
Jak se žije tlumočníkům zanechaným v Afghánistánu 
Kdo z bývalých afghánských zaměstnanců ČR se v polovině srpna 2021 nedostal na letiště v Kábulu nebo nestihl 
získat potřebné dokumenty, uvízl ve znovunastolené tyranii talibanu. Zmapovali jsme, jak víc než tucet těchto 
rodin přežívá… 
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 Pouze 1 ze 14 bývalých tlumočníků české armády má trvalé bydlení, kde se cítí bezpečně. 11 z nich muselo za 
uplynulý rok opakovaně změnit úkryt. Pouze 3 mají přístup k pitné vodě a pouze 2 si dovolí vyjít z bydliště. 

 Ze 14 bývalých tlumočníků AČR zanechaných v Afghánistánu se pouze 5 dostane aspoň jednou týdně k ovoci 
a zelenině, mléko a mléčné produkty konzumují pouze 4 rodiny, maso nebo vejce jen 3. Naopak 6 
tlumočnických rodin pociťuje pravidelně hlad. 

 Žádný z tlumočníků AČR, které jsme nechali v Afghánistánu, nenašel za uplynulý rok zaměstnání - to by při 
skrývání dost dobře nešlo. Pouze 3 rodiny ze 14 tedy mají aspoň někoho v širším příbuzenstvu, kdo jim 
pomáhá ze svého platu. 4 rodiny s nezletilými dětmi nemohou potomky posílat do školy. 

 Po většině tlumočníků pátral taliban v jejich původním bydlišti nebo obdrželi výhrůžky. 5 ze 14 zažilo 
výhrůžky rodině, 4 rodiny mají ve svých řadách členy talibanem zajaté a mučené, 3 tlumočníkům taliban 
zavraždil blízkého příbuzného (bratr, otec). 

 Na otázku, jak by popsali uplynulý rok a svůj typický den, nejčastěji naši tlumočníci zanechaní v Afghánistánu 
odpovídají: „Strach a stres.“ „Jako ve vězení.“ „Na útěku ve vlastní zemi.“ „Čekání na smrt.“ „Peklo.“ 

 Pokud by naši „zapomenutí“ tlumočníci obdrželi konečně alespoň příslib poskytnutí víza, utíkali by 
z Afghánistánu přes Pákistán nebo Írán, kde má ČR ambasády. Brali by primárně manželku a děti, 6 z nich by 
rádo vzalo i své staré rodiče. (Zmapovali jsme i širší varianty, ale nepočítáme s nimi.) 

 Jak by se tlumočníci, které jsme před rokem zapomněli v Afghánistánu, chtěli v ČR uživit? 2 z nich by jako 
letečtí inženýři (vystudovali u nás) posílili náš průmysl, další mají minimálně bakalářské tituly z ekonomie, 
politologie, práva a žurnalistiky, jeden by si rád otevřel pekárnu a jeden obchod. Ale svorně říkají, že by brali 
cokoli, čím by uživili rodinu.  



(1) Jusúfova rodina hladoví, ale neztrácí naději 
Jusúf pracoval 10 let na české ambasádě v Kábulu. Od loňského srpna několikrát změnil adresu, protože na té 
původní jej hledali talibanci. Přesto se stále zdržuje v Kábulu či jeho okolí. Oporou je mu širší rodina, jejíž členové 
jsou zaměstnaní. Jejich výpomoc stačí na rýži, kdežto mléko, maso, ovoce či zeleninu vidí Jusúf a jeho děti méně než 
jednou týdně. Starší z jeho 6 dětí se snaží docházet do školy.  

Kdyby se mohl dodatečně evakuovat a vzít i někoho jiného kromě manželky a dětí, byly by to dvě sestry a matka, 
protože právě ženy jsou návratem talibanského režimu nejvíce postiženy. O své situaci informoval české úřady, ale 
zatím marně. Kdyby mu byly ochotny pomoci, pokusil by se s rodinou dostat do Íránu a tam na naši ambasádu. 
Uplynulý rok popisuje jako „čekání a udržování naděje“. 

(2) Ráz nemá teď ani prostředky na pokus o útěk do Afghánistánu 
Ráz pracoval pro českou armádu jen 8 měsíců, i to ale stačilo, aby po něm taliban pátral v místě bydliště, zastrašoval 
jeho příbuzné a adresoval mu výhrůžné dopisy. Proto se i on zdržuje v oblasti Kábulu a mění příbytky. Na rozdíl od 
Jusúfa má přístup k základním potravinám, přesto pociťuje často hlad. Svůj běžný den popisuje jako „v pekle a pod 
zámkem“ a uplynulý rok se cítil prostě pod psa.  

