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Este dossier, publicado no semanário francês “Informations Ouvrières” – Informações operárias – nº 669, de 
25 de Agosto de 2021, do Partido Operário Independente de França (POI), foi elaborado dois dias antes dos 
atentados de Cabul, que constituem uma confirmação trágica do que nele está escrito. O semanário promete 
voltar ao assunto. O semanário promete voltar ao assunto.  
 

 

Afegãos morrem, tentando fuga no aeroporto 
de Cabul ao subirem para avião da Força aérea 
dos EUA. 

 

“O grande jogo” 
Por Lucien Gauthier 

É nestes termos que, no seu romance Kim, Rudyard 

Kipling descreve as rivalidades, no Afeganistão, entre 

o Império Britânico e o Império Czarista russo do 

século XIX. 

Este grande jogo é a guerra, a pilhagem contra os 

povos. Algumas comparações podem ser enganadoras, 

como as repetidas e repetidas, na Comunicação Social, 

sobre a fuga dos Norte-americanos do Vietname (em 

1975) e os da evacuação do aeroporto de Cabul. Não se 

trata da mesma coisa. No Vietname, após décadas de 

luta pela libertação nacional, um povo ergueu-se, 

expulsando o imperialismo norte-americano do seu 

país, em ligação com a mobilização de milhões de 

cidadãos nos EUA sob a palavra de ordem "Tragam os 

rapazes para casa!". 

Mas já não estamos no século XIX, nem no século XX: 

agora, a situação mundial e a crise imperialista são de 

uma natureza diferente. No caso do Afeganistão, são os 

próprios dirigentes do imperialismo que decidiram 

deixar cair o Regime fantoche que tinham sustentado 

durante vinte anos. 

Desde 2010 que os representantes do imperialismo 

norte-americano negociavam com os dirigentes talibãs, 

no Qatar, onde estava refugiado o gabinete político dos 

Talibãs. 

Em Fevereiro de 2020, assinaram um Acordo que 

previa a retirada completa das tropas dos EUA, a 31 de 

Maio de 2021. Em troca, os Talibãs concordaram em 

não atacar as tropas norte-americanas. Alguns meses 

mais tarde, os EUA pediram aos Talibãs um adiamento 

para 31 de Agosto, o que eles aceitaram. Eles tinham 

feito a mesma coisa no Iraque, onde partiram – depois 

de terem destruído o país – deixando o Iraque entregue 

aos gangues mafiosos. 

Como indica uma longa análise publicada pelo jornal 

francês Le Monde (de 24 de Abril), "o desastre da 

retirada (dos EUA) do Afeganistão não se parece como 

uma tempestade num céu azul: ela poderá ter 

consequências mais pesadas do que o fiasco da invasão 

do Iraque em 2003, a sua série de trágicos erros e o 

caos em que se encontra têm mergulhado, há muito 

tempo, o Médio-Oriente”. 

A queda de Cabul é uma expressão da crise de todo o 

Sistema de dominação imperialista global e do lugar do 

imperialismo norte-americano à escala mundial. 

Forçados a unir todas as suas forças para se afrontar à 

concorrência a que estão sujeitos os seus monopólios 

no mercado mundial supersaturado, à rivalidade com a 

China e face a uma crescente resistência nos próprios 

EUA, os dirigentes do imperialismo norte-americano 

consideraram que não dispunham, nesta fase, dos 

meios para "estabilizar" a situação no Afeganistão. O 

artigo já acima mencionado do Le Monde salienta que 

Biden "afirma deixar o Afeganistão para poder  
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concentrar-se em questões mais estratégicas, 

principalmente a rivalidade com a China". 

Com a retirada das tropas dos EUA do Afeganistão, 

surge à luz do dia a incapacidade do imperialismo mais 

poderoso do mundo em "estabilizar" o caos que 

provocou ao subjugar o povo afegão, como aliás todos 

os povos do mundo, face às exigências de 

sobrevivência do Sistema capitalista, que os condena a 

todos à miséria e às privações. 

