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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zapojení zahraničních aktérů do situace 

v Afghánistánu během občanské války mezi lety 1992 a 1996 a jejich vlivem na vznik 

hnutí Tálibán. Toto téma nelze vyjmout z historického kontextu a zpracovat ho 

samostatně jako ohraničený historický úsek. Provázanost událostí od začátku sovětské 

invaze v roce 1979 je tak vysoká, že nemůže být opomenut ani sovětsko-afghánský 

konflikt, ani následná etapa vlády prezidenta Nadžíbulláha. Zapojení zahraničních 

aktéru se v čase vyvíjelo a nezačalo přesně v roce 1992, stejně jako neskončilo přesně 

v roce 1996. Z toho důvodu je období jak sovětské okupace, tak Nadžíbulláhovy vlády 

do práce také zahrnuto, a to s akcentem na míru a podobu zapojení zahraničních aktérů. 

Hlavní část práce zkoumá deset klíčových států, které se do afghánské situace zapojily – 

Pákistán, Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Čínu, Spojené státy americké, 

Ruskou federaci, Saúdskou Arábii a Indii. Metodologicky je práce pojata jako analýza 

sekundární literatury s cílem zodpovědět výzkumnou otázku „Kteří vnější aktéři hráli 

roli ve vzniku hnutí Tálibán mezi lety 1992 a 1996, jak a proč?“. Kromě toho je 

zpracována i vedlejší výzkumná otázka zabývající se interpretací Tálibánu z různých 

mezinárodních hledisek, na jejímž základě je provedena klasifikace zapojených států do 

skupin podle jejich postoje k hnutí Tálibán. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the phenomenon of the international actors’ involvement 

in Afghanistan civil war between 1992 and 1996 and its influence on the emergence of 

the Taliban movement. This topic cannot be excluded from the historical context and 

analyzed separately. The connection with the Soviet-Afghan war era and the 

consecutive Najibullah régime was too high to be forgotten. The international actors’ 

involvement did not occur at once in 1992 and did not cease exactly in 1996. It has 

developed a lot and that is the reason why both, Soviet-Afghan war and Najibullah era, 

are being analyzed as well while focusing on the international involvement. The main 

part of this bachelor thesis analyzes ten the most important international players which 

in some way got involved – Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, 

China, United states of America, Russian Federation, Saudi Arabia and India. 

Regarding the methodology, the thesis works with the analysis of the secondary sources 

seeking to answer the main question „Which international actors influenced the 

emergence of Taliban between 1992 – 1996, how and why?“. Moreover, there is a 

subsidiary question dealing with the interpretation of Taliban from the different 

international points of view. Based on that, the states are being divided into several 

groups in accordance with their attitude to Taliban. 
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Úvod 
Fundamentální islamistické hnutí Tálibán, které vzniklo na počátku 90. let 

v Afghánistánu, nechvalně proslulo svou spoluprací s teroristickou organizací Al-Káida 

a pozornosti široké veřejnosti se mu dostalo zejména po událostech 11. září 2001. 

Kořeny hnutí Tálibán můžeme hledat ve zmatku občanské války, do které Afghánistán 

upadl po odchodu sovětských vojsk v roce 1989. Tato bakalářská práce se zabývá 

vznikem hnutí Tálibán v rozmezí let 1992 – 1996, pro zachování historického kontextu 

však zahrne i předchozí desetiletí. 

Během války v 80. letech proudilo do Afghánistánu ohromné množství zbraní, 

materiálu a lidské síly téměř ze všech světových stran, přičemž každý z těchto vnějších 

aktérů, ať už mluvíme o Spojených státech, Íránu, Pákistánu nebo Sovětském svazu, tím 

sledoval vlastní geopolitické cíle. Když Sověti na přelomu 80. a 90. let Afghánistán 

opouštěli, zanechali za sebou velmi nestabilní a silně vyzbrojenou zemi na prahu 

občanské války mezi regionálními válečnými vůdci a různorodými zájmovými 

skupinami. V tomto prostředí vzniklo v roce 1994 hnutí Tálibán a během následujících 

dvou let se vyvinulo natolik, že bylo jen o dva roky později schopno dobýt Kábul a až 

do roku 2001 v Afghánistánu vládnout. Po celou dobu zasahovaly do tohoto dění v zemi 

další státy. 

V bakalářské práci se pokouším odpovědět na otázku „Kteří vnější aktéři hráli 

roli ve vzniku hnutí Tálibán mezi lety 1992 a 1996, jak a proč?“. Metodologicky je 

práce pojatá jako analýza sekundární literatury s jasným cílem hledat vztahy mezi mírou 

a podobou zahraniční pomoci, která se Afghánistánu dostávala, a vznikem hnutí 

Tálibán. Vnějšími, případně zahraničními aktéry myslím země, které se do dění 

v Afghánistánu ve sledovaném období zapojily. V této práci jsem si stanovil za cíl 

sledovat zapojení všech zemí s Afghánistánem sousedících – Pákistánu, Íránu, 

Turkmenistánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu a Číny. Dále pak světových velmocí 

skončené studené války – Spojených států amerických a Ruské federace, a regionálních 

hegemonů – Saúdské Arábie a Indie. Kromě analýzy postojů těchto zemí vůči 

Afghánistánu a jejich přispění ke vzniku Tálibánu se práce zabývá i otázkou 

interpretace Tálibánu optikou těchto zemí. Jejich postoj k tomuto hnutí byl totiž 

determinován tím, co by pro ně případná vláda Tálibánu znamenala. Některé země by 

tento scénář uvítaly, jiné naopak. Jako hypotéza pro tuto práci poslouží tvrzení, že 

„Hnutí Tálibán by bez přispění zahraničních aktérů v letech 1992 – 1996 nevzniklo.“. 
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S ohledem na neznalost perštiny a paštštiny se budu v práci při fonetických přepisech 

jmen, míst a dalších reálií řídit pracemi Afghánský konflikt
1
 a Rusko a Střední Asie po 

rozpadu SSSR
2
. 

Strukturálně je práce členěna do pěti hlavních kapitol. V první části jsou na úvod 

stručně rozvinuta etnická a náboženská specifika Afghánistánu. Pro uvedení do 

historického kontextu navazuje druhá kapitola popisem období od komunistického 

převratu v roce 1978 až do odchodu sovětských okupačních vojsk v roce 1989. To je 

důležité zejména pro porozumění situaci, ve které se Afghánistán v době vzniku 

Tálibánu nacházel. Sovětská okupace v podstatě zapříčinila zapojení dalších států. Třetí 

kapitola se zabývá pokračujícím zahraničním zapojením v době křehké vlády prezidenta 

Nadžíbulláha v letech 1989 až 1992. V tomto období se zahraniční podpora 

transformovala v reakci na konec studené války a rozpad bipolárního rozdělení světa. 

Nové státy vznikaly a motivace těch stávajících se měnila. Poslednímu a klíčovému 

časovému úseku, letům 1992 až 1996, se věnuje kapitola čtvrtá. V tomto období, pro 

které je charakteristický chaos občanské války, hnutí Tálibán vzniklo. Kromě 

samotného vzniku je provedena i základní kategorizace nejvýznamnějších 

povstaleckých skupin bojujících o moc a jejich vazeb na zahraničí. Pátá kapitola je celá 

věnována pouze výše zmíněným deseti státům a jejich postoji k Afghánistánu a ke 

vznikajícímu hnutí Tálibán. Následuje závěr, ve kterém je na základě předchozích pěti 

kapitol provedena analýza a zodpovězení výzkumných otázek, představení učiněných 

zjištění a shrnutí výsledků práce. 

V bakalářské práci jsem využil především sekundární literární zdroje. V českém 

prostředí je zkoumání vnějších vlivů na vznik hnutí Tálibán, ostatně jako celá 

problematika Afghánistánu, tématem spíše okrajovým a odborná i laická veřejnost se 

s ním setká zejména v rámci širších tematických celků. Nutno také podotknout, že 

zájem o období 80. a 90. let je často zastíněn aktuální situací v Afghánistánu a sovětské 

okupaci a následné občanské válce se proto tolik pozornosti nedostává. Z českých 

publikací jsou, zejména pro celkový přehled o zemi, využívány Dějiny Afghánistánu od 

Willema Vogelsanga
3
 a Dějiny Afghánistánu od Jana Marka.

4
 Obě publikace se 

vzájemně doplňují a podávají objektivní a ucelený přehled o zemi, zahrnujíce nejen 

historické, ale i geografické a etnografické náležitosti. Z českého akademického 

                                                 
1
 Slavomír Horák, Afghánský konflikt (Praha: Public History, 2005). 

2
 Slavomír Horák, Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR, (Praha: Karolinum, 2008). 

3
 Willem Vogelsang, Dějiny Afghánistánu (Praha: Grada Publishing, 2010). 
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prostředí jsou nejhodnotnějšími publikacemi již zmíněné monografie Slavomíra Horáka, 

Afghánský konflikt a Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR. Tyto publikace podávají 

fundovaný obraz Afghánistánu a regionu Střední Asie a kladou důraz na dynamiku 

vývoje dění této části světa. Zároveň do zkoumání zahrnují nejen vnitřní procesy, ale 

i vnější vlivy, což je pro potřeby mé práce důležité. 

V zahraničních zdrojích téma Afghánistánu před 11. zářím 2001 pochopitelně 

rezonuje mnohem silněji. Oproti česky psaným publikacím jsou v tomto případě více 

zastoupeny odborné články a statě z akademických periodik. To odráží fakt, že potřeba 

porozumění kořenům Tálibánu je vzhledem k dnešní bezpečnostní situaci stále živá 

a mnoho zahraničních akademiků se tomuto tématu věnuje a průběžně o něm publikuje. 

V práci využiji monografie a další texty několika stěžejních autorů a odborníků na 

problematiku Afghánistánu. Prvním z nich je Gilles Dorronsoro, který získal zkušenosti 

přímo na místě, když od roku 1988 Afghánistánem cestoval. Ve svých pracích využívá 

poznání ekonomických, politických, historických a etnických faktorů, aby vysvětlil 

podstatu Afghánistánu a neporozumění, kterého se mu dostává ze Západu. V práci je 

využívána především jeho publikace Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the 

present
5
. Další z významných autorů, Angelo Rasanaygam, ve své knize Afghanistan: 

A Modern History
6
 nahlíží klíčové problémy Afghánistánu z různých perspektiv 

a poskytuje tak vyvážený obraz těchto témat. Jedná se o široce využitelnou publikaci, 

která se svým pojetím vyhýbá černobílému nahlížení problematiky. Publikace Barnetta 

Rubina The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the 

International System
7
 je zásadní prací pro období před Tálibánem. Rubin podrobně 

popisuje systém mezinárodní podpory, která do Afghánistánu proudila během sovětské 

okupace. Rubin je přední odborník na Afghánistán a Jižní Asii, přičemž čerpá ze svých 

bohatých zkušeností, kdy figuroval jako poradce OSN, NATO, Spojených států 

a afghánské vlády v otázkách bezpečnosti, politiky a diplomacie. Ve svých textech se 

zabývá jak otázkou mezinárodních/zahraničních aktérů, tak i těch vnitrostátních. Tento 

výčet odborníků doplňuje Ahmed Rashid, pákistánský novinář a spisovatel, který situaci 

v Afghánistánu a ve střední Asii pokryl v mnoha kvalitních monografiích 

a akademických článcích. Jeho publikace Taliban: Militant Islam, Oil and 

                                                                                                                                               
4
 Jan Marek, Dějiny Afghánistánu (Praha: NLN, s.r.o., 2006). 

5
 Gilles Dorronsoro, Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the present (New York: Columbia 

University Press, 2005). 
6
 Angelo Rasanayagam, Afghanistan: A Modern History, (London: I. B. Tauris, 2003).  
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Fundamentalism in Central Asia
8
 si získala světové renomé, stejně jako Jihad: The Rise 

of Militant Islam in Central Asia
9
. Obě publikace jsou spolu s dalšími Rashidovými 

texty v práci použity. Z pohledu mezinárodního zapojení do situace v Afghánistánu 

vystupuje mezi ostatními text pracovníka Výzkumného institutu mezinárodních vztahů 

v německém Ebenhausenu Citha D. Maasse, The Afghanistan Conflict: external 

involvement
10

. Původně byl zpracován pro potřeby německého ministerstva obrany 

a analyzuje afghánský konflikt a jeho geostrategické a geoekonomické dopady. 