Ráz má bakalářský titul z práva a politologie, kdyby se dostal do ČR, rád by pokračoval v těchto oborech. 
S manželkou má dvě malé dcerky (2 a 3 roky), které se skrývají s rodinou – za poslední rok si nemohly hrát 
s ostatními dětmi. Momentálně je plně závislý na pomoci bratra, který se však stará o svých šest dětí. Pokud by 
dostal šanci, pokusil by se prchnout přes Pákistán. Ani na tuto cestu však momentálně nemá finanční prostředky, 
proto vzkazuje: „Pomozte mi utéct, dál se o mě starat nemusíte.“ 

(3) Anúšovi umučil taliban bratra, v úkrytu čeká na stejný osud 
Anúš pracoval pro naši armádu přes dva roky. Také on mění často místa pobytu a vybírá si Kábul a jeho okolí. 
S talibanem má ty nejhorší zkušenosti – nejen, že po něm pátral a vydíral jeho příbuzné, ale také je mučil a 
zavraždil. Nepřekvapí proto, že období po srpnu 2021 dosud popisuje takto: „Prožívám každou vteřinu ve strachu, v 
panice, že se každou chvíli stane něco strašlivého. Můj typický den vypadá, jako bych byl ve vězení, jako bych čekal 
na smrt.“ 

Anúš kdysi studoval žurnalistiku a poté nastoupil na vojenskou akademii, jednou by se chtěl věnovat novinařině 
naplno, ale na otázku, čím by se živil v Česku má prostou odpověď: „Čímkoli, čím bych uživil rodinu.“ Anúš nemá děti, 
ani manželku. Ale kdyby dostal šanci emigrovat, chtěl by vzít své rodiče a tři nezletilé sestry. Měl ještě bratra, ale 
talibanci ho zavraždili, zůstala po něm vdova se čtyřmi dětmi. 

Na jeho prosby dosud ministerstvo obrany a velení armády, kam směřoval i po srpnu 2021 své e-maily, nereagovaly. 
Zasílá aspoň touto cestou dotaz: „Zaslouží si tlumočníci šanci na normální život? Pohlížíte na nás jako na členy 
vašich vojenských jednotek, či nikoli? Sloužili jsme bok po boku s českými vojáky, prošli společně mnoha přepady, 
bojovými patrolami, mnozí z nás byli raněni, vždy jsme byli jeden tým. Přeci víte, že taliban stíhá, mučí a vraždí ty, 
kdo mu čelili s vámi.“ 

(4) Salimi vystudoval v Česku a pak pro nás pracoval 8 let 
Salimi sloužil s AČR dlouhých 8 let. Opět i pro něj platí, že mění úkryty v Kábulu, protože v původním bydlišti jej 
talibanci hledali. Má ale to štěstí, že nehladoví a posílá aspoň syna do školy. Ta je odepřena jeho třem dcerám. Kdyby 
Salimi dostal od České republiky šanci, hledal by primárně zaměstnání ve svém oboru leteckého inženýrství, které u 
nás kdysi vstudoval. Kdyby se nechytl, zkusil by si otevřít obchod. Pokud by obdržel výzvu k evakuaci, pokusil by se 
odejít přes Írán. 

Nabídka víza však zatím nepřišla, naopak mu české velvyslanectví v Islamabádu před Vánoci odepsalo, že jeho jméno 
stále není na seznamu. „Opravdu mě zaráží, že Česko dál ignoruje své tlumočníky a nedokáže o jejich osudu 
rozhodnout, zatímco jiné země v evakuacích pokračují a dokonce přesídlují i své najaté kuchaře, strážné, řidiče a 
všechny další zaměstnance,“ komentuje realitu před srpnem 2021, ale i posléze, Salimi – mnohé státy si totiž 
s talibanskou vládou vyjednaly pokračování přesídlovacích programů i během podzimu loňského roku. 



