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Příkladem publikace Džamá’at ad – Da’wa, věnující se džihádu v Kašmíru, je kniha Sajjida 

Abú Bakra Ghaznawího194 Chutbát – e džihád (Kázání o džihádu). Kázání o džihádu je 91. 

stránková publikace ve formátu pdf psaná v urdštině. Kniha je rozdělena tématicky do 6 kapitol 

a 42 podkapitol. Každá podkapitola je v podstatě úryvek z pátečního kázání, které Sajjid Abú 

Bakr Ghaznawí pronášel každý týden od 20. srpna 1965 na Dár al – Ulúm Taqwíját al – Islám 

v Láhauru.  

  

 
194  Šejch Abú Bakr Ghaznawí se narodil v roce 1927 v Amritsaru. Byl synem Sajida Muhammada Daúda 
Ghaznawího, významného člena Ahl – e Hadíth. Abú Bakr Ghaznawí získal titul MA v oboru islámských věd a 
arabštiny. Následně se stal lektorem na islámské univerzitě v Láhauru, kde vyučoval arabštinu a arabskou literaturu. 
Po smrti svého otce se stal členem významné náboženské instituce Dár al – Ulúm Taqwjíát ul – Islám v Láhauru.  
Při svém působení na této univerzitě se věnoval výzkumu koránu a hadíthú. Zemřel 16.dubna 1976 při autonehodě 
v Londýně (Iraqee. 2018) 
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2.1.4.Ukázka z knihy Kázání o džihádu  
Požadavky povinného džihádu - Džihád jazykem  

Posel Boží (Ať mu Bůh požehná a pozdraví ho) pravil:“ Čiňte džihád také svým jazykem (slovy). 

Povinností učenců je, aby lidem objasnili, jaké povinnosti jsou ve světle Koránu a Sunny na ně 

uvaleny a aby všichni lidé také pochopili, proč je nutné vést džihád. Objasněte jim, jak vedl 

Prorok a jeho společníci válku proti nevěřícím. Každý učenec, který takto činí s dobrým 

úmyslem, je mudžáhidem a je propagátorem džihádu.“195   

Z kázání šejcha Abú Bakra Ghaznawího je zřejmé, že Ghaznawí přikládá velkou důležitost i 

nezbytnosti vést džihád nejen mečem, ale i jazykem (slovem). Podle jeho názoru je nutné 

vysvětlovat lidem, proč a za jakým účelem se džihád v Kašmíru vede. Džihád slovem se často 

doporučuje vést v zemích, kde jsou muslimové v menšině a nejsou schopni postavit se nepříteli 

na odpor přímo. Součástí džihádu vedeného jazykem je džihád vedený perem, proto si nelze 

nevšimnout, že tištěná džihádistická propaganda je zastoupena na internetu v největší míře.  

2.1.5.Tafsír súry Pokání 

Tafsír súry Pokání (Tafsír at – Tauba li Muhammad Sa’íd) je komentář Háfize Mohammada 

Sa’ída k medínské súře Pokání. Tento komentář má 445 stran a je psán urdsky. Súra má 129 

veršů, z nichž jsou nejdůležitější z hlediska Sa’ídova výkladu verše 38 – 72, které hovoří o 

přípravách tažení do Tauby, ve které se měla Prorokova vojska střetnout s Římany.196 V této 

části Prorok věřící vyzývá, aby se zúčastnili džihádu a ty , jenž se odmítají zúčastnit tohoto 

tažení a obětovat svůj život za Boha, kárá. Háfiz Mohammad Sa’íd ve svých komentářích 

srovnává tyto události se současnou izraelsko – americké hegemonii na Blízkém východě a 

snaží se aktivizovat muslimy, aby podle vzoru Proroka vedli džihád proti Američanům a 

Izraeli.197 Sa’íd se ve svém komentáři vyjadřuje i k politické situaci v Pákistánu. Nejvíce mu 

vadí, že v Pákistánu slábne touha po džihádu proti nevěřícím Indům a je zde nulová chuť 

osvobodit Kašmír. Obviňuje pákistánskou vládu z bezvěrectví a vpuštění bezvěrců do země, 

těch bezvěrců, kteří zde vytvořili centra neřesti. Podle jeho slov pákistánský lid propadl 

modloslužebnictví. Jak lze vůbec za těchto podmínek vést džihád? Ptá se ve svém komentáři 

Sa’íd. 198 

 
195 (Ghaznawí 2005, s.70) 
196 (Sa'íd 2005, s.36) 
197 (Sa'íd 2005, s.40) 
198 (Sa'íd 2005, s.42) 
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2.1.6.Setkání s andělem smrti 
Setkání s andělem smrti (maut ké firištá sé muláqát) je kniha Amíra Hamzy popisující události, 

které čekají každého muslima i nemuslima po smrti, respektive od chvíle, kdy vydechne na 

posledy, přes situaci v hrobě, až do přijetí v ráji nebo v pekle. Dílo je v zásadě soubor rad, jak 

se chovat v životě a jak se připravit na smrt, tak, aby se pravověrný muslim mohl dostat do nebe. 

Kniha vysvětluje, co se stane jinověrcům a odpadlíkům, nebo co případně čeká hříšníky v pekle. 

Anděl smrti je podle islámské věrouky bytost, jenž má po smrti člověka vzít jeho duši a vrátit 

ji Bohu. Podle charakteru člověka je odlišný i charakter anděla, pokud byl člověk dobrý, 

bohabojný muslim, je k němu anděl laskavý, naopak ke zlým lidem anděl laskavý není. Za 

špatné lidi lze považovat káfiry, málo zbožné muslimy a sebevrahy. O sebevrazích se v knize 

praví následující  

Ten, jenž se úmyslně vrhne ze skály za účelem sprovodit se ze světa, bude vržen stejným 

způsobem do ohně pekelného a bude v něm navěky. Kdokoli vypije jed, aby se jím otrávil, bude 

se navěky v tímto jedem trávit v ohni pekelném. 199 Kdokoli se zbraní železnou sprovodí ze světa 

bude v ohni pekelném s probodnutým břichem navěky pobývat.200 

  