Podobně důležitou pozici zastává text Shane A. Smitha Afghanistan after the 

Occuption: Examining the Post-Soviet Withdrawal and the Najibullah Regime It Left 

Behind, 1989-1992
11

, který pokrývá období od stažení Sovětů v roce 1989 až po pád 

Nadžíbulláhova režimu v roce 1992. Ve své práci se Smith věnuje také podpoře, kterou 

kábulskému režimu Sověti poskytovali i po svém odchodu ze země.  

Práci s veškerými zdroji charakterizuje snaha o co nejobjektivnější 

a nejkritičtější přístup, maje na paměti etnickou a náboženskou rozmanitost 

Afghánistánu, a z toho pramenící riziko citového zabarvení prací některých autorů. 

Primárních cílem práce je rozšířit povědomí o problematice vztahu zahraničních aktérů 

a vzniku hnutí Tálibán. Kromě výsledné analýzy v podobě „kdo, jak a proč“, která je 

zamýšlena jako hlavní akademický přínos práce, je sledována ještě linie interpretace 

Tálibánu inkriminovanými státy. Ty jsou na základě svých postojů rozděleny do skupin 

podle toho, jestli vnímaly Tálibán jako stabilizační nebo destabilizační entitu. Tato 

klasifikace by měla pomoci zorientovat se v nepřehledném a dynamicky se vyvíjejícím 

prostředí občanské války z hlediska mezinárodního zapojení. Otázka Afghánistánu je 

i po bezmála třiceti letech od odchodu Sovětů stále živá a vnímaná nikoliv v pozitivních 

konotacích. Tálibán na tom má svůj významný podíl a přispění k pochopení kořenů této 

organizace je hlavním motivem k výběru tématu této práce. 

                                                                                                                                               
7
 Barnett R. Rubin, The Fragentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International 

System (USA: Yale University Press, 2002). 
8
 Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, (USA/UK, Yale 

University Press; I. B. Tauris & Co., Ltd., 2001). 
9
 Rashid, „Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia“, (New Haven/London: Yale University 

Press, 2002). 
10

 Citha D. Maass, „The Afghanistan Conflict: external involvement“, Central Asian Survey roč. 18, č. 1 

(1999). 
11

 Shane A. Smith, „Afghanistan after the Occuption: Examining the Post-Soviet Withdrawal and the 

Najibullah Regime It Left Behind, 1989-1992“, Historian roč. 76, č. 2 (2014). 
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1 Etnická a náboženská specifika Afghánistánu 

Afghánistán je v regionu střední a jižní Asie charakteristický množstvím etnik, 

která se na jeho území pohybují. Mnoho národností nerespektuje dělení země na menší 

správní celky a přelévají se i mezi okolními státy. Etnicita má přitom v Afghánistánu 

společně s náboženstvím určující roli. To, k jaké skupině kdo přísluší, má vliv na 

mezilidské vztahy od té nejběžnější každodenní úrovně až po vysokou domácí 

i zahraniční politiku. Nejinak tomu bylo během občanské války a vzestupu Tálibánu, 

kdy byly jednotlivé skupiny podporovány ze zahraničí kromě jiného i na základě 

příslušnosti k etniku a náboženské větvi. Protože s argumenty etnického a náboženského 

charakteru v této práci i nadále pracuji, provedu základní kategorizaci čtyř 

nejvýraznějších národnostních skupin. Pro úplnost je potřeba uvést, že aktuální 

statistická data k citlivé otázce afghánské etnicity nejsou k dispozici a výsledky 

dotazníkových šetření nejsou vzhledem k malému počtu respondentů spolehlivou 

alternativou. Přesto si na základě rámcových čísel lze udělat obrázek o etnickém složení 

země. Afghánská ústava z roku 2004 rozlišuje čtrnáct etnik a čtyři následující jsou 

nejvýznamnější.
12

   

 Nejpočetnějším afghánským etnikem jsou Paštuni, tvořící zhruba 42% 

obyvatelstva. Paštuni stojí za vznikem novodobého afghánského státu a z toho důvodu 

sami sebe považují za nositele afghánské státnosti. Na rozdíl od jiných etnik většinou 

podporovali hnutí Tálibán.
13

 Typicky paštunskými oblastmi je východ, jihovýchod 

a jihozápad země s městskými centry v Kandaháru a pákistánském Péšavaru.
14

 Druhým 

nejpočetnějším etnikem jsou Tádžikové, zastupující cca 27% obyvatelstva 

Afghánistánu. Od převážně paštunského jihu dělí sever země, obývaný zejména 

Tádžiky, geografická hradba v podobě pohoří Hindúkuš. Tádžikové zaujímali 

protitálibánský postoj a stáli v čele tzv. Severní aliance.
15

 Zhruba 9% obyvatelstva tvoří 

Hazárové, obývající hornatou oblast středního Afghánistánu s centrem ve městě 

Bamján. Hazárové se hlásí k šíitskému islámu, což je logicky pojí s afghánským 

západním sousedem, Íránem. U převážně sunnitských obyvatel Afghánistánu nejsou 

proto Hazárové příliš v oblibě. Jako poslední zmíníme etnikum Uzbeků, čítající 

                                                 
12

 „The World Factbook - Afhanistan“, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publicati

ons/the-world-factbook/geos/af.html (citováno 23-03-2017). 
13

 Marek, „Dějiny Afghánistánu“, 16. 
14

 Vogelsang, „Dějiny Afghánistánu“, 26,34. 
15

 Marek, „Dějiny Afghánistánu“, 20-21. 



   

 

7 

  

přibližně 9% afghánské populace. Uzbekové žijí jako usedlí rolníci a obyvatelé Mazáre 

Šaríf a dalších měst na severu země při hranicích s Uzbekistánem. Pro úplnost uveďme, 

že afghánské multikulturní prostředí obývají i další, méně početná etnika jako například 

Ajmakové, Balúčové, Núristánci, Turkmeni, Kyrgyzové nebo Brahujové.
 16

  

 Ze stejného důvodu je ještě potřeba zmínit dvě základní větvě islámu, sunnitský 

a šíitský, ke kterým se muslimové ve světě hlásí, a které mají, kromě etnické 

příslušnosti, v Afghánistánu zásadní vliv. Afghánská multietnicita či šíitsko-sunnitský 

spor sice samy o sobě nejsou důvodem ke konfliktu, na významu však získávají ve 

chvíli, kdy je zařadíme do geopolitického kontextu. Afghánistán sousedí na západě 

s dominantně šíitským Íránem a na jihovýchodě s převážně sunnitským Pákistánem.
17

 

Když byl zmítán sovětskou okupací a posléze občanskou válkou, stal se oslabený 

Afghánistán do jisté míry hřištěm náboženské rivality mezi sunnitskými a šíitskými 

státy. Podobná situace panovala v otázce etnicity. Většina afghánských etnik byla 

zároveň v určitém poměru zastoupena v okolních státech - Paštuni v Pákistánu, 

Tádžikové v Tádžikistánu, Hazárové v Íránu a Uzbekové v Uzbekistánu. Je tak vcelku 

logické, že zapojení sousedních států do afghánského konfliktu bylo do značné míry 

právě etnicitou determinováno. 

                                                 
16

 Marek, „Dějiny Afghánistánu“, 22. 
17

 „Mapping The Global Muslim Population“, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/2009/10/0

7/mapping-the-global-muslim-population/ (citováno 25-03-2017). 
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2 Sovětská okupace Afghánistánu (1979 – 1989) 

 Pro svou klíčovou tranzitní pozici ve střední Asii byl Afghánistán historicky 

v hledáčku regionálních i světových mocností. Ve známost vešla zejména tzv. Velká hra 

z 19. století, kdy mezi sebou o mocenský vliv v Afghánistánu soupeřilo carské Rusko, 

Velká Británie, Persie i Sikhská říše.
18

 Během nestabilního 20. století se situace ve světě 

opakovaně a zásadně změnila, Afghánistán však i nadále zůstal strategickou zemí, 

i když ve stínu světového dění trochu opomíjenou.  

Zásadní zlom pro novodobé dějiny země přišel na přelomu 70. a 80. let. V roce 

1978 došlo v Afghánistánu ke komunistickému převratu zvanému Saúrská revoluce. 

Puč provedli levicově orientovaní armádní důstojníci, jejichž jednotky na konci dubna 

zaútočily na prezidentský palác, zabily prezidenta Muhammada Daúda a převzaly 

kontrolu nad Afghánistánem.
19

 Novým prezidentem byl jmenován Núr Muhammad 

Tarakí, který byl shodou okolností již od padesátých let agentem KGB. 

Viceprezidentem se stal Babrak Karmal a místopředsedou vlády Hafízulláh Amín.
20

 

Afghánské vedení za nestabilní situace podepsalo se Sovětským svazem bilaterální 

smlouvu zavazující obě strany ke spolupráci mimo jiné také v otázkách zajištění 

bezpečnosti, nezávislosti a územní celistvosti. Zatímco Tarakí upevňoval svou pozici 

uvnitř i vně vládnoucí strany represemi proti svým odpůrcům, Amín postupně rozšiřoval 

své pravomoci a připravoval si tak půdu pro další převzetí moci.
21

 

 Na jaře 1979 došlo k nábožensky motivovanému povstání v provincii Herát, 

ke kterému se připojily jednotky afghánské armády, přestože měly tyto nepokoje 

potlačit. Prezident Tarakí reagoval naléhavou žádostí Moskvě o pomoc. Ta posílala 

do Afghánistánu zbraně, munici i techniku, přímou intervenci však odmítala. Ke 

vzbouřencům se přidávaly další armádní jednotky a protivládní síly díky tomu ovládaly 

čím dál rozlehlejší území.
22

 Na pozadí začínající občanské války zvítězil Amín v boji 

o moc nad Tarakím, který byl za nevyjasněných okolností zavražděn.
23

 Amín se snažil 

rozbouřenou zemi stabilizovat, z pohledu Sovětského svazu se však jednalo o příliš 

riskantní situaci. Jedním z možných scénářů vývoje v Afghánistánu bylo vítězství stále 

                                                 
18

 Stephen Tanner, Afghanistan: A military history from Alexander the Great to the War against the 

Taliban, (USA: Da Capo Press, 2009): 129. 
19

 Rasanayagam, „Afghanistan: A Modern History“, 67-69. 
20

 Christopher Andrew; Vasilij Mitrochin, Mitrochinův archiv a studená válka: Mitrochinův archiv II 

(Praha: Rozmluvy; Voznice: Leda, 2008), 319. 
21

 Vogelsang, „Dějiny Afghánistánu“, 297-298. 
22

 Gregory Feifer, Velký hazard: Sovětská válka v Afghánistánu (Praha: Slovart, 2009), 38-42. 
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sílící protivládní opozice a zcela nežádoucí nastolení nevypočitatelného protisovětského 

islámského státu.
24

 Pod tíhou okolností nakonec 12. prosince 1979 v sovětském 

politbyru převážil názor, že pro záchranu revoluce a udržení sovětského vlivu 

v Afghánistánu je potřeba Amína z vedení země odstranit a zahájit otevřenou 

intervenci.
25

  

Otevřený konflikt zahájila invaze v noci z 24. na 25. prosince 1979. Jako první 

byly v zemi vysazeny sovětské jednotky rychlého nasazení, následovány pozemními 

sílami další den dopoledne. Prvotním operačním cílem operujících jednotek bylo 

zajištění komunikací pro přísun dalších sil a materiálu.
26

 Amín byl odstraněn a na jeho 

místo byl dosazen prosovětský Babrak Karmal. Sovětské vedení v něj vkládalo důvěru 

jako v oddaného prosovětského politika, který má podporu lidu a nejlepší předpoklady 

pro vedení země v socialistickém duchu.
27

 Situace v zemi byla však natolik kritická, že 

ji nebyl schopen stabilizovat a sovětská intervence pomalu ale jistě směřovala tam, kde 

ji rozhodně sovětské politbyro nechtělo – k táhlé vyčerpávající válce.
28

 Charakter 

konfliktu, zeměpisná poloha Afghánistánu i otevřená intervence Sovětského svazu 

v době studené války vytvořily závažnou mezinárodní situaci. Více či méně 

transparentní zapojení mezinárodních aktérů do afghánského konfliktu tak bylo nasnadě 

a do konfliktu začaly vstupovat další státy. 