Neste sentido, a queda de Cabul marca o início de uma 

nova etapa, a que encerra a iniciada em 1945 e que viu 

os velhos impérios fragmentar-se, uns após outros, sob 

a pressão combinada da resistência dos povos que eles 

oprimem e da classe operária dos seus próprios países. 

A decisão dos EUA, há cinquenta anos atrás (em 1971) 

– anunciando o fim da convertibilidade do dólar em 

ouro – perturbou todos os acordos mundiais 

(enquadrados pelos Acordos de Bretton Woods, 

assinados em 1944); e, por outro lado, a partir do 

momento em que o dólar se tornou a moeda de troca do 

mundo, os EUA concentraram em si próprios todas as 

contradições da economia capitalista. Em seguida, com 

a queda da URSS em 1991, o imperialismo norte-

americano teve de concentrar em si todas as tarefas da 

contra-revolução. 

Os prazos estão a chegar ao fim. A palavra de ordem de 

Biden "Os EUA estão de volta" foi expressa, com 

brutalidade, na última Cimeira da NATO: aos pedidos 

europeus para prolongar a sua presença no estrangeiro, 

os representantes norte-americanos na NATO, 

rejeitaram liminarmente estes pedidos, indicando assim 

a verdadeira natureza das relações entre a União 

Europeia e os EUA.  

O governo de Macron foi advertido, porque o que se 

aplica ao imperialismo mais poderoso aplica-se 

também aos imperialismos de segunda categoria – 

como é o caso do imperialismo francês, atolado na sua 

guerra no Sahel (1).  

É preciso insistir: a situação no Afeganistão não é mais 

do que uma expressão da crise generalizada do Sistema 

imperialista. Como o sublinha o jornal Le Monde, "o 

fim do ciclo das intervenções pós-11 de Setembro não 

significa, necessariamente, o afastamento dos EUA dos 

assuntos mundiais". Em crise e em agonia, este Sistema 

pode e irá provocar novas desordens. 

A dominação imperialista provoca guerras, mortes, 

dezenas de milhões de migrantes, a fome que mata 

anualmente 9 milhões de pessoas, a destruição das 

conquistas da classe operária, e é também a razão pela 

qual, desde 2019, vêm acontecendo processos 

revolucionários no Magrebe, no Médio-Oriente, na 

América Latina e na Ásia, em simultâneo com 

importantes movimentos de luta de classes e diversos 

Estados europeus e nos EUA.    ▄ 

---------------------------- 

(1) O Sahel é o conjunto dos países que ocupam uma faixa 

(de 500 a 700 km de largura, em média, e de 5400 km 

de comprimento) no Norte de África. Ele inclui, oeste 

para leste, partes do norte do Senegal, o sul da 

Mauritânia, o centro de Mali, o norte do Burkina Faso, 

o extremo sul da Argélia, o Níger, o extremo norte da 

Nigéria, o extremo norte dos Camarões e da República 

Centro-Africana, o centro do Chade, o centro e o sul do 

Sudão, o extremo norte do Sudão do Sul, a Eritreia e o 

extremo norte da Etiópia.

Afeganistão: e agora? 

Desde que os Talibãs tomaram o controlo de Cabul, uma multidão 

juntou-se na pista do aeroporto, procurando fugir. 

Cabul caiu sem luta. O Regime e o seu Exército 

fantoche entraram em colapso imediatamente. 

Caiu sob a indiferença geral de uma população 

exausta por décadas de guerra e de clãs 

mafiosos. 

 

Durante vinte anos, os EUA 

derramaram no Afeganistão 2261 mil 

milhões de dólares, 

amplificando a corrupção do Regime 

e dos seus apoiantes. 

Pelo seu lado, a população foi atirada 

para a miséria. Em 2007, de acordo 

com o Banco Mundial, 37% dos 

Afegãos viviam abaixo do limiar da pobreza, e em 

2020 esse número subiu para 55%. 

A guerra de 20 anos custou, oficialmente, a vida a 

240 mil pessoas, uma grande parte delas civis, 

destruindo aldeias inteiras, forçando a população a 

fugir. 
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Vários milhões de Afegãos estão refugiados no 

Paquistão, no Irão e na Turquia. 