(5) Jazím (N/A) se táže české vlády: Co jsme udělali špatně? 
Jazím doprovázel české vojáky přes 4 roky. Rovněž mění adresy v kábulské provincii a – na rozdíl od všech 
předchozích tlumočníků – má ve svém momentálním útočišti i dobrý přístup k pitné vodě a příležitostným 
procházkám mimo úkryt: „Občas si vyjdeme aspoň kousek s celou rodinou, nejprve jsem se bál, že tak budeme 
riskovat, ale pro talibance je méně nápadné, když jdeme pohromadě, kdežto kdybych vyšel sám, hned by mě 
legitimovali.“ Jazím má tříletou dceru, dvouletého a sedmiměsíčního syna. 

Jazím vystudoval zemědělskou fakultu, ale pokud by mohl emigrovat, bral by pro uživení rodiny jakoukoli práci. Se 
ženou mají tři děti, a kdyby mohl vzít ještě někoho dalšího, byl by to jeho malý synovec. Utíkali by přes Írán. Na 
sklonku září žádal o pomoc českého velvyslance v Islamabádu, na což mu pan Hradílek odepsal, že nedisponuje 
potřebnou autoritou a záleží na vyšších místech. Jazím by se naším prostřednictvím rád zeptal české vlády: „Co jsme 
udělali špatně, že jste nás tu nechali?“  

(6) Wahíd byl náš uklízeč, tlumočil příležitostně, perzekuci se nevyhnul 
Wahíd pracoval pro české vojáky 6 let, ale překládal jen příležitostně, jinak se staral o úklid a byl prostě „po ruce“. 
Často mění místa pobytu v Kábulu. Má dva syny (13 a 11 let) a čtyři dcery (9, 6 a 5 let)…, přestože taliban v minulosti 
mučil jeho bratrance a synovce, posílá v novém bydlišti děti do školy (na první stupeň dcery ještě smějí). „Celá naše 
rodina je jako ve vězení, pro jakoukoli cestu si musíme vyžádat povolení.“ 

Kdyby se Wahídovi podařilo uprchnout, chtěl by se živit jako pekař nebo prodavač. Ví, že by se musel hodně ohánět, 
aby zabezpečil svých 6 dětí, ale v dnešním Afghánistánu je to ještě těžší: „Nedokážete si představit, jaké je sledovat 
utrpení mých dětí za to, že jsem měl práci, jakou jsem měl.“ 

(7) Armanovi umučili talibanci otce a strýce 
Arman pracoval s českými vojáky tři a půl roku. Mění bydliště v Kábulu a okolí, nemá přístup k většině potravin, 
avšak s chlebem a rýží vystačí. Talibanci jeho rodinu opakovaně hledali, zastrašovali, mučili a dokonce zabili strýce 
a otce – ten byl plukovníkem afghánské armády. „Ztratil jsem svobodu, poslední rok žiji ve smutku a zklamání,“ 
shrnuje vývoj po loňském srpnu. 

Arman studoval dva roky učitelství a dva roky ekonomii, v čemž by jednou rád pokračoval. Manželku ani děti ještě 
nemá, kdyby aspoň věděl, že má šanci dostat vízum, pokusil by se o útěk přes Pákistán spolu s matkou, sestrou a 
bratrem – ten je také v hledáčku talibů, protože pomáhal americké armádě. 

(8) Šarif aspoň obdržel odpověď od ministerstva obrany 
S českou armádou strávil Šarify jen půlroční turnus, jinak jej třináct let zaměstnávaly mezinárodní neziskovky pro 
rozvojové projekty. Cítí se perzekuován – „jako ve vězení“, ale nezažil přímé výhrůžky talibanu, ani zatýkání členů 
rodiny. Je na tom tak - v porovnání s dalšími bývalými spolupracovníky AČR – relativně dobře. Sice pociťuje často 
hlad, na druhou stranu zatím posílá své starší dcery (13, 11 a 8 let) do školy – ale to skončí: „Od sedmé třídy výše 
taliban vzdělávání dívkám zakázal,“ upřesňuje Šarif, proč jeho nejstarší dcera byla ve škole letos naposledy. 

Šarif vystudoval právo a politické vědy, ovšem živil by se čímkoli, pro co v sobě nalezne talent. Kdyby mohl, chtěl by 
se postarat i o svého bratra a sestru. Obrátil se na Ministerstvo obrany ČR a obdržel na konci října odpověď: 
„Vážený pane, v tuto chvíli nemá Česká republika žádný aktivní program relokace pro bývalé spolupracovníky z 
Afghánistánu. V průběhu léta došlo k evakuaci části našeho bývalého personálu, ale tato operace byla již ukončena. 
Ministerstvo obrany nemá žádnou možnost, jak Vám pomoci. Konzulární agendu a záležitosti imigrace řeší 
Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra. S úctou, Ministerstvo obrany“. 