 
199 (A. Hamza, Maut ké Firišté sé muláqát 2004, s. 64) 
200 Sebevražda je v islámu striktně zakázaná existují však názory radikálních duchovních, že pokud je sebevražda 
respektive sebevražedný atentát použit jako bojová taktika v boji proti nevěřícím, není tento čin považován za 
harám (zakázaný).  Například ale podle saudského šejcha Jusúfa ibn Sáliha al – Urajrího je sebevražedný atentát 
možný z následujících důvodů 1. Provádí – li se atentát s čistým záměrem 2. Má – li za cíl způsobit nepříteli těžké 
ztráty 3. výsledek atentátu demoralizuje nepřítele 4. Atentát pozvedne bojovou morálku muslimů (HARAM OR 
HALAL? THE ISLAMISTS USE OF SUICIDE AS 2022) (Naik 2016) 
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2.2. Materiály s tématikou politickou  

Obsah těchto materiálů je namířen především proti největšímu nepříteli Pákistánu, kterým je 

Indie. Cílem je osvobodit indickou část Kašmíru od indické nadvlády. Nicméně, je možné 

v časopisech jako je Madžallat ud – Da’wa, vysledovat i nepřátelství vůči Spojeným státům a 

Izraeli, které jsou v terminologii Džamá’at ad – Da’wa respektive Laškar – i Tajjiba označovány 

jako vzdálený nepřítel.201 Příkladem periodika s politickou tématikou je časopis Madžallat ad 

– Da’wa. Časopis Madžallat ad – Da’wa je zaměřen nejen na problematiku Kašmíru, ale i 

Afghánistánu, lze z něho vyčíst silnou kritiku nejen Indie, ale i Spojených států a Izraele. Nelze 

si nepovšimnout i kritiky týkající se pákistánské vlády a jejích sekulárních projevů na domácí 

politické scéně.   Co se týče kritiky pákistánské vlády, jsou zde uveřejňovány také rozhovory s 

náboženskými autoritami nejen z Džamá’at ad – Da’wa, ale i například Deobandu. Z časopisů 

je zřejmá i podpora džihádu v Afghánistánu, neboť Džamá’at ad – Da’wa udržuje úzké vztahy 

s Tálibánem a umožňovala jeho bojovníkům vojenský výcvik ve svých táborech v Muridke. 

Vzhledem k tomu, že Džamá’at ad – Da’wa je organizací s mezinárodní působností, je zde 

patrna snaha zapojit se do globálního džihádu a snaha verbovat svaté bojovníky do konfliktů 

po celém světě. Příkladem těchto konfliktů jsou například konflikt v Bosně, Čečensku, Sýrii, 

Iráku i v Afghánistánu.202  

  

 
201 (Gerges 2009, s.16) 
202 (Dawa 2005, s.3) 
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2.2.1.Proč vedeme džihád 

Proč vedeme džihád? (Ham kión džihád kár rahén hain?) je doposud nejznámějším textem 

Laškar – e Tajjiba. Jedná se o cca třicetistránkový text neznámého autora, který vyzývá 

k džihádu v indickém Kašmíru a v dalších zemích, kde jsou muslimové utlačováni a 

pronásledováni za svou víru. 203 Vzhledem k úzkým vazbám pákistánské vlády a LeT, 

dokument jasně zdůrazňuje, že cílem této výzvy není Pákistán, Ačkoliv je z dokumentu zjevná 

kritika spolupráce Spojených států a Pákistánu, nesnaží se autor svými názory narušit integritu 

pákistánského státu a chová se na rozdíl od mnohých převážně deobandíjských duchovních 

státotvorně.204 Autor dokumentu dále prohlašuje, že muslimové by neměli být zabíjeni bez 

ohledu na to, ke které sektě patří, ale na druhou stranu mají být tito muslimové reformováni 

v rámci da’wy.   Autor dokumentu veřejně vystupuje proti Spojeným státům, Indii a Izraeli a 

označuje je za úhlavní nepřátelé islámu a uvádí osm důvodů proč vést džihád. 205 

1. Odstranit zlo (nepřátele islámu) a umožnit a usnadnit konverzi k islámu  

2. Vytvořit vládu islámu  

3. Donutit nemuslimy platit džizju206 

4. Pomáhat slabým a nemocným  

5. Pomstít smrt muslimů, kteří byli zabiti nevěřícími 

6. Trestat nepřátelé za porušení slibů  

7. Bránit islámský stát 

8. Osvobodit muslimská území pod nemuslimskou nadvládou 

Text začíná úvodní citací, která nasvědčuje, že LeT vnímá problematiku džihádu globálně.  

Existuje na světě místo, kde muslimové netrpí? Nekřičí o pomoc utlačování muslimští muži, 

muslimské ženy a jejich děti v indickém Kašmíru, na Filipínách, v Čečně, Číně, Rusku a Bosně 

a všichni prosí, aby byli zachráněni od utrpení. 207 

  

 
203 (C. C. Fair 2011, s.13) 
204 (C. C. Fair, Jamaat-ud-Dawa: Converting Kuffar at Home, Killing Them Abroad 2017) 
205 (Haqqani 2021, s.24) 
206 (AHMED 2015, s.2) 
207 (C. Fair 2012, s.8) 
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2.2.2.Arabští mučedníci v Bosně 

Arabští mučedníci v Bosně (Bosnia ké Arab šuhadá) je soubor povídek od Amíra Hamzy 

vyprávějící o osudech arabských džihádistů, kteří se vydali do Bosny, aby zde ochránili své 

muslimské bratry a sestry před zvěrstvy srbských vojáků a následně zde zemřeli jako mučedníci. 

Knihu tvoří 20 krátkých povídek. Ve většině případech se jedná o bojovníky, kteří své bojové 

zkušenosti získali v předešlých konfliktech. Tito džihádisté jsou povětšinou obyvatelé 

arabských zemí jako je Katar či Saudská Arábie, ale i evropských zemí jako Německo nebo 

Francie.208 V mnoha případech se jedná buď o mladé konvertity, kteří byli původně bez vyznání, 

nebo to byli silně věřící křesťané, ovlivnění islámem prostřednictvím svých muslimských přátel, 

nebo jinak nekonfliktní muslimové, převážně s vysokoškolským vzděláním, kteří se nemohli 

dívat na zabíjení svých souvěrců v bývalé Jugoslávii.209 Kniha podle mého názoru v podstatě 

ukazuje způsob, jak snadno lze naverbovat mezi obyčejnými lidmi fanatické bojovníky, kteří 

jsou ochotni odcestovat kamkoliv na světě a vést džihád proti jinověrcům. 