V druhé polovině 80. let došlo v klíčových zemích ke změnám ve vedení. Na 

jaře 1985 byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS Michail Gorbačov, který po 

svých předchůdcích převzal řešení nešťastného konfliktu. Souhlasil s tím, aby se armáda 

ještě jednou pokusila mudžáhidy porazit a zároveň v SSSR přestal téma afghánské 

války tabuizovat. O rok později se Gorbačov rozhodl nahradit prezidenta Afghánistánu 

Karmala Muhammadem Nadžíbulláhem a 13. listopadu 1986 bylo pak na zasedání 

politbyra rozhodnuto o definitivním stažení sovětských vojsk z Afghánistánu.
29

 Podle 

pozorovatelů signalizoval Nadžíbulláhův nástup k moci zásadní změny na sovětské 

politické scéně. Aby byl schopen udržet svůj režim i po odchodu sovětských vojsk, 

musel Nadžíbulláh začít hrát dvojí hru. Jednak zkonsolidovat svou moc uvnitř strany, 

zavést zásadní strukturální změny a snažit se přivést mudžáhidy k procesu politického 

                                                                                                                                               
23

 Rasanayagam, „Afghanistan: A Modern History“, 81. 
24

 Jiří F. Šiška, Prokletá válka: Afghánistán – Moskevský Vietnam (Olomouc: Votobia, 1999), 7. 
25

 Vladimír Nálevka, Horké krize studené války (Praha: Vyšehrad, 2010), 163-164. 
26

 Martin Novák, Džihád proti Kremlu: Sovětská válka v Afghánistánu a zrod  

Al-Káidy (Praha: Epocha, 2008), 59. 
27

 Andrew, Mitrochin, „Mitrochinův archiv a studená válka: Mitrochinův archiv II“, 331-332. 
28

 Nálevka, „Horké krize studené války“, 164. 
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vyjednávání, a zároveň oslabovat jejich pozici liberálními změnami, které měly do 

tábora jeho příznivců přivést širokou veřejnost.
30

 Nový afghánský prezident začal na 

sovětský popud předkládat opozičním vůdcům usmiřovací návrhy v různých podobách, 

těm už však bylo jasné, že válku vyhrávají, a proto Nadžíbulláhovy návrhy odmítali. 14. 

dubna 1988 byly za účasti Spojených států, Sovětského svazu, Afghánistánu a Pákistánu 

podepsány tzv. Ženevské dohody, které stanovily odsun sovětských jednotek ze země 

do devíti měsíců.
31

 Sovětská armáda omezila bojové operace na nezbytné zajištění 

logistiky a průchodnosti cest klíčových pro stažení jednotek ze země. V květnu roku 

1988 byl zahájen odsun prvních sovětských jednotek z Afghánistánu, přičemž hlavní 

trasou sovětského odsunu byla silnice vedoucí Salanžskou soutěskou k mostu přes 

hraniční řeku Amudarju a dál do Uzbecké SSR.
32

 Poslední sovětské jednotky opustily 

Afghánistán 15. února 1989.
33

 

2.1 Mezinárodní zapojení do sovětské války v Afghánistánu 

Proti sovětské okupaci se v Afghánistánu zformovala mudžahedínská opozice, 

které se dostávalo mohutné podpory ze zahraničí. Klíčovou roli hrál Pákistán za pomoci 

Spojených států amerických, Saúdské Arábie a Číny. Do konfliktu se zapojoval 

i sousední Írán, který podporoval některé šíitské mudžahedínské skupiny. Pákistánská 

zpravodajská služba ISI, která organizačně zajišťovala distribuci zahraniční pomoci, 

v podstatě sama určovala komu dodávky zbraní a materiálu přidělí, a protože 

mudžáhidé nebyli schopni zformovat jednotnou vojenskou sílu, přicházely zbraně 

jednotlivým stranám a ozbrojeným skupinám.
34

  

Do systému podpory mudžahedínského odboje se kromě pákistánské 

zpravodajské služby ISI a americké CIA zapojila i Saúdská zpravodajská služba. 

Saúdská Arábie navíc financovala mnoho náboženských škol, tzv. madras, 

a podporovala arabské dobrovolníky, ve velkém rekrutované organizacemi jako 

například Muslimské bratrstvo, kteří šli do Afghánistánu bojovat po boku mudžáhidů. 

Až do roku 1986, kdy bylo ve Spojených státech rozhodnuto o poskytnutí 

protiletadlových kompletů země-vzduch Stinger afghánské opozici, operovala CIA bez 

                                                                                                                                               
29

 Andrew, Mitrochin, „Mitrochinův archiv a studená válka: Mitrochinův archiv II“,, 339-341. 
30

 Dorronsoro, „Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the present“, 193. 
31

 Vogelsang, „Dějiny Afghánistánu“, 308-310. 
32

 Ibid., 241,253. 
33

 Nálevka, „Horké krize studené války“, 167. 
34

 Rubin, „The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System“, 

196. 
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viditelných vazeb na Spojené státy. Zbraně sovětského typu proto nakupovala například 

v Číně, Egyptu, Izraeli a po moři je poté přepravovala do pákistánského Karáčí, 

případně letecky do Islámábádu. Tam si zodpovědnost za dodávky převzala ISI 

a transportovala kontejnery do skladišť v Rávalpindí a Quéttě, odkud materiál putoval 

do pohraničních skladů kontrolovaných mudžáhidy. Celý tento systém byl financován 

CIA a v případě potřeby doplněn prostředky z arabských zdrojů. Pákistánská ISI navíc 

kromě zbraní poskytovala mudžáhidům i výcvik. Mezi lety 1983 a 1987 jím prošlo na 

80 000 bojovníků.
35

  

Afghánským povstalcům se během konfliktu dostalo od Spojených států 

a Saúdské Arábie materiální podpory, jejíž hodnota se pohybovala mezi 6 a 9 

miliardami USD. Míra podpory kábulského režimu ze strany Sovětů je pak odhadována 

na 5,7 miliardy USD ve zbraních a vybavení.
36

 Pro představu je třeba uvést, že 

afghánský import především ručních zbraní byl tak rozsáhlý, že v tomto odvětví 

předehnal Irák, dostal se na zhruba stejnou úroveň jako import zbraní do Japonska nebo 

Saúdské Arábie a množstvím zbraní v oběhu v roce 1992 předčil Indii a Pákistán 

dohromady. Afghánská operace na podporu mudžahedínského hnutí se stala největším 

samostatným programem každé ze tří pro-povstaleckých zpravodajských služeb – CIA, 

ISI i Saúdské zpravodajské služby. Ohromné množství zbraní, které v Afghánistánu 

cirkulovalo, se stalo jednou z hlavních překážek jakékoliv naděje na stabilitu v zemi.
37

 

Sovětská intervence, původně zamýšlená jako krátkodobá pomoc kolísajícímu 

kábulskému režimu, se proměnila v krvavý a vleklý konflikt, který zcela ochromil 

fungování země a rozdělil afghánskou společnost. Co je však zásadní, je mezinárodní 

rozměr, kterého tato válka nabyla. Pákistán, Spojené státy, Saúdská Arábie a Irán se 

postavily na stranu mudžahedínské opozice a začaly do země distribuovat ohromné 

množství materiálu. Díky vysokému importu zbraní včetně velmi moderních se 

zvyšovala i schopnost mudžáhidů čelit sovětské vojenské síle, a to konflikt ve výsledku 

prodlužovalo. Když se Sovětský svaz z Afghánistánu stáhl, protože tuto vojensko-

ekonomickou zátěž již nebyl schopen dále snášet, zanechal za sebou roztříštěnou 

a nestabilní zemi plnou zbraní a vykořeněných válečníků. Sovětský odkaz je z tohoto 

hlediska zřejmý a do velké míry předurčil další vývoj v Afghánistánu. 
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3 Prezident Nadžíbulláh proti opozici (1989 – 1992)  
 

Odchodem Sovětů ze země konflikt neskončil. V situaci, kdy v zemi prakticky 

probíhala občanská válka a kdy v čele křehkého prosovětského režimu stál prezident 

Nadžíbulláh, převládal obecný názor, že tento režim nápor neustojí a padne. Souhrou 

několika faktorů se to však nestalo. Nadžíbulláhův režim prokázal nečekanou stabilitu 

a výdrž, zatímco opoziční mudžahedínská hnutí nebyla schopna dosáhnout konkrétního 

výsledku.  

3.1 Mezinárodní zapojení během Nadžíbulláhovy vlády 

Kábulský režim stále těžil ze sovětské materiální pomoci, která se pro přežití 

Nadžíbulláhovy vlády ukázala jako zcela zásadní. Kromě toho, že za sebou sovětská 

40. armáda zanechala vojenské sklady a vybavení v hodnotě několika miliard USD, 

pokračovaly dodávky i po stažení sovětských vojsk, počínaje dvěma miliardami USD 

v podobě materiálu mezi únorem a říjnem 1989. Po zbytek roku se do země dostalo přes 

51 000 tun munice, 1 300 raket země-země SCUD, přes sto letadel, téměř padesát 

vrtulníků a na 2 800 nákladních vozů a obrněných vozidel. Dodáno bylo také více než 

135 000 lehkých pěchotních zbraní. Sovětská pomoc se neomezovala pouze na vojenský 

materiál, nýbrž zahrnovala veškeré komodity potřebné pro přežití Nadžíbulláhova 

režimu, jako byly potraviny, palivo a věci každodenní potřeby. Sovětská materiální 

pomoc Afghánistánu se jen za rok 1989 vyšplhala na sumu šesti miliard USD, což se 

rovná sovětskému vojenskému rozpočtu pro Afghánistán za období 1980 – 1987. 

Společně s roky 1988 a 1990 dosáhla sovětská pomoc Afghánistánu téměř dvanácti 

miliard USD.
38

  

Přestože pod Bushovou administrativou začala být americká politika vůči 

Afghánistánu váhavá, ani Spojené státy svou materiální pomoc nezastavily. Bylo 

ujednáno, že Spojené státy budou i nadále podporovat mudžahedínské hnutí, aby tak 

vyrovnaly sovětské dodávky Nadžíbulláhovi a zachovávaly tak jakousi rovnováhu. 

V roce 1989 Spojené státy přislíbily 600 milionů USD, které dorovnala Saúdská Arábie 

                                                                                                                                               
37

 Rubin, „The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System“, 

179, 196-197. 
38

 Smith, „Afghanistan after the Occuption: Examining the Post-Soviet Withdrawal and the Najibullah 

Regime It Left Behind, 1989-1992“, 314-318. 



   

 

13 

  

stejnou částkou. V dalším roce Spojené státy svůj podíl navýšily ještě o dalších 100 

milionů USD, přičemž tato suma zahrnovala i nákup dalších raket Stinger, těžkého 

dělostřelectva a ostatních zbraní, které měly mudžáhidům pomoci přeorientovat se 

z gerilového na konvenční vedení boje. V té době panovalo obecné přesvědčení, že 

kábulský režim tranzitní fázi po odchodu Sovětů neustojí a padne. Proto v roce 1990 

Spojené státy společně se Saúdskou Arábií, soukromými zdroji z Kuvajtu a Spojených 

arabských emirátů poskytly dalších 815 milionů USD.
39

 

Stejná skepse k Nadžíbulláhovu režimu panovala i v Pákistánu. Těsně před 

stažením posledních sovětských jednotek z Afghánistánu zorganizoval Pákistán 

shromáždění, na které sezval zástupce mudžahedínských skupin a které se mělo 

shodnout na nové přechodné vládě. Z hlediska objektivity a vyváženosti shromáždění 

selhalo, neboť mezi jednotlivými frakcemi panovala územní a etnická řevnivost a posty 

v nové vládě tak získali pouze zástupci sedmi opozičních skupin sídlících v Péšavaru. 

