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Saddám Husajn

(1937 – 2006; irácký diktátor)
Saddám Husajn prožil těžké dětství. Brzy ztratil otce a otčím ho tyranizoval.
Z chlapce vyrostl uzavřený samotář se sklony k agresivitě. Zachránil ho strýc
Chajrulláh Tulfa, který mu umožnil vzdělání (1955- SŠ v Bagdádu) a seznámil ho
s myšlenkami (pan)arabského nacionalismu.
Mladý Saddám se tak brzy zapojil do činnosti socialistické strany BAAS. Vznikla
v roce 1940 a v jejím programu se mísily marxistické myšlenky s (pan)arabským
nacionalismem.
Když v roce 1958 Svobodní důstojníci svrhli iráckou hášimovskou dynastii, ocitl se
mladý Husajn ve víru velké politiky. Zapojil se do často krvavých frakčních bojů,
a tudíž musel občas žít v emigraci (Sýrie, Egypt – zde i vystudoval práva).
K moci se dostal po dalším iráckém vnitropolitickém mocenském zvratu v létě
1968. Do čela země se dostal baasistický generál Bakr a Saddám Husajn se stal
jeho pravou rukou. Jako místopředseda Rady revolučního velení se podílel na modernizaci Iráku. Za petrodolary se samozřejmě kupovaly (sovětské) zbraně a režim
podporoval výrazně např. Palestince (OOP) Jásira Arafata a ostře se vymezoval proti Izraeli.
Do čela Iráku se dostal v roce 1979, kdy v sousedním Íránu proběhla (protiamerická) islamistická revoluce, která do čela země vynesla ajatolláha Chomejního. Tím
se stal islám důležitým faktorem mezinárodní politiky. Husajnův (sunnitský) Irák
začal brzy válčit s Chomejního (šíitským) Íránem o sporné pohraniční území. Krvavý
konflikt (1980-88) si vyžádal asi 1,5 mil. obětí. Saddám Husajn si v těchto letech vybudoval brutální režim osobní moci a neváhal se krvavě vypořádat s každým, kdo se
mu postavil. Mohl se spolehnout i na své syny..Proti Kurdům na severu země použil
dokonce chemické zbraně.
Když v roce 1990 obsadil bohatý ropný emirát Kuvajt, RB OSN začala jednat. Mezinárodní vojenská operace „Pouštní štít“ (hlavní roli měli Američané) v roce 1991 irácké jednotky z Kuvajtu vyhnala. Husajna zachránilo rozhodnutí amerického prezidenta Bushe, který postup spojeneckých jednotek zastavil před Bagdádem...Chyba!!!
Husajnův osud se tak naplnil až po teroristických útocích Al Káidy na budovy WTC
v New Yorku 11. 9. 2001. Prezident G. W. Bush (jr.) zařadil Irák do skupiny států
podporujících terorismus (OSA ZLA) a v roce 2003 byl Irák v krátké válce Američany
poražen. Saddám Husajn se skrýval, ale v prosinci 2003 ho zatkli. Byl obviněn z válečných zločinů a z genocidy, odsouzen k trestu smrti a v prosinci 2006 popraven.
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