Příkladem rekrutování mladých džihádistů může být jedna z povídek vyprávějící o 

francouzském džihádistovi.  

Vyprávění o francouzském mladíkovi, který přestoupil na islám, bojoval v Libanonu, poté 

v Bosně, a nakonec zemřel jako mučedník v Eritrei.  

V jednom nejmenovaném francouzském městě žil mladý muž, který pocházel z velmi silně věřící 

křesťanské rodiny. Ačkoliv to byl typický Francouz, přátelil se s mladými Araby, jenž byli 

potomci alžírských přistěhovalců. Třebaže ho jeho přátelé nijak zvlášť neovlivňovali, přesto v 

něm vzbudili zájem o islám. Bůh tomu chtěl a tento mladík se setkal s jedním libanonským 

ší’itským muslimem, který ho ovlivnil do té míry, že islám nakonec přijal za svou pravou víru a 

změnil si jméno na Abú Alí. Jeden z jeho alžírských kamarádů, jenž měl francouzské občanství 

se také začal o islám také velmi zajímat. Poté co se oba stali ší’itskými muslimy, objevili v sobě 

velké nadšení k džihádu. Oba došli k názoru, že na islámu je právě džihád ta nejlepší věc ze 

všech a oba si přáli stát se mučedníky. Abú Alí tedy navrhnul, že by oba mohli odjet do Libanonu, 

přidat se k Hizballáhu a bojovat proti židům.210  

Když oba dorazili do Libanonu, vyhledali kancelář Hizballáhu, kde byli srdečně přijati. 

Netrvalo dlouho a byli oba posláni do boje. Shodou okolností nastal měsíc Muharram a ší’ité 

si začali připomínat mučednickou smrt imáma Husajna bin Alího. Poté, co byly zahájeny 

 
208 (A. Hamza 2006, s.68) 
209 (A. Hamza 2006, s.17) 
210 (A. Hamza 2006, s.38) 
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tradiční rituály, začal Abú Alí klást sám sobě otázky, ale jeho odpovědi ho neuspokojovaly. 

Rozhodl se tedy se svým přítelem Abú Sa‘ídem vrátit zpět do Francie.  

Po návratu do Francie se setkal s Alžířany, kteří měli kontakty na džihádisty v Bosně. Džihád 

vyvolal v jeho srdci obrovské nadšení, a proto se začal zajímat o víru Ahl – e sunnat. Začal 

studovat sunnu a hadíthy a následně odjel do Bosny, kde získal ideologický a vojenský výcvik. 

Po několika dnech byl poslán na frontu. Když byl po dvou měsících poslán znovu do boje, 

seznámil se zde s arabskými mudžáhidíny. Setkání s nimi Abú Alího velmi potěšilo. Neustále 

s nimi mluvil o mučednictví a nesmírné odvaze. Abú Alí se účastnil převážně malých bojových 

střetů, až jednoho dne došlo k velké bitvě se srbskými oddíly, známými jako Badr. S vidinou 

mučednické smrti bojoval Abú Alí v této bitvě velmi udatně. Bohužel smrt si našla jen jeho 

přítele Abú Sa‘ída al- Džazáirího.Ten zemřel s úsměvem na tváři ve věku 23 let a dá – li Bůh je 

už v ráji. Ztrátou svého přítele byl Abú Alí zdrcen a toužil po mučednické smrti. A proto svou 

odvahou, touhou po mučednické smrti, laskavostí, smělostí a odpíráním si bezstarostného 

konzumního života připomínal Mus’aba bin Umajra.211 (Kéž je s ním Alláh spokojen).212  

A Bůh tomu chtěl a džihád v Bosně skončil. Abú Alí byl z konce války velmi nešťastný a s velkým 

smutkem se vrátil do Francie. Od té doby neustále hledal místo na zemi, kde by se mohl znovu 

připojit k džihádu. Nakonec se dozvěděl o probíhajícím džihádu v africké Eritrei. I neváhal a 

vydal se do jednoho z nejteplejších míst v Africe, aby zde vedl džihád. V Eritrei bojoval proti 

křesťanům tak dlouho, dokud nepadl. A dá – li Bůh užívá si nyní v ráji mezi huriskami. 213   

  

 
211 Mus’ab bin Umajr byl společník proroka Mohammada pocházel z kmene Kurajšovců a byl mezi prvními, kteří 
přijali islám. Zemřel v bitvě u Uhudu v roce 625. Je znám pro svou udatnost a odvahu. Bývá často vzorem pro 
džihádisty. Amír Hamza na jeho osobu velmi často ve svých povídkách odkazuje.  
212 (A. Hamza 2006, s.39) 
213 (A. Hamza 2006, s.40) 
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2.2.3.Karavana výzvy a džihádu 

Karavana výzvy a džihádu (Qáfila – je Da’wa wa Džihád) je kniha Amíra Hamzy o afghánském 

džihádu z let 1979 – 1989. Kniha líčí osudy zakládajících členů MDI/ LeT, kteří se rozhodli 

odjet do Afghánistánu a zúčastnit se džihádu proti sovětské armádě. Nosným prvkem knihy je 

vyprávění Amíra Hamzy. Ten v knize popisuje první dojmy Háfize Sa’ída a Zakí ar – Rahmána 

Lakvího po příjezdu do pákistánského Pešáwaru, Zde se setkávají s dalšími džihádisty a účastní 

se výcviku se zbraněmi pod vedením arabských důstojníků.214 Celá skupina následně odjíždí 

do afghánské provincie Núristán,215 kde navazují kontakty s místními obyvateli a navštěvují 

místní mešity. Skupina bojovníků sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je naverbovat další 

bojovníky pro myšlenku džihádu a druhým získat od místních bohatých obchodníků příspěvky 

pro nákup bojového vybavení. Následně skupina odjíždí do provincie Paktika, kde se účastní 

bojů proti Sovětům a afghánským komunistům. Kniha je zajímavá především tím, že umožňuje 

zkoumat afghánský džihád z pohledu mudžáhidů a umožňuje nám nahlédnout do jejich myšlení 

a taktiky. Navíc je vyprávění prokládáno svědectvím mudžahedínů, kteří se přímo operací proti 

sovětské armádě účastnili. Autor si mimo jiné v průběhu vyprávění všímá přírodních skvostů 

afghánské přírody, kterou detailně ve své knize vykresluje.  