A “modernidade” do Regime fantoche – elogiado 

pelos meios de comunicação social internacionais 

– só é vista através do prisma da capital, Cabul. 

A maioria dos Afegãos vive em zonas rurais, em 

regiões montanhosas, ou em áreas isoladas, não 

recebendo qualquer ajuda do Governo central e 

sobrevivendo através do cultivo da papoila (de 

onde se extrai o ópio – NdT). Essa maioria é 

conservadora e rigorosa, e não vê os Talibãs como 

algo contraditório com o seu modo de vida. E vê 

mesmo a política repressiva dos Talibãs como uma 

forma de acabar com a insegurança, expulsar os 

ladrões e destruir o poder dos “chefes de guerra” 

locais. Claro que a reacção não é a mesma para 

uma parte da população urbana, mais instruída, e 

especialmente das mulheres, que sabem muito 

bem o que significa o regresso dos Talibãs ao 

poder. 

O mullah Abdul Ghani Baradar, cofundador dos 

Talibãs com o mullah Omar, deixou a sua luxuosa 

estadia no Qatar para regressar ao Afeganistão. No 

seu séquito, têm-se multiplicado declarações de 

líderes talibãs, assegurando que mostrarão 

tolerância, que não imporão a burca, que as 

raparigas poderão ir à escola e as mulheres 

poderão trabalhar. 

Trata-se da influência do seu novo patrono, o 

Qatar, que está a ensinar os Talibãs a utilizar um 

verniz democrático na discussão com os 

Ocidentais. 

A razão oficial para o regresso do cofundador dos 

Talibãs é para ajudar a formar um governo 

“inclusivo”, integrando todas as componentes da 

sociedade. Estas negociações já começaram com a 

chegada de Khalil Haqqani, considerado um dos 

terroristas mais procurados pelos EUA, e 

especialmente de Gulbuddin Hekmatyar, líder de 

um grupo jihadista distinto dos Talibãs e 

denominado o "Carniceiro de Cabul", o qual 

bombardeou severamente a cidade durante a 

guerra civil de 1990. 

Mas a situação em Cabul agudiza-se, com os 

Britânicos e os Alemães a solicitarem, 

oficialmente, um adiamento (com o apoio da 

França) da retirada das suas tropas, considerando 

que não poderão assegurar a saída antes de 31 de 

Agosto. 

Num primeiro tempo, Biden não fechou a porta a 

este pedido. Pelo seu lado, o porta-voz dos Talibãs 

recordou que o Acordo assinado estipula 31 de 

Agosto, precisando: “Trata-se de uma linha 

vermelha”. E acrescentou: “Se os EUA ou o Reino 

Unido pedirem mais tempo para prosseguirem a 

retirada, a resposta é não, e haverá 

consequências.” Um porta-voz dos EUA 

assegurou que os Norte-americanos poderão 

assegurar a evacuação até 31 de Agosto. O jornal 

francês Les Echos, de 24 de Agosto, relata: "Joe 

Biden voltou a dar garantias sobre a evacuação de 

cidadãos dos EUA, repetindo que «qualquer 

Norte-americano que o queira irá voltar para 

casa». Mas foi menos afirmativo sobre o destino 

dos Afegãos que ajudaram os Norte-americanos – 

ou os Aliados da NATO – durante os 20 anos do 

conflito.” 

Veremos quais serão os próximos desenvolvi-

mentos da situação…    ▄

 

Os talibãs, de onde vêm, quem são? 

 

O Afeganistão é constituído por múltiplas etnias, com 

línguas diferentes. 

Existem quatro grupos principais: os Pashtuns, que 

representam 38% da população (no vizinho Paquistão 

vivem igualmente Pashtuns, que representam 15% da 

população paquistanesa); os Tajiques, que 

representam 25% da população do Afeganistão (e a 

maioria da população tajique vive na república 

vizinha do Tajiquistão); os Hazaras representam 

19%; e os Uzbeques 6% (a maioria dos Uzbeques vive 

no Uzbequistão). Os Pashtuns, os Tajiques e os 

Uzbeques são sunitas. Os Hazaras, que falam um 

dialecto persa, são xiitas e têm sido sempre objecto de 

opressão. 
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Para responder a esta questão, temos de relembrar muito brevemente a história do Afeganistão. 