Vzniklá přechodná afghánská vláda se rozhodla ustanovit své provizorní hlavní město 

na území Afghánistánu. Pro svoji polohu jím byl zvolen Džalálábád, který leží blízko 

hranic s Pákistánem pro případné zásobování a je blíže Kábulu než Kandahár, silná 

paštunská država. Útok na Džalálábád naplánovala po všech stránkách pákistánská 

ISI.
40

 Obléhání města však skončilo pro mudžáhidy neúspěchem a naopak posílilo 

sebevědomí vládních vojsk a Nadžíbulláhova režimu.
41

  

 Nadžíbulláhův režim byl závislý na pokračující materiální i personální pomoci 

poskytované Sovětským svazem i po stažení jeho vojsk v roce 1989. Jakmile se 

Sovětský svaz začal hroutit, důsledky samozřejmě dopadly i na Kábul. V září 1991 byla 

podepsána dohoda mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, která mimo jiné 

stanovila, že obě supervelmoci přestanou Afghánistánu dodávat zbraně, a to od ledna 

1992. Na podzim 1991 se dodávky výrazně ztenčily, až byly v prosinci zastaveny úplně. 

Poté, co v prosinci 1991 Sovětský svaz přestal existovat, odvolal ruský prezident Boris 

Jelcin zpět z Afghánistánu veškerý vojenský personál a poradce KGB. Zatímco se 

Ruská federace zaměřila na svou vlastní neutěšenou politickou a ekonomickou situaci, 
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vnitřní problémy států zaniklého svazu a jejich sousedů ustoupily do pozadí. 

Nadžíbulláh tak přišel o svého moskevského patrona.
42

 

 V březnu 1992 prezident Nadžíbulláh oznámil rezignaci a uvedl, že předá moc 

přechodné vládě ihned po jejím zformování. Situace však nabrala rychlejší spád, než 

Nadžíbulláh očekával a ze severu i jihu země se ke Kábulu blížili povstalci, kteří věřili, 

že jejich vítězství je na dosah. 15. dubna 1992 Nadžíbulláh rezignoval a plánoval opustit 

zemi, avšak jednotky loajální generálu Dostúmovi mu v odletu z kábulského letiště 

zabránily. Nadžíbulláh se proto uchýlil do komplexu OSN, kde požádal o azyl. 

Afghánské bezpečnostní složky otevřeně přecházely na stranu povstalců a základny 

v okolí Kábulu se vzdávaly, ať již na základě předchozích tajných, nebo ve spěchu a na 

místě uzavřených dohod. Navzdory původním plánům nakonec do Kábulu vstoupily 

jednotky Ahmada Šáha Masúda a Abdula Rašída Dostúma a nedlouho poté byla 

vyhlášena Islámská republika Afghánistán.
43

  

 Období let 1989 až 1992 bylo pro mezinárodní zapojení do situace 

v Afghánistánu charakteristické jako období změny. Sověti ze země odešli a zanechali 

za sebou vládu prezidenta Nadžíbulláha, který i nadále čerpal z Moskvy podporu. 

Přestože byl jeho režim zahraničními aktéry vnímán jako slabý a dočasný, Nadžíbulláh 

se byl s pokračující zahraniční pomocí schopen udržet u moci až do začátku roku 1992. 

Zlom přišel v momentě, když se na konci roku 1991 rozpadl Sovětský svaz a bipolární 

dělení světa přestalo existovat. Nově vzniklá Ruská federace se začala zabývat vlastními 

problémy a přestala Nadžíbulláha podporovat. Spojené státy, které společně se 

Saúdskou Arábií a dalšími arabskými zeměmi do té doby dorovnávaly sovětskou 

pomoc, dohodu o zastavení dodávek zbraní afghánským válčícím frakcím podepsaly 

také. Bez materiální pomoci nebyl Nadžíbulláh schopen vzdorovat opozici a jeho režim 

padnul. Afghánský konflikt tak přešel do další fáze, kdy proti sobě začaly bojovat o moc 

jednotlivé povstalecké skupiny. 

 Rozpadem Sovětského svazu také vznikly samostatné středoasijské republiky, 

z nichž tři - Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán – přímo sousedí s Afghánistánem, 

a které si svůj postoj k němu musely teprve vytvořit. Obecně lze říci, že v tomto období 

skončila mezinárodní podpora v takové podobě, v jaké do Afghánistánu proudila během 

předchozího desetiletí, a k vrtkavé moci v zemi se dostaly jednotlivé povstalecké frakce.  
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4 Občanská válka a zrod Tálibánu (1992 – 1996) 

Pádem Nadžíbulláhova režimu skončila éra promoskevské vlády, proti které 

mudžahedínská opozice vedla od začátku sovětské okupace ozbrojený boj. Společný 

protivník, díky němuž se opozice byla ochotna za cenu různě velkých kompromisů 

spojit, najednou zmizel a otázka vlády nad zemí zůstala otevřená. V této chvíli se 

neshody a sváry mezi jednotlivými skupinami začaly projevovat otevřeně, paralelně 

s vidinou možného převzetí vlády nad zemí. Pokud se dala dosavadní situace 

v Afghánistánu označit jako složitá a nepřehledná, léta občanské války ji ještě více 

zkomplikovala. Afghánistán zůstal roztříštěn na jednotlivá území, mocenské aliance se 

velmi rychle měnily, a zatímco světové velmoci nedávno skončené studené války se 

k Afghánistánu začaly pomalu otáčet zády, regionální aktéři se prosazovali čím dál tím 

více. Pro přehlednost je níže uvedeno pět nejvýznamnějších mudžahedínských skupin, 

které se v Afghánistánu tou dobou operovaly. 

4.1 Afghánské frakce občanské války 

V samotném Afghánistánu můžeme nalézt více či méně aktivní mocenské 

skupiny, z nichž se značné množství těšilo podpoře zahraničních států. Tyto skupiny 

měly různou podobu – lišily se v tom, na jakém území působily, ve velikosti, síle,  

v politicko-vojenských cílech, lišily se etnicky i nábožensky. Od lokálních skupin 

místních warlordů, čítajících několik desítek mužů a limitovaných územím 

vesnice/města, až po skupiny desetitisícové, kontrolující celé provincie, složené ze 

zkušených bojovníků či přeběhlých vojáků padlého režimu a výrazně podporované ze 

zahraničí. Je proto nasnadě hned v úvodu této kapitoly rozlišit nejdůležitější vnitrostátní 

skupiny, které se po pádu Nadžíbulláhova režimu zapojily do boje o moc. Výčet těch 

nejdůležitější je následující: 

4.1.1 Džamíját-i islámí 

 Jedná se o skupinu složenou převážně z etnických Tádžiků, hlásících se 

k sunnitské větvi islámu a sídlících na severu země. Její nejvýraznější představitel 

Ahmad Šáh Masúd společně s prezidentem Burhánuddínem Rabbáním usilovali o co 

nejrychlejší vybudování centralizovaného státu. Vědomi si svojí silné pozice v zemi, 
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byli představitelé Džamíjátu připraveni stát se nosnou stranou nové vládní koalice.
44

 

Zahraniční podporu v době nástupu Tálibánu přijímal Džamíját zejména ze severu 

země, z Tádžikistánu a z Ruska.
45

 

4.1.2 Hizb-i islámí 

 Skupina Hizb-i islámí vedená Gulbuddínem Hekmatjárem je sunnitským hnutím 

složeným převážně z paštunského etnika. Hizb-i islámí podporuje radikální vizi 

islámského státu, kterou chtěla aplikovat skrze dobytí Kábulu. Během sovětské okupace 

se místo boje se Sověty více zaměřovala na eliminaci svých názorových rivalů.
46

 

Hekmatjár se za podpory Pákistánu a arabských států postavil do pozice vůdce 

a sjednotitele paštunského etnika.
47

 

4.1.3 Ittihád-i islámí 

 Ittihád-i islámí je hnutí sdružené kolem osoby Abdula Rasúla Sajjáfa. Skupina je 

složena převážně z paštunů na západ od Kábulu a je štědře financována wahábistickým 

lobby ze Saúdské Arábie. Její finanční patron ji předurčuje k opozici proti šíitským 

hnutím podporovaným Íránem a ke snaze o nastolení konzervativního islámského 

režimu.
48

 

4.1.4 Džunbiší Milli 

 Jedná se o skupinu generála Abdula Rašída Dostúma zformovanou z bývalých 

komunistů a milicí ze severu. Džunbiší kontroluje rozsáhlé části území na severu 

Afghánistánu a kromě Uzbeků je v něm zastoupena i podstatná část tádžického etnika. 

Členové Džunbiší se hlásili k sekularismu a téměř do konce sovětské okupace bojovali 

proti mudžáhidům.
49

 Vzhledem k etnickému složení i k územní působnosti Džunbiší, 

těšilo se toto hnutí podpoře zejména z Uzbekistánu.
50

  

4.1.5 Hizb-i wahdát 

 Hizb-i Wahdát je skupina složená z etnických Hazárů, hlásících se k šíitskému 

islámu kázaného Ajatoláhem Chomejním. Etnicky i nábožensky je v opozici vůči 
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paštunským a sunnitským hnutím a snaží se prosazovat svou nezávislost.
51

 Vzhledem 

k náboženské příslušnosti k šíitskému islámu čerpá Hizb-i wahdát podporu z Íránu. 

Hlavní tváří skupiny byl Abdul Alí Mazárí.
52

 

 

 Jak je z výše uvedeného popisu hlavních skupin patrné, žádná neoperovala 

v naprosté izolaci a každá tak či onak spolupracovala se zahraničím. Vazby mezi 

mocenskými skupinami a zahraničními státy byly specifické a těžko je lze 

generalizovat. Jak je popsáno dále, někdy byl do spolupráce s Afghánistánem zapojen 

prakticky celý mocenský aparát daného státu, jindy se zase jednalo o nestátní 

lobbistické skupiny, které sledovaly své konkrétní cíle. Mezi ně můžeme počítat 

například drogovou mafii, tranzitní společnosti a vlivné náboženské či etnické struktury. 

Směr, jakým jejich podpora do Afghánistánu proudila, vycházel z různých motivací, ať 

už se jednalo o zajištění vlastní bezpečnosti, podporu spřízněného etnika, podporu 

konkrétního náboženského směru
 
nebo zabezpečení obchodních tras a obchodu obecně. 

Často se tato kritéria navzájem kombinovala a měnila stejně dynamicky, jako se měnila 

situace na afghánském bojišti.  

4.2 Boj o Kábul a dynamické změny koalic 

Je zřejmé, že po pádu Nadžíbulláhova režimu se zahraniční zapojení do situace 

v Afghánistánu stalo více regionálním. Hlavními zahraničními aktéry zůstal Pákistán, 

Írán a Saúdská Arábie. Částečně zapojeny byly středoasijské republiky, a to zejména 

kvůli přímému sousedství s Afghánistánem. Jak je popsáno níže, středoasijské republiky 

se potýkaly s nově nabytou nezávislostí a jejich hlavním zájmem bylo zajištění vlastní 

bezpečnosti. O Iránu a Pákistánu, které s Afghánistánem také přímo sousedí, můžeme 

na rozdíl od mladých středoasijských republik hovořit jako o regionálních hegemonech 

s relativně silnou pozicí, které se svou afghánskou politikou spíš než moc udržet snažily 

moc kumulovat. Rusko i Spojené státy svou podporu minimalizovaly a v průběhu času 

transformovaly na pragmatičtější způsob zapojení. Nicméně, všechny tyto státy více či 

méně do afghánského konfliktu projektovaly své geopolitické a náboženské vize 

a podporou jednotlivých skupin udržovaly konflikt při životě. 

 

                                                 
51

 Dorronsoro, „Afghanistan’s Civil War“, 38. 
52

 Horák, „Afghánský konflikt“, 166. 



   

 

18 

  

Mudžahedínské skupiny si uvědomovaly, že vzhledem k fragmentaci země není 

žádná z nich dostatečně silná na samostatné převzetí moci v Afghánistánu. Na konci 

dubna 1992 byly proto v Péšavaru podepsány dohody, které stanovily jednotlivé kroky 

přechodné vlády, které měly vést k celonárodním volbám. Vlády se měl na dva měsíce 

ujmout Sibghatulláh Modžaddadí, následován Burhánuddím Rabbáním. V praxi však 

Péšavarské dohody závisely na vůli všech zainteresovaných je dodržovat, což se 

ukázalo jako problém. Gulbuddín Hekmatjár se dohodami odmítl řídit, zaujal pozice na 

jih a na východ od Kábulu a začal město systematicky ostřelovat dělostřeleckou 

a raketovou palbou.
53

 Toto období je charakteristické dynamickým vývojem, změnami 

spojenectví a zejména chaosem. Z toho v roce 1994 vzniklo hnutí Tálibán. 