Skupina pod vedením Háfize Sa’ída se v Kúnaru setkává s význačným salafistou šejchem 

Džamíl ar – Rahmánem (1991), vůdcem skupiny Džamá’at ad – Da’wa ilá al – Korán wa as – 

Sunna, pod jehož vedením se koncem roku 1989 za účasti dalších polních velitelů začalo jednat 

o vytvoření nezávislého islámského emirátu v této provincii.216 Mudžáhedíni vytvořili 15 – ti 

člennou komisi, ve které byli zastoupeni zástupci sedmi mudžáhedínských stran včetně 

Džamá’at ad – Da’wa ilá al – Korán wa as – Sunna a Hizb – e Islámí Gulbuddín Hekmatijár. 
217Zajímavostí bylo, že byly dokonce uspořádány volby, v nichž strana vedená Džamílem ar – 

Rahmánem získala většinu a následně byl šejch Džamíl radou mudžahedínů v květnu 1990 

zvolen emírem nově vzniklého kúnarského emirátu. Většina vůdců Džamíla ar – Rahmána za 

emíra uznala, s výjimkou Gulbuddína Hekmatijára, který se dostal s novým emírem do sporu. 

Důvodem byla větší popularita Džamíla ar – Rahmána, který na svou stranu získal mnoho 

spolubojovníků Hekmatijára. Výsledkem tohoto sporu byl začátek boje o nadvládu nad 

Kúnarem. Ačkoliv Džamá’at ad – Da’wa ilá al – Korán wa as – Sunna nepatřila na rozdíl od 

Hizb – e Islámí Gulbuddín Hekmatijár k Pákistánem podporovaným stranám, dostávala štědrou 

 
214 (A. Hamza 1993, s.98) 
215 (A. Hamza 1993, s,87) 
216 (A. Hamza 1993, s.243) 
217 (A. Hamza 1993, s.244) 
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podporu od Saudské Arábie. Tato štědrá podpora však byla trnem v oku ostatním 

mudžahedínům, čímž nepřátelství vůči Džamíl ar – Rahmánovi rostlo. Nicméně vláda Džamíla 

ar – Rahmána začala brzo po jeho nástupu do úřadu nést ovoce. Zakázal pěstování opia, umožnil 

rychlý návrat uprchlíků, zakročil proti zlodějům a založil úřad pro přikazování dobrého a 

zakazování špatného (Amr bil Ma’arúf wa Nahi anil Munkar). Do veřejného života vstoupilo 

právo šarí’a. Spolu s právem šarí’a začali platit i tresty z kategorie hudúd.218 Amír Hamza 

v souvislosti se zavedením těchto typů trestů uvádí případ ženatého muže a svobodné ženy, 

kteří byli na základě svědectví odsouzeni k veřejnému trestu smrti ukamenování 219  za 

cizoložství.220 Zanedlouho poté začalo také i postupné ničení súfijských hrobek. 221 Nedlouho 

poté, co vznikl emirát Kúnar, zakládá LeT v tomto emirátu na základě dohody mezi Hizb – e 

Islámí a Džamá’at ad – Da’wa ilá al – Korán wa as – Sunna výcvikový tábor s názvem Tajiba.222 

O něco později vznikl i druhý tábor s názvem Aqsá. První bojovníci, kteří prošli těmito tábory 

byli posléze nasazeni na operace proti bezpečnostním složkám v Kašmíru.223  

V roce 1991 se však spory s Hekmatijárem vyostřily do té míry, že Džamíl ar – Rahmán byl 

nucen prchnout do Pákistánu, kde byl 30.srpna 1991 zavražděn. Spolu s jeho smrtí došlo i 

k zániku emirátu v Kúnaru.  

  

 
218 (A. Hamza 1993, s.251) 
219 trest za cizoložství se vynáší v podobě ukamenování v případě, že je spácháno: a) ženatým mužem, jenž se 
nachází ve stálém manželském svazku, ve stavu duševního zdraví vykonal pohlavní styk s ženou a nemá žádné 
překážky k pokračování těchto vztahů; b) vdanou ženou s dospělou osobou mužského pohlaví, jež se nachází v 
trvalém manželském svazku, ve stavu duševního zdraví vykonala pohlavní styk s mužem a nemá žádné překážky 
k pokračování těchto vztahů. 
220 (A. Hamza 1993, s.250) 
221 (A. Hamza 1993, s.247) 
222 (Yasmeen 2017, s.51) 
223 (Yasmeen 2017, s.51) 
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2.2.4.Honba za Rusy 

Honba za Rusy (Rús ké ta’áqub mén) je cestopis Amíra Hamzy, popisující jeho návštěvu 

postsovětských republik a Ruska. V cestopise je jednoduchým jazykem popsána návštěva 

Samarkandu, Bucháry, Turkmenistánu, Kazachstánu, hrobu Timura Lenka, imáma Buchárího 

a nakonec i Moskvy. Z knihy lze vycítit oslavu afghánského džihádu a radost z porážky 

Sovětského svazu. Důvodem, proč autor Rusko a republiky bývalého Sovětského svazu 

navštívil, je snaha referovat o situaci muslimů, navázání styku s nimi, propagovat džihád a 

přesvědčit muslimské obyvatelstvo, aby se zbavilo vlivu Ruska. Autor si všímá bezútěšné 

ekonomické situace, do které Rusko v devadesátých letech upadlo, i nezměrné obliby Rusů 

v alkoholu a v širku. Tyto všechny zkušenosti dovedly Amíra Hamzu k názoru, že lze ruskou 

moc v regionu obývaném muslimy zlomit.  