Alguns pontos de referência até ao 

estabelecimento da República 

Durante séculos e séculos, a zona do Afeganistão era 

um local de passagem, especialmente porque fazia 

parte da Rota da Seda. Montanhoso, escarpado, 

atrasado, estava subjugado aos senhores locais, os 

senhores da guerra que governaram a sua região numa 

base étnica apoiada em relações tribais. Estes chefes 

guerreiros lutavam habitualmente entre si. 

Combateram contra vários reinos indianos, mas 

também o persa, o russo e o inglês. 

Em 1898, os Ingleses invadiram o Afeganistão para 

fazer dele um Estado-tampão. Fizeram-no para 

contrariar a ofensiva do Czar russo – que queria 

consolidar o seu domínio sobre a Ásia Central – e 

proteger o Reino da Índia, sob controlo britânico, que 

tinha fronteira com o Afeganistão (lembremo-nos que, 

nessa altura, os territórios que constituíam o Paquistão 

faziam parte do Reino da Índia). 

Várias guerras vão opor os Britânicos aos vários 

senhores da guerra afegãos. Em 1893, após uma derrota 

dos Afegãos, os Britânicos organizaram a divisão de 

certos territórios do Afeganistão, e em particular a 

separação das populações Pashtun, das quais uma parte 

permaneceu no Afeganistão e a outra parte se integrou 

na Índia (hoje, estes territórios pashtun fazem parte do 

Paquistão). 

Com a partida dos Britânicos, no início século XX, foi 

estabelecida uma Monarquia. Ela apresentou-se como 

“modernista”, mas não teve meios para eliminar os 

senhores da guerra e as suas tribos. Durante a sua 

vigência, houve ma longa lista de assassinatos e de 

golpes de Estado que marcaram a história do 

Afeganistão. 

Em Fevereiro de 1973, um golpe de Estado derruba a 

Monarquia e instaura a República. O novo Governo 

procura manter boas relações tanto com os EUA como 

com a URSS. A burocracia do Kremlin apoia o 

Afeganistão contra o Paquistão, ponta-de-lança dos 

EUA na região. 

Um novo golpe de Estado teve lugar em 1978, por 

iniciativa do Partido Comunista Afegão (PCA), o qual 

– apesar da sua Direcção estalinista, enfeudada à URSS 

– viu os habitantes das cidades, os jovens, os 

funcionários públicos e os trabalhadores em geral 

recorreram ao PCA, aspirando à soberania nacional, ao 

fim da corrupção e dos senhores da guerra. Mas, 

chegado ao poder, o Governo do PCA vai implementar 

uma política estalinista: emancipação das mulheres 

pela força (remoção da burca) e a colectivização 

forçada das terras, provocando a revolta dos 

camponeses. Imediatamente, o Regime – à boa maneira 

estalinista – denuncia estas revoltas como sendo 

fundamentalistas, islamistas e contrárias à 

modernidade, e organiza uma repressão em massa. 

Desenvolve-se, então, um movimento de resistência 

armada. Evidentemente, sob a égide dos EUA, os 

Serviços secretos paquistaneses armam e financiam 

estes movimentos para lhes dar um ar islâmico e não de 

uma revolta social e política. 

A intervenção das tropas do Kremlin, em 1980 

Em Janeiro de 1980, perante a incapacidade do 

Governo afegão, as tropas da burocracia do 

Kremlin ocupam o Afeganistão. 

Mas a verdadeira razão da intervenção não era tanto 

ajudar o Governo afegão, mas tentar conter, com a 

aprovação tácita dos EUA, a Revolução no Irão que, 

em 1979, derrubou o Xá e que, de facto, ameaçou toda 

a região. A burocracia do Kremlin estava 

particularmente preocupada com as repúblicas 

soviéticas da Ásia Central, onde a população é 

maioritariamente muçulmana. 