(9) Karel vystudoval Vojenskou akademii v Československu 
Karel, tak mu říkali čeští kolegové, sloužil s našimi vojáky 8 let. Mluví proto obstojně česky. Na rozdíl od ostatních 
tlumočníků se schovává v afghánské provincii Kundúz, kde mění bydliště – v tom původním jej talibanci hledali. 
Nemá přístup k základním potravinám a často se s rodinou cítí hladoví. Nemá žádný příjem a jeho děti nenavštěvují 
školu. „Cítím se jako imigrant ve vlastní zemi,“ shrnul svoji situaci. 

Karel je rozvedený, z předchozího manželství má tři dospívající syny a dceru, z nového svazku menší dcery. Kdyby 
mohl, utíkal by s nimi přes Írán. Jeho nejstarší syn už se dostal do Turecka. V Česku by se rád živil jako letecký 
mechanik. Připomíná, že je patrně prvním tlumočníkem, kterého AČR v Afghánistánu měla. 



(10) Rahímova žena měla v době evakuace dvouměsíční mimino 
Rahím pracoval pro české Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obrany 2 roky. Kde se nyní schovává 
v Afghánistánu, nechce upřesnit ani aspoň na provincii, místo pobytu musí často měnit. Má potíže s obstaráváním 
potravin. Taliban jej hledal, posílal mu výhrůžky a vyhrožoval také jeho příbuzným. „Jsem v této situace s manželkou 
a ročním synem,“ běduje Rahím. 

Kdyby mohl zachránit někoho dalšího z rodiny – kromě manželky a syna – byli by to jeho rodiče a nedospělí 
sourozenci. Pro únik by volili cestu přes Pákistán. Na české úřady podle svých slov poslal mnoho e-mailů i po 
skončení evakuace v srpnu 2021, ale vždy jen dostal odpověď, ať vyčká. A tak se ptá: „Jak dlouho to bude trvat, než 
uslyšíme konečné rozhodnutí české vlády?“  

Rahím, který má bakalářský titul z ekonomie, k situaci dodává: „Hrozby, kterým čelíme, jsou reálné a konkrétní. 
Nemělo by se čekat, až někdo z nás – zaměstnanců České republiky – bude opravdu zavražděn nebo zajat a 
mučen.“   

(11) Kharím 
Kharím pracoval pro českou armádu přes dva roky. Jako mnozí další se ukrývá a čeká v Kábulu. Svůj úkryt zatím 
nemění, avšak nemá možnost z něj vycházet, dokonce ani nemá přístup k čisté vodě. Totéž platí o potravinách - o 
zelenině, ovoci, masu či mléku si nechává jen zdát. Skrývá se tak od té doby, kdy jej taliban po převzetí moci hledal 
v jeho bydlišti. Uplynulý rok shrnuje do dvou slov: „Stres a strach.“ Chtěl by uprchnout s manželkou, sestrou a rodiči, 
děti zatím nemá. Největší šance vidí v cestě přes Írán. 

(12) Rauf 
Rauf pracoval s AČR 5 let. Zdržuje se v Kábulu a v místě pobytu se cítí i bezpečně. Na svém jídelníčku však nemá ani 
ovoce a zeleninu, ani mléko, maso či vejce, celkově se cítí hladový. „Neustále přemýšlím, jak nakrmit svou rodinu a 
jak zajistit svým dětem nějakou budoucnost,“ komentuje své každodenní rozpoložení Rauf.  Má zkušenost, že 
taliban mučil některé jeho příbuzné.  Pokud by se pokusil uniknout, volil by Írán, kromě manželky a dětí by rád vzal i 
své rodiče. 

(13) Safi 
Safi pracoval pro českou armádu jen jeden půlroční turnus. Přesto jej hned po odchodu spojenců hledal taliban 
v jeho bydlišti, proto od té doby často mění místo pobytu. S manželkou má 3 děti. Ze základních potravin mají 
přístup jen k ovoci a zelenině, ale to jim postačuje, aby nepociťovali hlad. 