4.3 Vznik hnutí Tálibán 

V samotných detailech vzniku hnutí Tálibán nejsou autoři zcela jednotní, 

podstata však zůstává vždy stejná. Ve středu stojí postava Muhammeda Omara, mully, 

který v jihoafghánské vesnici Singesar nedaleko Kandaháru vedl tamní madrasu. Mulla 

Omar dvakrát přerušil svá vlastní studia v Kandaháru, poprvé kvůli sovětské invazi 

a podruhé kvůli vzniku Tálibánu. Během let 1989-1992 se Mulla Omar připojil k hnutí 

Hizb-i-Islámí a bojoval proti režimu prezidenta Nadžíbulláha.
54

 

V roce 1994 vyhledali obyvatelé Singesaru mullu Omara s informací, že místní 

warlord znásilnil dvě dívky a unesl je do vojenského tábora. Mulla Omar shromáždil 

několik desítek svých náboženských studentů, Tálibů, kteří zaútočili na tábor, 

osvobodili dívky a popravili warlorda. Zároveň získali ze základny velké množství 

zbraní a munice. Zanedlouho se skupině Tálibů mully Omara podařilo vyřešit další 

podobný spor a hnutí začalo získávat více pozornosti. Mulla Omar nabyl auru bojovníka 

proti bezpráví, zosobňovaného nelítostnými warlordy. Jediné, co požadoval po 

zachráněných, bylo následovat ho a nastolit čistě islámský/islamistický systém. V říjnu 

téhož roku přepadli Tálibové z kandahárských a pákistánských madras město Spin 

Baldak na pákistánsko-afghánské hranici, dobyli tamější významný sklad zbraní 

a získali tak na 18 000 útočných pušek, desítky dělostřeleckých zbraní, velké množství 

munice a mnoho vozidel. Tento sklad byl do té doby pod Hekmatjárovou kontrolou 
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a byl sem převezen z Pákistánu poté, co Ženevské dohody znemožnily Pákistánu držet 

na svém území zbraně určené pro Afghánistán.
55

  

Jako nově vznikající uskupení byl Tálibán zejména Pákistánem vnímán jako 

alternativa k chaosu, který v Afghánistánu panoval. Proto mu byla svěřena ochrana 

pákistánského konvoje přes afghánské území. Tento prvotní úspěch mu umožnil převzít 

moc v Kandaháru a následně v sousedních provinciích Hílmandu a Zábulu. Následoval 

rychlý postup Tálibánu na Kábul, během kterého nové hnutí odstraňovalo nebo 

pohlcovalo ostatní povstalecké skupiny. Jeho první pokus o dobytí města byl odražen 

Masúdem a Tálibánu se v mezičase podařilo dobýt západoafghánský Herát. To jednak 

umožnilo Tálibánu navázat ekonomické a politické vazby s Turkmenistánem, a zároveň 

usnadnilo další ofenzívu na Kábul. 12. září dobyl Tálibán Džalálábád a 26. září 1996 

vstoupil do Kábulu.
56

 Masúd se z hlavního města stáhl a svolal shromáždění všech sil, 

které stály proti Tálibánu. Z tohoto shromáždění vzešla Sjednocená fronta za 

osvobození Afghánistánu, obecně známá jako Severní Aliance. Tato aliance se skládala 

prakticky ze všech hlavních afghánských etnik vyjma Paštunů a nadále pokračovala 

v boji proti Tálibánu.
57

  

Ani v této alianci však nepanovaly konstantní vztahy. Důkazem může být cesta 

Tálibánu na sever země k městu Mazáre Šaríf. Tálibán, který nyní ovládal Herát 

i Kábul, podplatil generála Málika, Dostúmova velitele, aby mu pomohl obsadit město. 

Dostúm uprchl do Uzbekistánu a na jaře 1997 vstoupil do Mazáre Šarífu silně ozbrojený 

Tálibán. Když si však místní obyvatelé uvědomili, že se nejedná o mocenskou koalici, 

jak tento krok původně chápali, nýbrž o převzetí moci Tálibánem, propukly boje. 

Tálibové byli z města vytlačeni a jejich ústupu využil pro znovudobytí území i Masúd. 

Jednalo se o nejhorší porážku Tálibánu od roku 1994, kdy na jihu Afghánistánu vznikl. 

Během bojů byly také zabity či zajaty stovky bojovníků z Pákistánu. Kvůli kritické 

situaci mulla Omar znovu povolal studenty z pákistánských madras, aby se připojili 

k Tálibánu.
58

 

Tálibán, významně finančně i materiálně podpořený Pákistánem a Saúdskou 

Arábií, se znovu pokusil dobýt sever v roce 1998. Saúdská zpravodajská služba poskytla 

Tálibánu na 400 pickupů a finanční krytí, zatímco pákistánská ISI Tálibán také finančně 
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podpořila a pomáhala s organizací ofenzivy. Tálibán byl také nově doplněn o tisíce 

rekrutů z pákistánských uprchlických táborů a madras. Na jaře 1998 začal Tálibán 

postupovat z Herátu na sever a dobýval při tom Dostúmovy pozice. Dostúm nakonec 

znovu uprchl do Uzbekistánu a po zlomení odporu Hazárů vstoupil Tálibán 8. srpna 

1998 do Mazáre Šarífu.
59
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5 Tálibán a zahraniční aktéři 

5.1 Pákistán 

 Pákistán hrál po celou dobu trvání afghánského konfliktu speciální úlohu. 

Pákistánská ISI organizovala regionální i mezinárodní sítě na podporu protisovětského 

odboje, které během následné občanské války zůstaly k dispozici rodícímu se Tálibánu. 

Zapojení ISI a dalších pákistánských zájmových skupin do situace v Afghánistánu 

dosáhlo takové míry, že stojí za zvážení, jestli o Pákistánu hovořit stále jako o externím 

aktérovi nebo spíše jako o jedné z vnitrostátních bojujících stran.
60

  

Zásadní formou podpory, kterou Pákistán přispěl ke vzniku Tálibánu, bylo 

poskytnutí území pro vznik náboženských škol, madras. V roce 1971 existovalo na 900 

těchto škol, přičemž v roce 1988 ke konci volebního období pákistánského prezidenta 

Zii jich můžeme napočítat již přes 8 000 oficiálních a na 25 000 neoficiálních. Mullové 

řídící madrasy povětšinou slepě kázali náboženský směr, který posléze adoptoval 

Tálibán.
61

 Madrasy byly vázány na konkrétní náboženský směr, přičemž afghánští 

studenti navštěvovali většinou madrasy směru deobandíja
62

. Toto konzervativní 

náboženské učení převažovalo v madrasách v afghánsko-pákistánských pohraničních 

oblastech, což byl kromě historických vazeb Afghánistánu na tento náboženský směr 

jeden z hlavních důvodů vysokého podílu studentů z Afghánistánu.
63

 Pákistán také 

poskytoval Tálibánu konstantní přísun nových rekrutů pro boj se Severní aliancí 

a fungoval jako klíčový diplomatický a ekonomický zprostředkovatel komunikace 

Tálibánu s okolním světem.
64

  

Strategické zájmy Pákistánu určovaly směr, jakým se jeho politika vůči 

Afghánistánu vydala. Z ekonomického hlediska potřeboval Pákistán využívat obchodní 

trasy, vedoucí přes Afghánistán do nově nezávislých středoasijských republik. 

Bezpečného obchodního tranzitu mohlo být dosaženo pouze za předpokladu, že je 
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v zemi zajištěna bezpečnost. Stabilní situaci vyžadovaly i Spojené státy a Saúdská 

Arábie, jejichž společnosti UNOCAL a Delta plánovaly přes Afghánistán a Pákistán 

vybudovat ropovod a plynovod. Pákistánu záleželo také na zajištění bezpečnosti jeho 

západní hranice, přes kterou z Afghánistánu prchaly před Sověty a později před 

občanskou válkou miliony běženců. V neposlední řadě stojí tradiční teritoriální 

a mocenský rival Pákistánu, Indie. Pákistán se proto svou afghánskou politikou snažil 

co nejvíce čelit indickému vlivu, oslabovat ho a podporovat hnutí, která s Indií neměla 

žádné vazby a jevila se jako silně pro-pákistánská. Je tedy vcelku logické, že když 

Tálibán v roce 1994 vznikl prakticky z ničeho a prezentoval se jako nové islamistické 

hnutí, Pákistán k němu nasměroval svou pozornost.
65

 

Tálibánu se podařilo vybudovat vztahy s Pákistánem na několika úrovních. 

Mnoho členů tálibánského velení studovalo v pákistánském náboženském semináři 

Haqqania vedeným Maulanou Samuelem Haqem. Ten měl blízký vztah přímo s mullou 

Omarem, radil mu v mezinárodních otázkách a důležitých rozhodnutích a nejednou, 

spolu s dalšími madrasami, poskytnul své studenty jako rekruty pro Tálibán. Tyto 

sociální a ideologické vazby Tálibánu během jeho cesty k moci velmi pomohly. Tálibán 

navíc našel podporu i mimo oficiální pákistánské vládní, armádní a zpravodajské 

struktury. Na rozdíl od mudžahedínských hnutí 80. let, jejichž vazby se omezovaly na 

ISI a afghánské strany z Péšavaru, se Tálibánu podařilo navázat spolupráci s vlivnou 

pákistánskou lobby, což ho učinilo méně závislým na pákistánské vládě jako takové. 

Příkladem této spolupráce, který pro Tálibán znamenal významný zdroj příjmů, byly 

pákistánské soukromé tranzitní společnosti. Ty Afghánistánu dodávaly potřebné jídlo 

a zásoby a cestou zpět odvážely kontraband, případně Afghánistán využívaly jako 

tranzitní zemi při cestě do středoasijských republik. Pro pákistánské přepravce tedy řád, 

který Tálibán v zemi zaváděl, znamenal záruku stability a bezpečnosti cest, a proto 

začali hnutí finančně podporovat. Díky stabilizaci obchodních tras mohl vzkvétat 

obchod všeho druhu, který Tálibán danil, přičemž se jednalo zejména o daně z produkce 

opia
66

, distribuce drog a drogových laboratoří. Opium a heroin byly afghánskými 

a pákistánskými přepravci pašovány přes Pákistán, Írán, středoasijské republiky a Rusko 

na evropské trhy.
67
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Pákistán poskytoval Tálibánu organizační a vojenskou podporu, finanční 

a materiální prostředky, výcvik, logistické zajištění a organizoval také nábor bývalých 

příslušníků mudžahedínského hnutí. Tito bojovníci původně válčili proti Sovětům, ale 

po stažení sovětských vojsk ze země se z různých důvodů nepřiklonili ani k jedné ze 

soupeřících opozičních frakcí. Jednalo se převážně o Paštuny z jižního a jihovýchodního 

Afghánistánu, kteří chovali sympatie vůči Pákistánu kvůli jeho podpoře studentů 

madras na afghánsko-pákistánské hranici. Pákistán také posléze jako jedna ze tří zemí 

uznal vládu Tálibánu v Kábulu.
68

  

5.2 Írán 

 Stejně jako Pákistán na jihovýchodě, hrál Írán na západní hranici Afghánistánu 

důležitou regionální roli a stejně jako u Pákistánu je třeba vnímat íránskou politiku vůči 

Afghánistánu nikoliv jako samostatný jev, nýbrž jako kombinaci více hledisek. 