Nestas condições, os EUA decidiram passar a um 

estádio superior. Com a ajuda dos Serviços secretos 

paquistaneses, eles vão armar, enquadrar e treinar 

aqueles a que a Imprensa altura apelidou de 

Mujaidines, nessa época. Os EUA vão recorrer à 

Arábia Saudita e aos Estados do Golfo para 

contribuírem, financeiramente, para o esforço de 

guerra. Foi assim que um membro de uma grande 

família saudita, da nobreza, Bin Laden, contribuiu – em 

ligação com o Paquistão e os EUA – para o 

financiamento destes grupos de oposição. 

Mas, perante o sucesso da guerra de contra-guerrilha 

levada a cabo pelos Soviéticos, utilizando muitos 

helicópteros para matarem os Mujaidines nas 

montanhas, os EUA decidem fornecer mísseis Stinger 

que iriam permitir abater esses helicópteros. 

A burocracia do Kremlin decidiu, em 1989, retirar-se 

do Afeganistão. O Governo apoiado pelos Soviéticos 

colapsou, enquanto que os vários grupos de Mujaidines 

continuaram a combater-se uns aos outros (no 

seguimento do que já faziam no tempo dos Soviéticos). 

→ 
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Intelectuais franceses da época, tais como Bernard-

Henri Lévy, apresentaram estes Mujaidines como 

“combatentes da liberdade”. Estes diferentes grupos, 

de base étnica e tribal, eram quase todos mais ou menos 

fundamentalistas islâmicos, com algumas nuances. Em 

Abril de 1991, o comandante Massoud, na líderança da 

Aliança do Norte, com base na população tajique, 

entrou em Cabul. 

É celebrado no mundo inteiro como um democrata e 

particularmente em França porque fala francês, tendo 

estudado no Liceu francês de Cabul. No entanto, no seu 

feudo da província de Panshir, é verdade que as 

raparigas estão autorizadas a ir à escola, mas é a lei do 

clã tribal que se aplica. 

É o líder Hekmatyar, um fundamentalista islâmico 

apoiado pelas milícias Pashtun, que se tornou Primeiro-

ministro após acordo entre as diferentes facções de 

dirigentes dos movimentos de guerrilha. Em 1992, ele 

instaura a Charia (uso obrigatório do hijab – burca – 

para as mulheres, proibida difusão de música nas 

rádios). Contudo, o Afeganistão não está unificado. Os 

diferentes chefes dos clãs e das tribos continuam a 

opor-se e a lutar uns contra os outros.  

A partir de 1994, os Talibãs (literalmente: estudantes 

de Teologia) foram constituídos. Foi o mullah Omar 

que tomou a iniciativa. Ele lutou contra os Russos, ele 

é também um companheiro de Bin Laden, mas 

distingue-se dele. Para os Talibãs, a questão central é o 

estabelecimento de um Califado islâmico em todo o 

Afeganistão. Em 1996, eles controlavam o Afeganistão 

e instauraram uma ordem repressiva e rigorosa. Este 

restabelecimento da ordem leva a que, em 27 de 

Setembro de 1996, Madeleine Albright, secretária de 

Estado dos EUA, declare: "Trata-se de um passo 

positivo”. 

A confissão de Hilary Clinton, em 2009: a Al-

Qaeda, os Talibãs, somos nós. 

A 11 de Setembro de 2001, foram os ataques contra 

as Torres Gémeas, em Nova Iorque, reivindicados 

por Bin Laden e a Al-Qaeda, que provocaram a 

reacção dos EUA que todos conhecemos. Eles 

decidiram atacar o Afeganistão, porque foi aí que 

Bin Laden se refugiou. 

Todos os analistas explicam que os Talibãs não 

estiveram particularmente envolvidos neste atentado. 

Eles estavam concentrados sobre o Afeganistão e não 

procuravam integrar-se na nebulosa terrorista 

internacional, embora tenham permitido que a Al 

Qaeda agisse no Afeganistão. 