Cestopis ve skutečnosti začíná již v Afghánistánu, neboť přes tuto zemi cestoval Amír Hamza 

do Ruska. Autor zde popisuje atmosféru po porážce prosovětské vlády a popisuje situaci v 

obsazeném Kábulu. Kábul byl tehdy plný mudžahedínů, kteří náleželi k různým frakcím. Amír 

Hamza se v Kábulu účastní první veřejné chutby (kázání) od pádu metropole224 . Popisuje 

nadšené bojovníky, kteří při této velké události oblehli hlavní mešitu v Kábulu.225 Amír Hamza 

dále pokračuje v putování po význačných místech v Afghánistánu. Navštěvuje například 

hrobku Mahmúda z Ghazny.226 Následně se pak vrací do Kábulu, aby zamířil letecky přímo do 

Moskvy. Při návštěvě metropole navštěvuje moskevskou chrámovou mešitu a popisuje své 

zážitky z návštěvy a ze setkání při modlitbě s pákistánskými studenty.227 Druhý den navštěvuje 

autor s těmito studenty mauzoleum V.I. Lenina. Amír Hamza následně přirovnává toto 

mauzoleum k místu uctívání satana a Rusy označuje jako modláře.228 

Po návštěvě Moskvy navštěvuje Amír Hamza Petrohrad, kde navštěvuje chrámovou mešitu, 

která byla postavena za finanční podpory bucharského emíra Abdalahad Chána (1910). Amír 

Hamza je mešitou velmi okouzlen a popisuje její historii.  

Z Petrohradu pokračuje autor ve své cestě do Kujbiševa, Kazaně a Astrachaně v Tatarstánu. Při 

návštěvě těchto měst obdivuje především krásné mešity a setkává se s duchovními se kterými 

diskutuje o stavu islámu v Tatarstánu.  

 
224 (A. Hamza 2004, s.28) 
225 (A. Hamza 2004, s.29) 
226 (A. Hamza 2004, s.42) 
227 (A. Hamza 2004, s.77) 
228 (A. Hamza 2004, s.83) 
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Po návštěvě Astrachaně zamířil Amír Hamza do Dagestánu, kde se setkává s šejchem 

Bahaudínem Mahomedičovem Kebedovem z Kiziljurtu, 229  který zde vede jednu s prvních 

salafistických madras. Autora při návštěvě šejcha zaujala především jeho rozsáhlá knihovna 

s množstvím náboženských rukopisů, které šejch napsal a dále také učebnice pro studenty, 

přeložené do ruštiny.230 Autor si dále všímá, že mezi studenty šejcha nejsou jen Čečenci a 

Dagestánci, nýbrž, že se zvyšuje počet Rusů, kteří přijímají islám za svoji víru. Amír Hamza 

nešetří pochvalami nad činorodostí tohoto muže. Autor dále uvádí, že šejch Bahaudín nabyl své 

široké znalosti u svého otce, který byl duchovním a vyučoval svého syna po večerech v čtení 

koránu a fiqhu.231 Amír Hamza v přátelském rozhovoru s šejchem Bahaudínem také ocenil 

šejchovo vyjádření ve kterém prohlásil, že „Dagestán může zůstat v náručí Ruska pouze tehdy 

stane – li se Rusko islámským státem“.232  

Po návštěvě Bahaudína Mahomedoviče Kebedova odjíždí Amír Hamza vlakem do Uzbekistánu. 

První zastávkou v Uzbekistánu je Chartang nacházející se nedaleko Samarkandu, kde se 

nachází hrobka imáma Buchárího (870), autora šesti kanonických knih sunny. Zde Amír Hamza 

potkává místního imáma a se kterým se dá do řeči ve které vychvalují Buchárího přínos 

islámu.233 Po návštěvě Buchárího hrobky navštěvuje Amír Hamza navštěvuje hrobku Gúr – e 

Amír v Samarkandu. Při návštěvě mausolea Timura Lenka popisuje Amír Hamza Timurovu 

osobnost a setkává se s místním správcem, který ho zavede až přímo k hrobce a ukazuje mu 

krásy mešity Gúr – e Amír. Amír následně srovnává krásy středoasijské architektury 

s mughalskou.  

 
229 Bahaudín Mahomedovič Kebedov známý též jako Ibn Muhammad al – Dagestání byl z prvních radikálních 
duchovních v Dagestánu. V 80 – tých letech byl členem náboženského undergroundu. Později odjel studovat do 
Saudské Arábie. V roce 1989 vytvořil šejch Kebedov nábožensko – politickou organizaci Dagestán Džamá’at jejíž 
cílem bylo zavedení práva šarí’a v Dagestánu. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1992 otevřel v Kiziljurtu první 
salafistickou madrasu. V témže roce šejch Kebedov vydal učebnici arabštiny pro začátečníky. V období první 
čečenské války (1994 – 1996) se vyslovil pro nutnost vedení džihádu proti Ruské federaci. V roce 1997 vzniklo 
na popud Kebedova v Dagestánu islámské společenství s cílem odtrhnout islámský Dagestán od Ruska. (Gammer 
2011) (Узел 2012) 
230 (A. Hamza 2004, s110) 
231 Od roku 1943 vznikla v bývalém Sovětském svazu instituce známá jako SADUM nebo – li Duchovní správa 
muslimů Střední Asie a Kazachstánu. Tato instituce byla pověřena oficiálním řízením islámských aktivit 
v sovětské střední Asii s právem kontroly náboženských aktivit a vydávání duchovních materiálů. Primárním 
důvodem vzniku SADUM, bylo podpořit tehdejší válečné úsilí a mobilizace pracovních sil v regionu. Duchovní 
SADUM byli dokonce oprávněni vydávat fatwy. Po druhé světové válce sloužil pak SADUM ke snaze vyvrátit 
obraz Sovětského svazu jako přísně ateistického státu. Mimo toto oficiální duchovenstvo existovalo i 
duchovenstvo neoficiální, které vzdělávalo tajně své studenti ve večerních seminářích, a právě většina duchovních, 
kteří začali působit po pádu Sovětského svazu byli absolventi takových to ilegálních seminářů. (Khalid 2007, s. 
78) 
232 (A. Hamza 2004, s.111) 
233 (A. Hamza 2004, s.128) 
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Po návštěvě Samarkandu odjíždí Amír Hamza do Taškentu. V Taškentu navštěvuje madrasu 

Kukeldaš ze šajbánijovského období. V madrase se setkává se šejchem Muhammadem 

Qásimem, který mu líčí nedávnou historii školy. Šejch Muhammad Qásim vypráví Amír 

Hamzovi o problémech s výukou islámu v éře Sovětského svazu. Šejch podle svých slov před 

invazí sovětských vojsk do Afghánistánu, vyučoval tajně své studenty islám. Po invazi vojsk 

do Afghánistánu začala sovětská vláda tvrději postihovat ilegální výuku islámu a on byl na 

základě udání zatčen, škola byla uzavřena a on byl odsouzen na dva roky do žaláře. Po porážce 

Sovětského svazu však nastalo opět uvolnění, madrasa byla opět otevřena a šejch se stal jejím 

ředitelem.  