Klíčovým faktorem je snaha Íránu čelit regionální izolaci, do které se ho z jeho úhlu 

pohledu snažily vmanévrovat Spojené státy a jejich spojenci v podobě Izraele, Turecka 

nebo nábožensko-ideologického rivala Saúdské Arábie. Ze západu byl Írán ohrožován 

režimem iráckého diktátora Saddáma Husajna a vznik rychle sílícího sunnitsko-

paštunského Tálibánu, který se blížil k íránské hranici z východu, byl pro Írán další 

regionální hrozbou, které musel čelit.
69

 Íránská politika vůči Afghánistánu prošla 

změnou s koncem studené války. Írán, jakmile nebyl vázán v konfliktu se sousedním 

Irákem, začal budovat vztahy s nepaštunskými odbojovými hnutími - Džamíjátem, 

Wahdátem, Dostúmovými Uzbeky, Ismaíly - a snažil se tak vytvářet protiváhu stranám 

s vazbami na Saúdskou Arábii. Stejně jako se měnily koalice v letech 1993-94, 

i podpora z Íránu se přelévala k různým uskupením. Zásadou však vždy byla podpora 

šíitských skupin a opozice proti skupinám podporovaným Saúdskou Arábií.
70

 

 Během cesty Tálibánu k moci byl Írán v neskrývané a konstantní opozici vůči 

proti-šíitským hnutím. Pád Herátu na západě Afghánistánu do rukou Tálibánu v roce 

1995 byl Íránem vnímán jako jasné ohrožení národní bezpečnosti a inicioval zřízení 

leteckého mostu mezi íránským Mašhadem a afghánským Bagrámem, kterým Írán 

zásoboval jednotky šáha Masúda. Írán na svém území také vybudoval výcvikové tábory 

s kapacitou až 5 000 bojovníků, které vedl uprchlý Ismaíl Chán, bývalý guvernér 
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Herátu. Obdobně mohutná podpora poskytovaná Tálibánu Saúdskou Arábií 

a Pákistánem byla Íránem vnímána jako součást spiknutí s cílem ho v regionu 

izolovat.
71

 

5.3 Středoasijské republiky 

 Středoasijské státy, které rozpadem Sovětského svazu nově nabyly nezávislost, 

postavil vznik Tálibánu do složité pozice. Na jednu stranu se tyto státy snažily 

o upevnění získané samostatnosti, snižování závislosti na Moskvě a budování nových 

vztahů na jihu a západě. Na druhou stranu však vznik Tálibánu ohrožoval jižní hranice 

těchto států a ty se právem obávaly pronikání islámského fundamentalismu na svá 

území. To středoasijské státy prakticky nutilo ke spolupráci s Ruskem, které přes jejich 

území podporovalo frakce Severní aliance. Celkově vzato se středoasijské státy 

v regionu snažily o udržení statutu quo a o podporu etnicky spřízněných skupin Severní 

aliance, skrze kterou chtěly zabránit vojenskému vítězství Tálibánu. Vzhledem k tomu, 

že si Turkmenistán, Uzbekistán i Tádžikistán uvědomovaly své limitované možnosti 

podpory Severní aliance i praktickou neschopnost porazit Tálibán po vojenské stránce, 

upřednostňovaly kompromisní řešení afghánské situace ve formě koalice.
72

 

5.3.1 Turkmenistán 

Úhelným kamenem turkmenské zahraniční politiky po rozpadu Sovětského 

svazu byla doktrína tzv. „trvalé neutrality“, přijatá v roce 1995 na Valném shromáždění 

OSN. Vyhlášení neutrality mělo Turkmenistánu umožnit navazování diplomatických 

a obchodních vazeb s různými státy, aniž by se zapletl do konfliktů svých větších 

a často nevypočitatelných sousedů. V zájmu omezení závislosti na Rusku se 

Turkmenistán snažil hledat jiná odbytiště pro export svého zemního plynu. Jedním 

z projektů, který to měl umožnit, byla plánovaná stavba 1 500 km dlouhého plynovodu 

z Turkmenistánu přes Afghánistán do Pákistánu, iniciovaná americkou společností 

UNOCAL.
73

 

Na rozdíl od Ruska a ostatních středoasijských republik udržoval Turkmenistán 

s Tálibánem čilé politické a obchodní styky. Turkmenská opozice uváděla, že 

turkmenský prezident Saparmurat Niyazov byl zapojen do systematického obchodu 
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s narkotiky a upevňoval vazby na afghánské pěstitele opia. Niyazov otevřel své 

konzuláty v Herátu a v Mazáre Šarífu, které měly sloužit jako zástěrka pro obchody 

s Tálibánem.
74

  

5.3.2 Uzbekistán 

Uzbekistán se po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 ubíral cestou autoritářského 

režimu, který se pod vládou prezidenta Islama Karimova snažil v regionu udržet statut 

quo. Zahraniční politika Uzbekistánu byla formována pozicí, ve které se po vyhlášení 

nezávislosti ocitl – nestabilní region s probíhajícími občanskými válkami v sousedním 

Tádžikistánu a Afghánistánu.
75

 Pro zajištění vlastní bezpečnosti Uzbekistán osciloval 

mezi potenciálními spojenci tak, aby zachoval nastolený status quo a zabránil 

přílišnému nárůstu vlivu Ruska v regionu, zároveň však měl stále tendenci se na něj 

v případě potřeby obracet.
76

 Uzbekistán společně s Ruskem a Iránem podporoval milice 

generála Dostúma, který z jeho pohledu jako jediný mohl brzdit pronikání paštunského 

fundamentalismu v podobě Tálibánu na sever
77

. 

V reakci na dobytí Kábulu Tálibánem a následný pád generála Dostúma musel 

Uzbekistán korigovat svou zahraniční politiku. Rusko se v tu chvíli jevilo jako jediná 

síla, která by byla schopna v regionu zajistit stabilitu a tím pádem i bezpečnost 

Uzbekistánu.
78

 

5.3.3 Tádžikistán 

Poté, co Tádžikistán vyhlásil nezávislost, jeho vládnoucí elity ve snaze získat 

ekonomickou a vojenskou podporu ze zahraničí zdůrazňovaly důležitost stability své 

země pro stabilitu celého regionu. Navzdory tomu byl však Tádžikistán v 90. letech 

ponechán bez většího zájmu mezinárodního společenství s výjimkou Ruska, které bylo 

silně zapojeno do tádžických vnitrostátních záležitostí, udržovalo v zemi své jednotky 
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a finančně podporovalo vládnoucí režim. Od roku 1992 do roku 1997 byl navíc 

Tádžikistán zmítán občanskou válkou mezi vládními stranami a opozicí.
79

 

Problémem, kterému Tádžikistán ve vztahu k Afghánistánu čelil, bylo zejména 

přelévání islámského fundamentalismu díky cca 1 300 km dlouhé prostupné hranici, 

kterou oba státy sdílí. Během občanské války byly opoziční skupiny v Tádžikistánu 

podporovány jak Hekmatjárem, tak Masúdem, kteří tádžické opozici poskytovali zbraně 

a výcvik.
80

 Když Tálibán v roce 1996 převzal v Afghánistánu moc, středoasijští vládci 

se začali obávat šíření jeho radikálního výkladu islámu přes hranice. Proto obě strany 

tádžického konfliktu, vláda i opozice, urychlily za mediace OSN cestu k příměří. Území 

Tádžikistánu bylo využíváno jako tranzitní a proudila přes něj podpora z Ruska a Iránu 

určená Masúdovi pro boj s Tálibánem.
81

 

5.4 Saúdská Arábie 

 Masivní podpora, kterou Saúdská Arábie Tálibánu poskytovala, pramení 

z několika dílčích faktorů a z valné části se odvíjí ze soupeření se šíitskou velmocí, 

Íránem. Jako dominantní sunnitská velmoc měla Saúdská Arábie zájem zejména na 

šíření svého nábožensko-ideologického přesvědčení do regionu širší Střední Asie.
82

 

Írán, tradiční rival v zápase o vůdčí pozici v islámském náboženství, se po islámské 

revoluci v roce 1979 stal pro Saúdskou Arábii ještě větší hrozbou. Írán pod vládou 

Ajjatoláha Chomejního zpochybnil saúdskou monarchii, její vztahy se Spojenými státy 

a nařkl ji, že není hodna ochrany muslimských svatých míst.
83

 S tím šla ruku v ruce 

snaha o rozšíření sféry vlivu za užití velmi dobře nastavených vztahů mezi 

zpravodajskými službami. V neposlední řadě stojí národní ekonomické zájmy, které se 

promítají do podpory saúdských těžařských společností kalkulujících s územím 

Tálibánu jako s územím tranzitním.
84

  

Role, kterou Saúdská Arábie v řetězu podpory Tálibánu hrála, se velmi podobala 

způsobu podpory mudžáhidů během sovětské okupace. Zatímco Spojené státy dodávaly 

know-how a zbraně, Pákistán zajišťoval výcvikové tábory a operační základny 

a Saúdská Arábie poskytovala finance. Když padla vláda prezidenta Nadžíbulláha 
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a opoziční frakce začaly bojovat mezi sebou navzájem, přeorientoval se systém podpory 

Saúdská Arábie – Spojené státy – Pákistán na vznikající hnutí Tálibán, které navázalo 

na způsob podpory poskytované ze zahraničí mudžahedínskému hnutí během 80. let. 

Podpora, kterou Saúdská Arábie poskytovala sunnitskému Tálibánu, se očividně 

neomezovala jen na materiál a finance, nýbrž zahrnovala i rozměr náboženský, k jehož 

implementaci v Afghánistánu měla Saúdská Arábie své důvody. Značnou část 

příslušníků Tálibánu tvořili studenti náboženských škol, madras. Tyto instituce byly 

často vedeny Pákistánci, kteří své vlastní vzdělání získali právě v Saúdské Arábii.
85

 

Pákistánské madrasy, ze kterých Tálibán povstal, byly mohutně dotovány saúdskými 

penězi a doktrínami wahábismu.
86

 

5.5 Ruská federace 

 Oficiální afghánská politika Ruské federace po rozpadu Sovětského svazu byla 

toho názoru, že Afghánci by měli řešení své neutěšené situace hledat nejprve sami mezi 

sebou. Moskva téměř úplně ztratila o Afghánistán zájem, zaměřujíce se na svoje vlastní 

vnitrostátní problémy. Byla si nicméně vědoma rizika, které představovalo potenciální 

rozšíření islámského fundamentalismu z decentralizovaného Afghánistánu do dalších 

středoasijských republik. Kdyby se tak stalo, mohlo Rusko, vzhledem ke svým 

redukovaným zdrojům, odpovědět pouze limitovanou silou.
87

 Dalším rizikem, které 

muselo Rusko brát v potaz, byla produkce a pašování drog. S rozpadem celistvých 

hranic Sovětského svazu začaly přes středoasijské republiky proudit doslova tuny drog 

na svá evropská odbytiště. Extrémní chudoba na obou stranách hranice nahrávala 

korupci a do pašování drog z výroben v severním Afghánistánu tak byli zapojeni i ruští 

a tádžičtí vojáci a pohraniční stráže.
88

 

Moskva proto spolu se středoasijskými státy zaujímala vůči Tálibánu defenzivní 

postoj s tím, že jeho šíření je třeba zadržet. Dále podporovala frakce Severní aliance, 
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zejména generála Dostúma a velitele Masúda dodávkami zbraní, a to i s vědomím, že 

Severní aliance proti Tálibánu pravděpodobně nezvítězí.
89

  

5.6 Čína 

Čínská politika ve vztahu k Afghánistánu se dala charakterizovat jako zdrženlivá 

a zastávající strategii prevence konfliktu. Čína nebyla ochotna se do konfliktu 

v Afghánistánu více zapojovat, neboť to mohlo ohrozit její komplexnější cíle v Asii i ve 

světě, a to i přesto, že nestabilní situace v Afghánistánu představovala pro Čínu hrozbu. 

Zejména možnost přelévání islámského fundamentalismu do čínských hraničních 

provincií, ve kterých jsou silně zastoupeny etnické a náboženské menšiny. Čínské 

obavy se týkaly zejména Ujgurské autonomní oblasti Sin-t’iang. Z tohoto hlediska Čína 

považovala Tálibán za největší dosavadní hrozbu, která kdy v Kábulu vládla.
90

  

Když byla v roce 1992 vláda prezidenta Nadžíbulláha téměř u konce a moci se 

měli ujmout mudžáhidé, Peking uzavřel svou ambasádu a přerušil s Afghánistánem 

veškeré oficiální kontakty. Čína se snažila bránit přílivu narkotik, zbraní a islámského 

fundamentalismu, který podporoval ujgurské separatistické snahy v Sin-t’iangu. 