Pelo seu lado Bin Laden, que tinha trabalhado com os 

EUA e o Paquistão, radicalizou-se. Após a partida dos 

Russos, os EUA desvincularam-se, em grande medida, 

da situação no Afeganistão.  Eles queriam pôr um ponto 

final sobre este período, e, portanto, pôr um ponto final 

sobre Bin Laden. Foi esta a razão pela qual Bin Laden 

– ameaçado na Arábia Saudita pela Monarquia saudita 

– teve de deixar este país para se refugiar no 

Afeganistão (quando os EUA entraram no Afeganistão, 

Bin Laden refugiou-se no Paquistão, evidentemente 

com o apoio de uma fracção do Exército e dos Serviços 

secretos paquistaneses). Em seguida, o Regime talibã 

seria derrubado, sendo substituído por um novo 

Regime, a soldo dos EUA: a República Islâmica do 

Afeganistão. 

Em 24 de Abril de 2009, Hillary Clinton, Secretária de 

Estado da Administração de Obama, realizou uma 

audiência no Congresso dos EUA a propósito do 

Afeganistão. Ela fez uma confissão surpreendente: "A 

Al Qaeda e os Talibãs, fomos nós que os criámos”. Ela 

explicou-se longamente aos congressistas: "As pessoas 

que agora combatemos, há vinte anos que são 

financiadas por nós, e fizemo-lo porque estávamos 

empenhados na luta contra a União Soviética. Os 

Soviéticos tinham invadido o Afeganistão, e nós não 

queríamos vê-los controlar a Ásia Central. Por isso, 

pusemos mãos à obra. O presidente Reagan, de acordo 

com o Congresso dirigido pelos Democratas, disse: 

"Negociemos com o ISI" (Serviços militares secretos 

paquistaneses, NdR) e o Exército paquistanês recrutou 

estes Mujaidines. É muito bom que eles tenham vindo 

da Arábia Saudita e de outros países, trazendo com 

eles o seu Islão Wahhabi, para que possamos derrotar 

a União Soviética. Os Soviéticos retiraram-se,  
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 perderam milhares de milhões de dólares e isso levou 

ao colapso da União Soviética. Quando nós nos 

desinvestimos desta região, dissemos aos 

Paquistaneses: «Tomem conta dos mísseis stingers que 

deixámos no vosso país».” E esses stingers foram 

utilizados contra as tropas dos EUA. 

Eis a origem dos Talibãs. Como é frequentemente o 

caso, o monstro vira-se contra o seu criador.  ▄

  

China, Rússia, Irão... 

Estes três países mantiveram abertas as suas 

embaixadas em Cabul, reconhecendo de facto o 

Regime dos Talibãs. A China e a Rússia sublinharam, 

nesta ocasião, a fraqueza norte-americana e o Irão 

congratulou-se com o descalabro dos EUA. 

Evidentemente, no contexto da crise da liderança norte-

americana, cada uma destas três potências tentou 

utilizar os seus trunfos. Mas não se trata só disso. A 

China e a Rússia também cobiçam os consideráveis 

recursos minerais do Afeganistão. Mas é a China que 

está em vantagem no respeitante a esta questão. O 

Departamento de Defesa dos EUA estimou, em 2010, 

que as reservas de lítio do Afeganistão valiam um 

milhão de milhões de dólares. Desde então, este valor 

triplicou. Actualmente, com a utilização generalizada 

de carros eléctricos, o lítio tornou-se indispensável. 

Mas, no Afeganistão, ele quase não é explorado. Para 

isso, é necessário instalar infraestruturas 

especializadas, o que só pode ser feito por um parceiro 

estrangeiro, estando a China logo ali ao lado. 

Há outra razão muito importante para o empenho da 

China, que é a questão da minoria muçulmana Uighur 

na própria China, a qual tem sido severamente 

reprimida pela burocracia de Pequim. Há Uighurs que 

combatem nas tropas dos Talibãs, e estes até agora têm 

apoiado esta minoria da China. Mas parece que, 

entretanto, foi encontrado um acordo visando que os 

Talibãs renunciem a apoiar os Uighurs. 