Po návštěvě madrasy v Kukeldaši se Amír Hamza setkává se studenty Ahl – e Hadíth 

v Taškentu a probírá s nimi stav islámu v Uzbekistánu a po několika dnech strávených v jejich 

společnosti se vrací zpět do Pákistánu.   
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2.2.5.Kašmírský džihád 

Kašmírský džihád (džihád – e Kašmírí) je kniha vydaná vydavatelstvím Dár ul – Andalus a 

pojednává o historii džihádu v Kašmíru. Kniha, kterou napsal mauláná Fadalihá Wazírábadí, 
234je opatřena předmluvou Háfize Muhamada Sa’ída. Předmluva Háfeze Sa’ida je krátkým 

shrnutím historie Kašmíru. Autor zde zmiňuje důvody, proč obyvatelé Kašmíru zahájili džihád 

proti Indii, vykresluje Indii jako okupanta, utlačovatele kašmírského lidu a uvádí, že kašmírský 

problém by měl být vnímán jako problém celosvětový, ne pouze jako problém regionální. Podle 

jeho slov má Indie zásadní vinu za rozpoutaní několika válek s Pákistánem.235 Ve svém tažení 

proti muslimům se Indie spolčila s Amerikou, která aktivity Indie podporuje. Toto spojenectví 

pak mělo také za následek i vstup Spojených států do Afghánistánu.236 V této předmluvě si 

Muhammad Sa’íd mimo jiné klade otázku, proč indické úřady neposkytují stejnou svobodu 

kašmírským muslimům tak, jako jí poskytují ostatním obyvatelům Indie. Celý úvod autor 

uzavírá tím, že kašmírský odpor musí být v těchto těžkých časech podporován. Pokud by se 

Kašmíru dostalo od Pákistánu pomoci, vznikla by na indickém sub kontinentě taková síla, s níž 

by si Indie už neporadila. Autor však s ohledem na špatnou politickou situaci a s přihlédnutím 

ke stavu pákistánské branné moci přiznává, že takové podpory a pomoci Pákistán bude schopen 

pouze s velkými obtížemi. 237 

Celá kniha má 200 stran, kde po úvodu Háfize Muhamada Sa’ída popisuje mauláná Fazalihá 

Wazírábádí historii muslimských národů, které v Kašmíru žijí a jejich soustavný boj proti 

nemuslimským vládcům, především Britům a Indům a to od britské nadvlády až do 

současnosti238. Kniha je velmi proti indicky zaměřená a je evidentní, že konflikt o Kašmír není 

moderní záležitostí, ale jeho kořeny sahají až do koloniální éry.  

  

 
234  Mauláná Fazalihá Wazírábádí je jeden z duchovních Ahl – e Hadíth a člen LeT, který je považován za 
zakládajícího člena LeT a účastníka afghánského džihádu. (A. Hamza 1993, s. 125) 
235 (Wazírábádí 2004, s.19) 
236 (Wazírábádí 2004, s.19) 
237 (Wazírábádí 2004, s.20) 
238 (Wazírábádí 2004, s.75) 
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2.2.6.Články o džihádu 

Články o džihádu (Maqálát – e džihád) je kniha z produkce Dár ul – Andalus. Obsahuje názory 

islámských duchovních na způsob, jak by měl fungovat chalifát, je-li ke vzniku chalifátu nutné 

vést džihád a jaké jsou rozdíly mezi islámskou republikou a chalifátem, nebo je – li možné vést 

džihád bez chalífy.  

Publikace se v jedné ze svých kapitol zabývá situacemi vedení džihádu proti nevěřícím a 

utlačovatelům muslimů. Jedno zajímavé téma, které jsem zde objevil, je otázka, zda – li je 

možno vést džihád bez souhlasu rodičů? V první kapitole této diplomové práce bylo již řečeno, 

že Laškar – e Tajjiba nabírá své rekruty pro džihád pouze v případě, mají – li tito budoucí 

bojovníci plný souhlas svých rodičů nebo staršího bratra. Existují dva názory duchovních 

týkající se souhlasu rodičů. První názor vyžaduje potřebu souhlasu s účastí syna na džihádu 

pouze od otce nebo staršího bratra.  

Vést džihád bez svolení rodičů a bratrů není dovoleno. 239 

S tímto názorem souhlasí i většina duchovních. Podle jejichž názoru je džihád vedený bez 

přímého souhlasu rodičů zakázaný.  

Druhý názor vyjadřuje požadavek souhlasu jak otce, tak matky, za předpokladu, že matka je 

muslimka240 Tato náborová praxe je opřena o citaci knihy Fath al – Bárí.241  

Sahíh Muslima také uvádí, že džihád je zakázán bez přímého svolení obou rodičů, pokud jsou 

oba muslimy. 242 

V této souvislosti dodává Sahíh Buchárí, že pokud jeden z rodičů zakáže svému synovi vést 

džihád, je džihád tomuto jedinci zapovězen. 243 

Dalším důvodem odmítnutí jedince pro účast v džihádu je případ, kdy rodina má jediného syna. 