Také Safi by pro útěk ze země volil nejraději Írán, zatím ale na podnět ze strany České republiky marně čeká, přestože 
opakovaně psal na oficiální e-mailové adresy ministerstev zahraničí, vnitra a obrany (uvádí afghanistan@mzv.cz, 
posta@mvcr.cz, e-podatelnamo@army.cz). Naším prostřednictvím by rád vzkázal: „Tlumočil jsem v české jednotce 
BAF ve Wardaku, můj život a životy mých dětí jsou nyní v ohrožení, prosím, zachraňte nás. Je nějaká funkční 
oficiální e-mailová adresa, kam se mohou tlumočníci jako já obracet a někdo by se námi zabýval?“ 

(14) Mopugh (MPG) 
Mopugh tlumočil českým vojákům rok. Po návratu talibanu byl hledán ve svém bydlišti, proto od té doby mění často 
adresy. Taliban také zastrašoval jeho příbuzné a některé z nich mučil. Má však štěstí v tom, že jeho příbuzní jej plně 
podporují, včetně zabezpečení všech základních potravin.  

Na otázku, jak by popsal svůj uplynulý rok, je Mopugh sdílný: „Od pádu afghánské vlády 15. srpna 2021, taliban 
systematicky hledá ty, kdo pracovali pro alianční jednotky nebo vůbec měli nějaké kontakty s cizinci. V mém domě 
provedl taliban domovní prohlídku opakovaně. Naštěstí jsem uprchl před jejich příchodem a od té doby měním 
průběžně místo pobytu, což je ale extrémně náročné. Bojím se, že dříve či později mě najdou a uvězní. Nemají 
slitování, takže počítám, že až mě chytí, budou mě mučit nebo mě rovnou zabijí. 14. září 2021 se v naší oblasti 
začalo šířit, že talibanci opět hledají „americké kolaboranty“, takže jsme s mou ženou, matkou a dvěma syny místo 
okamžitě opustili. Bohužel, jeden z našich příbuzných Saíd nás ten den šel navštívit a nestihli jsme ho varovat, že 
jsme utekli. Taliban ho tak vzal do vazby místo nás a umučil ho k smrti. Kdekoli se skrývám, cítím se jako ve vězení, 
ze kterého není úniku. Od převzetí vlády talibanem zažívám jen ohrožení, strach a odpočítávání času do smrti.“  



A jak vypadá Mopughův den? „Vstanu kolem sedmé ráno, po snídani si pustím zprávy a čtu novinky, jak se vyvíjí 
situace v Afghánistánu. Pak přejdu ke čtení. Zrovna jsem dočetl Sapiens: Stručná historie lidstva a teď jsem začal 
číst 21 lekcí pro 21. století. Na konci dne si zase pustím a přečtu zprávy o dění v mé regionu. A tak den za dnem.“ 

Pokud by Mopugh mohl utéci, rád by vzal rodiče i své již plnoleté děti, dohromady 9 osob. Pokusil by se je dostat 
pryč přes Pákistán. Českým úřadům poslal spousty e-mailů, ale nedostal nikdy odpověď. Nakonec vzkazuje: „Bojovali 
jsme s teroristy bok po boku pro vyšší dobro. Nevěděl jsem, že se znovu staneme poddanými talibanu. Prosím, 
neopouštějte mě.“ 

 

 

Pozn.: Metodologie – vytvořili jsme online dotazník s mixem otevřených a uzavřených otázek a poslali odkaz 9 
tlumočníkům, s nimiž jsme byli celý rok v kontaktu, s prosbou, aby jej předali případně dalším kolegům, na které 
kontakty nemáme. Během dvou týdnů se sešlo 14 odpovědí. Ty jsme zpracovali do strukturovaných medailonů výše. 
Pochopitelně nemáme, jak odpovědi nezávisle ověřit, nicméně součástí dotazníku bylo upozornění, že údaje 
poskytneme dotčeným českým ministerstvům, což v případě zkreslení může zhoršit už tak malé šance pro získání 
víza. Kromě toho jsme některé tlumočníky aspoň dodatečně kontaktovali pro upřesnění odpovědí. Dotazník rovněž 
obsahoval dotaz na ochotu komunikovat s novináři – a tak se citace tlumočníků objevily na Seznam.cz, Novinky.cz, 
ČRo, Respekt a dalších mediálních platformách. I nadále rádi zprostředkujeme komunikaci novinářů s tlumočníky. 
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