Ujgurští separatisté s afghánskými mudžáhidy spolupracovali zhruba od roku 1986 

a mnoho Ujgurů také studovalo v tamních madrasách.
91

 

5.7 Indie 

Indická politika vůči Afghánistánu prošla zajímavým vývojem a byla do značné 

míry determinována vztahem Indie se sousedním Pákistánem. Rozpadem Sovětského 

svazu přišla Indie o dva spojence – silnou supervelmoc a režim prezidenta 

Nadžíbulláha, a indičtí politici hledali cestu, jak se nové situaci přizpůsobit. Proto se dá 

indický postoj k Afghánistánu v 90. letech připodobnit k oscilaci mezi izolací 

a angažováním. Tyto dva přístupy byly také zastoupeny názorovými frakcemi uvnitř 

indické politiky. Navzdory chaosu, který v zemi panoval, rozhodla se Indie udržet si 

svou diplomatickou misi v Afghánistánu, jak dlouho to jen bude možné. Doktrína 

tehdejšího indického předsedy vlády odrážela názor, že Indie by měla jednat se všemi 

mudžahedínskými skupinami bez ohledu na jejich bojovnost či míru radikality, měla by 

jednat s kábulskou vládou nehledě na její případné vazby na Pákistán nebo jeho 

zpravodajské služby, a měla by se smysluplně podílet na ekonomickém rozvoji 
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Afghánistánu. Indie byla tajně v kontaktu prakticky s celým spektrem afghánských 

skupin - s Rabbáním, Masúdem, Sajjáfem, Dostúmem i Hekmatjárem. Na druhé straně 

stála uvnitř indické politické scény koalice proti angažování, obhajující diplomatickou 

a vojenskou zdrženlivost.
92

 

Na základě nejnovějších poznatků je zřejmé, že Indie během let 1989 až 1996 

spolupracovala mimo jiné i s pro-pákistánskými frakcemi afghánského odboje. Po 

nástupu Tálibánu k moci v roce 1996 musela Indie přehodnotit svou afghánskou 

politiku a rozhodla se pro podporu proti-tálibánské opozice.
93

 Svou podporu válčících 

stran poskytovala Indie nikoliv na základě ideologického zařazení té které skupiny, ale 

na základě toho, jaký měla válčící frakce vztah s Pákistánem. Přednost pak logicky 

dávala skupinám proti-pákistánským. Indie svou afghánskou politikou chtěla také 

zabránit šíření separatistických tendencí, které by mohly ohrozit indickou integritu. 

Společně s Ruskem a Iránem podporovala Severní alianci s cílem vytvořit širokou 

koaliční vládu a zároveň zabránit Tálibánu, aby se stal dominantní vnitrostátní silou.
94

 

Indie pak udržovala diplomatické styky s Rabbáního vládou a hostila Masúda Khalílího, 

Rabbáního a Masúdova poradce, jako velvyslance v Novém Dillí. Khalílí byl 

v pravidelném kontaktu s indickou vládou a loboval za poskytování pomoci v boji proti 

Tálibánu. Indie společně s Ruskem, Íránem a Středoasijskými republikami poskytovala 

finanční, zdravotnickou a vojenskou podporu proti-tálibánské opozici.
95

 

5.8 Spojené státy americké 

 Postoj Spojených státu vůči Afghánistánu reflektoval jednak vývoj v zemi 

a potom také další významné události mezinárodního charakteru. Po stažení Sovětů 

přestal být Afghánistán aktivním kolbištěm studené války a tento odklon pozornosti 

pokračoval rozpadem Sovětského svazu a pádem Nadžíbulláhova režimu.
96

 Přesto však 

Afghánistán zůstal zemí strategického významu, a to zejména kvůli ložiskům 

nerostného bohatství v oblasti Střední Asie. Oblast Kaspického moře je bohatá na ropu 

a bylo tedy ve strategickém zájmu Spojených států zajistit si přízeň nově vzniklých 

středoasijských republik, a tím zabezpečit produkci ropy a její další distribuci. Zároveň 

se Spojené státy pokoušely ve stejném snažení bránit ostatním mocnostem, zejména 
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Rusku a Číně. Jakýkoliv národ, který začne v regionu Střední Asie (jmenovitě 

Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán a Kyrgyzstán) dominovat, by byl přímou 

hrozbou pro zásoby ropy kontrolované Spojenými státy tam a v Perském zálivu. 

Zřejmým cílem kontroly přístupu k nerostnému bohatství Střední Asie byla tedy pro 

Spojené státy diverzifikace zdrojů surovin, a to z bezpečnostně-strategických důvodů. 

Vezmeme-li v úvahu důležitost Afghánistánu jako brány do Střední Asie, je na základě 

výše napsaného jasné, že Spojené státy potřebovaly Afghánistán stabilní a bezpečný.
97

 

 Za politikou Spojených států k Afghánistánu v první polovině 90. let lze tedy 

hledat snahu zajistit si přístup ke zdrojům nerostných surovin ve střední Asii, s čímž se 

váže silná lobby těžařských společností, amerického konsorcia UNOCAL 

a saúdskoarabské Delty. Tyto společnosti podporovaly Tálibán v amerických 

politických kruzích a byly pravidelně informovány CIA a ISI. Tálibán pro ně 

představoval tu kýženou stabilitu a bezpečnost v Afghánistánu, kterou bylo podmíněno 

budování potenciálních ropovodů a plynovodů ze středoasijských republik. Slovy 

amerického diplomata: „Tálibán se pravděpodobně vyvine stejně jako Saúdové. Bude 

mít Aramco, ropovody, emíra, žádný parlament a spoustu šaríi. S tím dokážeme žít.“
98
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Závěr 

Vliv zahraničních aktérů na situaci v Afghánistánu byl již od sovětské invaze 

viditelný, mohutný a zásadní. Přestože se aktéři i formy podpory jednotlivých uskupení 

postupem času měnily v reakci na změny regionálního (stažení Sovětů, vznik 

nezávislých středoasijských republik,…), případně celosvětového (rozpad Sovětského 

svazu, konec studené války,…) rázu, tato podpora nikdy doopravdy neustala 

a pokračovala až za hranici časového vymezení této práce. Měla proto obrovský vliv na 

afghánský vnitrostátní vývoj a není přehnané tvrdit, že předurčila budoucnost země na 

desetiletí dopředu. Pro úplnost připomeňme hlavní milníky zahraničního zapojení do 

afghánských záležitostí. Pro potřeby sledovaného období byla prvotním impulsem 

invaze Sovětského svazu do Afghánistánu v roce 1979. Ten touto intervencí reagoval na 

hroucení promoskevského kábulského režimu, jehož pád by znamenal výrazné oslabení 

sovětské jižní hranice a ztrátu vlivu v důležitém regionu. Bezprostřední odpovědí bylo 

zapojení Pákistánu na straně mudžahedínské opozice. Skrze Pákistán se do konfliktu 

postupně přidávaly další státy v čele se Spojenými státy a Saúdskou Arábií. Cílem 

Spojených států bylo podporovat povstalecké mudžahedínské skupiny, živit konflikt 

a vojensky a ekonomicky tak vyčerpávat Sovětský svaz. Neoficiální mezinárodní 

aliance, která mudžáhidy podporovala, zjednodušeně řečeno dosáhla nakonec svého 

a Sověti se z Afghánistánu v roce 1989 stáhli. 

Konflikt tím však neskončil. Promoskevský prezident Nadžíbulláh se navzdory 

očekávání udržel u moci za pokračující materiální pomoci Sovětského svazu. Aby 

zachovaly jakousi rovnováhu, i Spojené státy a Pákistán nadále podporovaly mudžáhidy 

v jejich boji proti režimu. Zlomovým bodem byla neudržitelná situace v Sovětském 

svazu a jeho následný rozpad. Prezident Nadžíbulláh přišel o svého velmocenského 

patrona, jeho režim padl a křehkou moc v zemi převzali v roce 1992 mudžáhidé. Mezi 

jednotlivými bojujícími skupinami panovala rivalita a země tak v podstatě okamžitě 

podlehla občanské válce, která ji uvrhla do anarchie a chaosu. 

V roce 1994 vzešel z tohoto prostředí Tálibán, a stejně jako tomu bylo v Afghánistánu 

již v předchozích letech, měli i na jeho vzestupu podíl zahraniční aktéři. 

Na první část výzkumné otázky jsem odpověděl již v samotném úvodu této 

práce. Klíčových států jsem pro vznik a vývoj Tálibánu identifikoval deset – Pákistán, 

Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Ruskou federaci, Spojené státy americké, 

Saúdskou Arábii, Indii a Čínu. Všechny tyto státy ve větší či menší míře zasahovaly do 
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dění v Afghánistánu, projektovaly do něj své geopolitické vize a měly tak na vývoj 

oslabené země nepopiratelný vliv. Pákistán, Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, 

Tádžikistán a Čínu spojují s Afghánistánem společné hranice a jejich zapojení bylo 

proto logické a vcelku očekávatelné. Částečně podobný postoj zaujímala Ruská 

federace, která i po rozpadu Sovětského svazu vnímala středoasijské republiky jako 

svou jižní hranici a na zajištění bezpečnosti s nimi spolupracovala. Zapojení Spojených 

států reflektovalo především jejich ekonomické zájmy a částečně stavělo na základech, 

které si Spojené státy v tomto regionu vybudovaly během sovětsko-afghánské války. 

Saúdská Arábie sdílela se Spojenými státy ekonomickou motivaci a návaznost na dobu 

boje proti Sovětům, oproti Američanům však do svého zapojení velmi silně zahrnovala 

ještě náboženský rozměr.  

Ptáme-li se, jak a proč tyto vybrané státy ovlivnily vznik hnutí Tálibán, je třeba 

zkombinovat několik hledisek v této práci uvedených. Je nezbytné brát v úvahu etnicitu, 

náboženství, ekonomické a bezpečnostní zájmy a geografická východiska. Pákistán, 

tento sousední stát s nejdelší hranicí, byl s Tálibánem spojován od úplného počátku a dá 

se říct, že jeho vliv na vznik a vývoj hnutí byl naprosto zásadní. Pákistán již za sovětské 

okupace fungoval jako regionální distributor materiálu, financí a zbraní, které na pomoc 

Afghánistánu posílaly Spojené státy, Saúdská Arábie a další. Z tohoto období zůstaly 

zachovány přepravní trasy, sklady i metody distribuce, na které Tálibán za přispění 

Pákistánu navázal. Poté, co se Pákistánem podporovaný Hekmatjár zdiskreditoval, 

obrátil Pákistán svou pozornost na vznikající jihoafghánské hnutí. V očích Pákistánu se 

jednalo o etnicky i nábožensky spřízněné paštunsko-sunnitské hnutí, které zdůrazňovalo 

potřebu obnovení pořádku v zemi. Stabilita a relativní bezpečnost Afghánistánu byla 

pro Pákistán a jeho tranzitní společnosti, které si hledaly cestu do zbídačeného 

Afghánistánu i na nové trhy, zcela zásadní. Kromě zajištění obchodních tras byl 

Pákistán, díky přístupu k moři, také součástí americko-saúdských plánů na stavbu 

plynovodu a ropovodu z oblasti Kaspického moře. Vedle ekonomických důvodů pro 

podporu Tálibánu stály také ty bezpečnostní. Představa sousedního státu ovládaného 

paštunsko-sunnitskou organizací, na kterou má Pákistán silný vliv a která nemá vazby 

na tradičního pákistánského rivala Indii, se Pákistánu zamlouvala. Z náboženského 

hlediska Pákistán společně se Saúdskou Arábií poskytoval podporu formou zřizování 

a financování náboženských škol, madras, rozesetých po dlouhé afghánsko-

pákistánské hranici, ve kterých mnozí z velitelů Tálibánu studovali a ze kterých se 

běžně rekrutovali noví příslušníci hnutí. Pákistán poskytoval Tálibánu zbraně, materiál, 
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finance, výcvik bojovníků i bojovníky samotné. Jeho role mezi ostatními zahraničními 

aktéry je unikátní.  