V tomto případě náboráři odmítnou rekruta s odůvodněním, že jeho smrtí by nemohl 

pokračovat rod po mužské linii. Pokud by tato skutečnost hypoteticky nastala, uvážíme – li 

 
239 (Chálid 2010, s.39) 
240 V tradičně islámských zemích je možné, aby se muslim oženil s ženou jiného vyznání. Naopak opačná praxe, 
manželský svazek muslimky a nemuslima možný není. Nicméně podle některých náboženských autorit, například 
podle Qaradáwího díla Fiqh al – Aqaliját tato praxe možná je. Qaradáwí jí vysvětluje jako schopnost ženy ovlivnit 
svého muže – nemuslima natolik, že přijme dobrovolně islám a rozšíří tím muslimskou náboženskou obec. (al-
Qaraḍāwī 2001) 
241 Fath al – Bárí je vícesvazkový komentář ke sbírce Buchárího hadíthům, jejímž autorem je islámský učenec 
Ibn Hajar al-Asqalání.  
242 (Chálid 2010, s.40) 
243 (Chálid 2010, s.41) 
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početné rodiny a možnosti polygamie v Pákistánu, stačí, když rodina přispěje na džihád 

finančním darem, který není s ohledem na finanční možnosti tamních rodin limitován.  
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat mediální propagandu sunnitské radikální 

organizace Laškar – e Tajjiba a to jak po stránce náboženské, tak i po stránce politické. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o organizaci všeobecně v našich poměrech méně známou, 

považoval jsem za důležité v první kapitole seznámit čtenáře s její historií.  

Na otázky týkající se této diplomové práce odpovídá až druhá kapitola, která se zabývá přímo 

její analýzou.  

1. O jakých tématech pojednávají propagandistické materiály Džamá’at ad – Da’wa/ Laškar – 

e Tajjiba? 

Pro jasnější odpověď na tuto otázku, jsem rozdělil sebrané materiály na materiály s čistě 

náboženskou tématikou a materiály s politickou, respektive džihádistickou tématikou. Předem 

chci upozornit, že se jedná pouze o malý vzorek prací, které jsem vybral z velkého množství 

cca 30 různých publikací, stažených na volně dostupných webových stránkách.  

Pro analýzu náboženských textů jsem zvolil dílo Abdulláha Baháwalpurího Naslouchání 

mrtvým. Jak už bylo v práci uvedeno, koncept Naslouchání mrtvým je bodem sváru mezi 

stoupenci wahhábismu a muslimy, převážně ší’ity, kteří návštěvy hrobů praktikují. Snahou 

Abdulláha Baháwalpurího je poukázat na tuto praxi a muslimy od této činnosti odradit, neboť 

se jedná o činnost zakázanou.  

Další publikace  Džama’at ad – Da’wa, které jsem ve své práci uváděl, vyjadřovaly dokonce i 

přímou nesnášenlivost k jinověrcům, jako byli Indové, křesťané nebo židé. Tyto práce 

poukazovaly na skutečnost, že konflikt muslimů s křesťany a židy  zde existoval již od vzniku 

islámu a vzhledem k tomu, že tento boj stále v různých formách existuje, je nutné, aby 

muslimové v tomto boji vytrvali. Konfrontace s židy poukazuje na fakt, že Džama’at ad – 

Da’wa vnímá do určité míry i izraelsko – palestinský konflikt, což znamená, že tato organizace 

chápe svůj boj za džihád  v globálním měřítku.  

Jiným příkladem je dílo Amíra Hamzy Setkání s Andělem Smrti. Cílem této náboženské 

publikace je nabádat muslimy ke zbožnému životu, neboť po smrti je čeká odměna. Naopak 

muslimové, jenž nežili v souladu s vírou, čeká podle Amíra Hamzy peklo.  

Velmi mě v této knize zaujala stať věnovaná sebevraždě, která je podle islámu zakázaná. Pokud 

muslim spáchá sebevraždu, je jeho duše andělem odnesena okamžitě do pekla. Pokusil jsem se 

v poznámce toto tvrzení zkonfrontovat s názory radikálních duchovních, kteří tvrdí, že 
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sebevražedný atentát v podstatě sebevraždou není, pokud je proveden pro dobro muslimské 

komunity. Podle mě se jedná o velmi zajímavý rozpor, který by si zasloužil v budoucnu 

důkladnější výzkum.  

Tafsír súry at – Tauba Mohammada Sa’ída je autorova interpretace střetu mezi římskými vojsky 

a armádou proroka Mohammada. V islámském prostředí nabývají duchovní, kteří tafsíry píší, 

možnost skrze události popsané v Koránu, interpretovat své myšlenky širokým masám obyvatel. 

V případě tafsíru at – Tauba se Mohammad Sa’íd snaží rozšířit myšlenku nutnosti vedení 

džihádu proti nejen Indům, ale i proti křesťanům a židům. Z komentářů autora jsem také 

vysledoval silnou kritiku pákistánské vlády i společnosti, jejíž přístup k náboženským otázkám 

znemožňuje vedení džihádu proti nevěřícím v Kašmíru.  

Náměty s politickou tématikou jsou zaměřeny primárně na džihád v Kašmíru nebo na  místa, 

kde jsou muslimové utlačováni nepřáteli islámu. Za tyto nepřátele jsou primárně považováni 

Indové, židé a křesťané. Cílem tohoto typu propagandy je přesvědčit muslimy, že je za každou 

cenu nutné bránit své souvěrce a vést proti těmto nepřátelům džihád. V práci byl uveden příklad 

konfliktu v Bosně (1992 – 1995), popsaný v knize  Arabští mučedníci v Bosně, kde nepřáteli 

muslimů byli Srbové, kteří zabíjeli bosenské muslimy. Kniha je podle mého názoru typickou 

ukázkou oslavy mučednictví.  

Dalším příkladem je kniha Kašmírský džihád, která popisuje útrapy muslimů, kteří  v minulosti 

bojovali  proti nevěřícím vládcům, ať už domácím nebo zahraničním. Důležitou součástí této 

knihy je úvod Hafize Mohammada Sa’ída, který lze chápat jako apel vůči Pákistánu a 

požadavek, aby jeho vláda  začala v otázce Kašmíru konečně účinně jednat.  

Druhou otázkou, která byla položena v úvodu této práce byla otázka: Na koho propaganda LeT 

cílí?  