Šíitský Írán naopak vnímal vznik Tálibánu jako hrozbu a snahu jeho protivníků 

v čele se Spojenými státy ho v regionu izolovat. Během sovětské okupace Afghánistánu 

byl Írán ve válce se sousedním Irákem, což ho z hlavního afghánského dění mírně 

odsouvalo, během afghánské občanské války se však jasně postavil na stranu šíitských 

skupin a jemu blízkých etnických menšin. Snažil se tak kontrovat náboženskému 

rivalovi, Saúdské Arábii, která podporovala hnutí sunnitská. Jak Tálibán v Afghánistánu 

sílil a dobýval čím dál větší území, západ země sousedící s Iránem nevyjímaje, začal 

Irán otevřeně podporovat proti-tálibánské jednotky sdružené kolem velitele Masúda.  

Středoasijské republiky, Turkmenistán, Uzbekistán a Tádžikistán se v afghánské 

vnitřní politice staly čerstvými aktéry ihned po rozpadu Sovětského svazu. Všechny 

s Afghánistánem přímo sousedí, a tak pro ně občanská válka znamenala přinejmenším 

bezpečnostní riziko, především v podobě expanze islámského fundamentalismu, 

pašování drog, zbraní a materiálu. Středoasijské republiky se snažily o zachování 

nezávislosti a udržování statutu quo, zároveň však fungovaly jako tranzitní země, přes 

které proudila podpora z Ruské federace a Íránu proti-tálibánským silám. Poněkud 

odlišný směr zastával Turkmenistán, přes jehož území byla plánována stavba americko-

saúdského plynovodu. Stejně jako hlavní investoři, Spojené státy a Saúdská Arábie, i on 

proto potřeboval Afghánistán bezpečný a stabilní.  

Ruská federace musela také volit, jakou měrou se do afghánského konfliktu 

zapojí. Na jednu stranu investovala ohromné prostředky do války, která nevedla 

k ničemu jinému než k další válce a k rozpadu Sovětského svazu. Proto zastávala spíše 

opatrnější, zdrženlivější postoj. Na druhou stranu si uvědomovala riziko islámského 

fundamentalismu, zosobněného Tálibánem, pronikajícího skrze středoasijské republiky 

na její území. Spolu s potřebou bojovat proti pašování narkotik zaujala proto Ruská 

federace vůči Tálibánu defenzivní postoj a podporovala dodávkami zbraní a materiálu 

Severní Alianci v boji proti Tálibánu.  

I pro Čínu představoval Tálibán riziko islámského fundamentalismu, který nejen 

že by pronikal na její území, ale hlavně by tam mohl podněcovat separatistické tendence 

etnických menšin. Čína jinak zastávala vcelku neutrální postoj, který byl založen na její 

snaze předcházet případnému konfliktu a bránit pašovaní narkotik a kontrabandu obecně 

na své území. Podobně se k Tálibánu stavěla Indie. Zohledníme-li nepřátelský vztah 

s Pákistánem, nebezpečí pro Indii představovaly zejména fundamentální skupiny 
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bojovníků Tálibánu pronikající na sporné území Kašmíru, podporující separatistické 

tendence a podrývající indickou integritu.  

Spojené státy zaujaly, oproti studené válce, vůči Afghánistánu a Tálibánu postoj 

ekonomický a pragmatický. Oficiální podpora válčících frakcí byla ukončena v roce 

1992. Zásoby zemního plynu a ropy, které se nacházely v oblasti Střední Asie 

a Kaspického moře však pro Spojené státy znamenaly možnost diverzifikovat zdroje 

životně důležitých surovin. Díky nově nabyté nezávislosti středoasijských republik 

a jejich snaze odpoutat se od vlivu Ruské federace bylo možné uvažovat o stavbě 

plynovodu a ropovodu, který by vedl z Turkmenistánu přes Afghánistán do Pákistánu. 

Jednalo se o společný projekt americké společnosti UNOCAL a saúdské společnosti 

Delta. Prosazení tohoto projektu vyžadovalo stabilní tranzitní zemi, Afghánistán, a tuto 

stabilitu v chaosu občanské války nabízel právě Tálibán.  

V této práci jsem se také rozhodl zabývat se posouzením vybraných deseti států 

na základě jejich interpretace Tálibánu. U všech deseti států se hovořit o určitém 

výkladu Tálibánu, na němž byla následně založena politika příslušného státu směrem 

k hnutí. Lze dokonce tvrdit, že to, jak byl Tálibán jednotlivými státy vnímán, bylo pro 

jejich politiku zásadní. Na základě interpretace Tálibánu těmito státy je můžeme rozdělit 

do skupin, a to podle toho, jestli vnímaly Tálibán jako stabilizační či destabilizační 

element.  

První skupina se skládá ze států, které Tálibán podporovaly, jelikož byl z jejich 

pohledu vnímán jako element schopný stabilizovat situaci v Afghánistánu. Řadíme sem 

Pákistán, Spojené státy americké a Saúdskou Arábii. Všechny tři tyto státy měly 

v Afghánistánu své ekonomické plány související s ložisky nerostného bohatství 

v oblasti Střední Asie a Kaspického moře. Pro zamýšlenou stavbu plynovodu 

a ropovodu, který měl vést z Turkmenistánu přes Afghánistán do pákistánských přístavů 

byla konsolidace moci a stabilita Afghánistánu naprosto klíčová. Pákistán navíc 

potřeboval stabilní Afghánistán pro využívání pozemních obchodních tras vedoucích 

přes jeho území dále do Střední Asie. Ani Spojené státy ani Saúdská Arábie navíc 

s Afghánistánem přímo nesousedí, proto je problémy bezpečnostního charakteru 

spojené s pašováním kontrabandu a šířením islámského fundamentalismu nemusely 

tolik trápit. Pákistán svou bezpečnost zohledňovat musel, nicméně Tálibán, jakožto 

sunnitská a převážně paštunská organizace mu připadal jako nejschůdnější a navíc 

etnicko-nábožensky spřízněná entita schopná zajistit v Afghánistánu pořádek. Všechny 
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tyto státy vnímaly Tálibán jako cestu obnovení pořádku v zemi a proto mu poskytovaly 

podporu. 

Druhou skupinou jsou státy, které naopak vnímaly Tálibán jako prvek 

destabilizační a poskytovaly podporu opozičním hnutím. Z deseti vybraných států sem 

řadíme Írán a Ruskou federaci. Írán jako přímo sousedící stát musel brát ohled na svou 

bezpečnost, kterou probíhající občanská válka v Afghánistánu ohrožovala. Sunnitský 

Tálibán však pro dominantně šíitský Írán nepředstavoval alternativu. Írán proto 

podporoval opoziční hnutí, která tvořila protiváhu paštunskému a Saúdskou Arábií 

podporovanému Tálibánu. Ruská federace sice s Afghánistánem přímo nesousedila, ale 

i přesto ho vnímala jako destabilizující element. Důvodem bylo zejména pašování 

kontrabandu, který se přes středoasijské republiky dostával na ruské území, a také šíření 

islámského fundamentalismu. Rusko se také ne zcela distancovalo od svých bývalých 

svazových států ve Střední Asii, přímo ohrožovaných sílícím Tálibánem. Tyto státy se 

na Rusko obracely při zajišťování bezpečnosti, a to přes jejich území dopravovalo 

podporu proti-tálibánské opozici. Pro oba tyto státy, Írán i Rusko, představoval Tálibán 

hrozbu a neschůdnou alternativu k chaosu v zemi. 

Do poslední, třetí skupiny můžeme zařadit všechny sledované středoasijské státy 

– Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, a také Čínu a Indii. Tuto skupinu tvoří země, 

které není možné jednoznačně zařadit do první ani do druhé skupiny, protože jejich 

zapojení do dění v Afghánistánu nemělo takový rozsah jako předchozích pět. Kromě 

Turkmenistánu, který měl být součástí projektu stavby plynovodu a ropovodu v režii 

amerických a saúdskoarabských společností a který se tak měl v budoucnu stát součástí 

osy Turkmenistán – Afghánistán – Pákistán, snažily se všechny státy zaujímat statut quo 

a dodržovat politiku zadržování. Kromě Indie sdílí všechny státy s Afghánistánem 

hranici. V praxi šlo proto zejména o boj s nelegálním pašováním zbraní, narkotik 

a materiálu, a také o snahu bránit pronikání islámského fundamentalismu na vlastní 

území. Myšlenky, které šířil Tálibán, mohly ohrozit regiony zejména na západě Indie 

a Číny, které obývají etnické menšiny a které se dlouhodobě vyznačovaly 

separatistickými tendencemi. Ve zkratce můžeme říci, že u těchto států převažovalo 

negativní vnímání Tálibánu jako destabilizujícího elementu, podstoupené kroky však 

nebyly takového rozsahu jako ty ruské či íránské. 

Obecně lze říci, že vznik Tálibánu významně ovlivnilo deset států – Pákistán, 

Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Spojené státy americké, Ruská federace, 

Saúdská Arábie, Indie a Čína. Tyto státy poskytovaly materiální či finanční pomoc 
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Tálibánu nebo jeho protivníkům, případně se bránily vlivu, který by sílící Tálibán mohl 

mít na jejich vlastním území. Motivace těchto států pro zapojení do situace 

v Afghánistánu byly různé a zahrnovaly zejména zajištění vlastní bezpečnosti, stabilitu 

regionu spojenou s plány ekonomického charakteru či snahu podpořit spřízněný 

náboženský směr/etnickou skupinu a rozšířit tak svou moc a vliv v regionu. Celkově lze 

konstatovat, že pro hnutí Tálibán byla zahraniční podpora zcela zásadní, bez toho by to 

byla (pravděpodobně) jenom jedna z mnoha dalších skupin bojujících v jižním 

Afghánistánu. Hnutí Tálibán a jeho odkaz v Afghánistánu se staly předpokladem pro 

rozvoj pozdějších globálních radikálních či teroristických hnutí. 
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Summary 

This bachelor thesis aimed to deal with the phenomenon of international 

involvement in the emergence of Taliban. Even though Taliban rose basically from 

scratch, the influence of international powers was eminent and this thesis was to analyze 

who, how and why had been involved in Afghan internal matters between 1992 and 

1996. Setting up the timeframe we had to keep in mind that it had actually been the 

Soviet intervention which had brought many international actors into the region. 

Therefore our scope was not bordered by aforementioned years of 1992 and 1996, but 

started back in 1979. Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan (Central 

Asian Republics) - CARs, China, India, United States of America, Russian Federation 

and Saudi Arabia were then analyzed as the most important international actors which 

had been considerably linked to the Afghan internal matters thereby influencing 

Taliban, both directly and indirectly.  

Among these countries there were those, such as Pakistan, providing Taliban 

directly with funds, arms, training and human resources. In Afghanistan these countries 

were mainly seeking stability and security, which should enable them to transport goods 

safely to and from Central Asia states. Since Taliban proclaimed itself Sunni 

organization the ideological point of view was also important for countries such as 

Saudi Arabia. United States were also seeking stability so they could build up a pipeline 

from Turkmenistan through Afghanistan to Pakistani harbors. On the other side, there 

were countries indirectly combating Taliban through providing support to Northern 

Alliance. These were especially Iran, which was also trying to prevail in Shia / Sunni 

dispute with Saudi Arabia. Russian Federation and CARs were aware of the threat of 

Islam fundamentalism the Taliban represented and which could easily spill over to CAR 

and Russian territories. The China and India basically feared the same spillover effect 

and arms and drugs smuggling as they both had their own insurgency and separatists 

clashes going on their western borders.  

Based on what is written above, these international actors could be divided into 

three main groups. The first one consists of states supporting Taliban because of seeking 

either stability to implement their own economic plans or religion-ethnic dominance in 

Afghanistan. Pakistan, United States of America and Saudi Arabia fall into this group. 

They all see Taliban as a stabilizing element. The second group unites states that are in 

the opposition of Taliban supporting Taliban’s opponents. They see Taliban as a 
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destabilizing element, posing real threats either against their security or religion-ethnic 

visions. Iran and Russian Federation fall into this group. The last, third group consists of 

states that cannot be unequivocally assessed. Except of Turkmenistan, which was in 

some way keen to cooperate with Taliban due to the planned pipeline project, basically 

all these states sought their inner stability and wanted to maintain status quo by 

containing Taliban on their borders. However, the extent of their own involvement 

cannot place them next to Iran and Russian Federation. 
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