Propaganda Džama’at ad – Da’wa / LeT zasahuje v podstatě všechny vrstvy muslimského 

obyvatelstva v Pákistánu i v Kašmíru. Její propagační příručky jsou určeny pro dospělé 

muslimy, ženy, ale i děti a studenty. Díky charitě a pomoci, kterou tato organizace poskytuje 

v oblastech s častými povodněmi a zemětřeseními, v podstatě zastupuje stát v oblasti sociálních 

služeb, což ji získává u obyvatel velkou popularitu a tedy i velký prostor pro kázání. Pomoc 

v oblasti sociálních služeb navíc umožňuje, aby se myšlenky Džama’at ad – Da’wa dostaly 

přímo k nejchudším a nejpostiženějším občanům Pákistánu a tím zvýšily popularitu této 

náboženské organizace.  
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Pro účely psané propagandy šíří Džama’at ad – Da’wa prostřednictvím svého nakladatelství 

Dárul Andalus mnoho tiskovin s náboženským nebo politickým obsahem. Existují publikace 

pro děti jako je například Síra z pera Amíra Hamzy nebo časopis pro ženy Madžallat Tajjibát. 

Nejznámějším periodikem určeným pro pákistánskou veřejnost je Madžallat ad Da’wa. Tento 

časopis se mi podařilo získat z Austrálie od profesorky Samíny Yasmeen. Je to číslo z roku 

1999 a obsahuje informace o guerilové válce v Kašmíru proti Indii, která probíhala v rámci 

Kargilského konfliktu od 3. května do 26.července 1999.  V této práci jsem tento časopis 

neanalyzoval, neboť byl neúplný.  

Třetí otázka, která byla v úvodu položena, zjišťuje Jak jsou tiskoviny LeT dostupné v rámci 

internetu? 

 Všechny analyzované materiály, ze kterých jsem čerpal ,byly ve formátu pdf a stále jsou volně 

dostupné v rámci internetu. Jednalo se především o publikace, které Džamá’at ad – Da’awa 

sama publikovala. Každá z těchto publikací obsahuje přibližně kolem 100 stran textu 

v některých případech, jako například Karavana výzvy a džihádu, i stran více. Co se týče obsahu, 

jde v první řadě o náboženské vzdělávací příručky, jako jsou tafsíry, sbírky hadíthů, sbírky 

kázání nebo publikace psané více či méně známými salafistickými duchovními. Další skupinu 

tvořila díla, která se zabývala historickou tématikou. Jednou, podle mého názoru, z 

nejdůležitějších džihádistických historiografií byla kniha s názvem Qáfila – je Da’wa wa džihád 

[Karavana výzvy a džihádu], která detailně popisovala osudy bojovníků za víru, kteří bojovali 

proti sovětské armádě v Afghánistánu. Z knihy bylo patrné, že autor byl přímým účastníkem 

bojů a v knize popisuje reálné zkušenosti z bojů, a to nejen své, ale i svých spolubojovníků. 

Kniha je podle mě také džihádistickým bestsellerem, neboť jsem ji nalezl na všech serverech, 

které jsem v rámci své práce prohledával. Toto dílo detailně popisovalo i důvody vzniku LeT, 

mimo jiné i  osudy zakládajících členů a proto byla tato kniha velmi důležitým zdrojem 

informací při psaní této diplomové práce.  

Další zajímavou publikací, kterou se mi podařilo získat na serveru www.kitabosunnat.com byla 

publikace Bosnia ké Arab Šuhadá [Arabští mučedníci v Bosně]. Tato kniha vyprávěla o 

muslimech převážně arabského původu, popřípadě evropských konvertitech, kteří jeli 

dobrovolně do Bosny vést džihád proti Srbům. Kniha se skládala z krátkých povídek, 

popisujících osudy obyčejných lidí, kteří se rozhodli odcestovat do Bosny a vést zde svatou 

válku proti nevěřícím. Podle mého názoru, je tato publikace na rozdíl od předchozího titulu 

smyšlená a má spíše za úkol ukázat čtenářům krásu mučednictví.  

http://www.kitabosunnat.com/
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Nejzajímavější webová stránka, kterou jsem objevil čistě náhodou při hledání převážně 

náboženských publikací, je www.emaanlibrary.com,  jenž obsahuje širokou škálu 

náboženských publikací, týkajících se sunny, salafismu a džihádu. Zde se mi podařilo stáhnout 

knihy od ideologa LeT Amíra Hamzy, jmenovitě se jednalo o knihu Honba za Rusy, která 

popisuje Hamzovu cestu do Ruska za účelem poskytnutí  svědectví o situaci islámu v této zemi. 

Nelze si nevšimnout, že Amír Hamza se zde setkává s význačnými, převážně radikálními 

duchovními, kteří posléze hráli důležitou roli ve vedení džihádu proti nástupnickému státu 

SSSR, Ruské federaci. Příkladem může být setkání Amíra Hamzy s význačným dagestánským 

duchovním Bahaudínem Mahomedičovem Kebedovem z Kiziljurtu, který později sehrál 

důležitou úlohu v obou rusko – čečenských konfliktech. Kniha je psána srozumitelnou formou 

a přináší nám velmi zajímavé svědectví o situaci v republikách bývalého Sovětského svazu, po 

skončení války v Afghánistánu. Všechny uvedené tituly lze bez problémů stáhnout na 

uvedených webech. Problémem v tomto ohledu může být pouze skutečnost, že většina 

publikací se nachází na pákistánských webech a je proto nezbytná znalost urdštiny.  

Závěrem bych chtěl dodat, že analýza takové skupina jako je Džama’at ad – Da’wa je velmi 

náročná po stránce obsahové. V této práci byl uveden pouze malý vzorek publikací, které se mi 

podařilo nalézt na internetu. Dalším problémem, se kterým jsem se setkal, byla značná jazyková 

náročnost především náboženských textů. Velkou pomocí mi byla profesorka australské 

univerzity, paní Samína Yasmeen, která mi poskytla rady  při hledání stěžejních děl, především 

knih hlavního ideologa Džama’at ad – Da’wa Amíra Hamzy a posléze i velmi důležitého tafsíru 

at – Tauba od Mohammada Sa’ída. Díla těchto stěžejních členů Džama’at ad – Da’wa mi 

v podstatě umožnila celou práci napsat.  

Podle mého názoru je z hlediska studia islamismu Džama’at ad – Da’wa velmi zajímavou 

skupinou, jejíž propagandistické a náboženské texty by si určitě zasloužily v budoucnu hlubšího 

prozkoumání.  

 

 

 

 

  

http://www.emaanlibrary.com/
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