Para Putin, a questão é da mesma natureza. A pretexto  

 

de impedir infiltrações terroristas, ele é contra a 

proposta dos EUA e da União Europeia de instalar 

refugiados afegãos nas antigas repúblicas da URSS na 

Ásia Central. Na realidade, o medo de Putin é ver abrir-

se uma situação de crise nessas regiões, com 

consequências directas para a Rússia. 

O Irão, que iniciou uma luta muito importante contra o 

tráfico de droga no seu país, está preocupado ao ver 

transitar uma parte importante da produção de ópio 

vinda do Afeganistão (o qual, recordemos, é detentor 

de 80% do ópio produzido à escala mundial). 

O Irão, que já acolhe milhões de afegãos, está 

preocupado com a situação dado que tém uma fronteira 

comum de mais de 900 quilómetros com o Afeganistão. 

Segundo o diário libanês L'Orient - Le Jour, "a 

situação no Afeganistão suscita receios no Irão, face à 

possibilidade de um eventual ressurgimento no país 

vizinho de movimentos jihadistas filiados no grupo 

Estado islâmico". 

Na realidade, o Irão, tal como a China e a Rússia, está 

preocupado com a constituição de um Califado sunita 

que desestabilize toda aquela região. De facto, no Irão 

10% da população é sunita e muito controlada e 

reprimida, em nome da luta contra alguns grupos 

terroristas sunitas. Na realidade, tanto para uns como 

para os outros, trata-se do medo de uma 

desestabilização generalizada nessa zona, a qual teria 

consequências mundiais.   ▄ 

 

Índia e Paquistão 

A Índia está preocupada com as consequências da 

vitória dos aliados talibãs do Paquistão, temendo um 

recrudescimento das "acções terroristas islamistas" na 

disputada fronteira de Caxemira entre o Paquistão e a 

Índia. Mesmo aliado dos Talibãs, o Paquistão também 

 

  

 

receia que a sua vitória possa reavivar a actividade dos 

grupos terroristas islâmicos paquistaneses, que são 

grupos terroristas tendo como objectivo derrubar o 

Governo paquistanês, o qual eles dizem ser 

"patrocinado pelos EUA" e "inimigo do Islão".        ▄ 
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A causa das mulheres afegãs, uma instrumentalização que nunca parou 

Alibi de potências estrangeiras durante quarenta anos, 

as mulheres afegãs irão – uma vez mais – confrontar-se 

com o rigorismo dos Talibãs. Num país onde os seus 

direitos já estavam a ser violados de todos os lados (...). 

A "protecção" e a "libertação" das mulheres afegãs – 

na sequência dos ataques do 11 de Setembro (de 2001) 

nos EUA – eram parte integrante dos argumentos, 

invocados por todas as potências ocidentais, para 

justificar a intervenção das forças da NATO no 

Afeganistão. Muitas delas sentem-se, portanto, 

abandonadas e fortemente enganadas (...). 

"A causa da mulher afegã foi uma desculpa falsa desde 

o início", diz Carole Mann, uma historiadora e 

socióloga, especializada em questões de género e 

conflitos armados (...). 

Abandono escolar, aumento de casamentos forçados, 

violência doméstica, imolações e suicídios...  

Este quadro severo – apresentado, em 2007, pela 

investigadora iraniana Elaheh Rostami-Povey – tem 

continuado a piorar. (...) 

As políticas de desenvolvimento – visando a 

“emancipação” das mulheres afegãs – depararam-se, 

muito rapidamente, com um facto impensável: o de um 

país ocupado por potências estrangeiras poderes, 

associados a um Governo fantoche. "Há muito que as 

mulheres no Afeganistão são retratadas como passivas 

à espera de libertação”, escreveu Elaheh Rostami-

Povey também em 2007. "Após o ataque do 11 de 

Setembro, Washington – apoiado por Londres – 

utilizou-as como argumento para bombardear o país. 

Milhares delas morreram em virtude dos 

bombardeamentos. Hoje, tal como no passado, as 

mulheres sentem-se alienadas perante o patriarcado, 

mas também devido a falta de segurança social e 

económica.      ▄ 

 

Acolhimento de refugiados? 

Com a ajuda da propaganda mediática, Norte-

americanos e Europeus são mostrados a evacuar 

Afegãos. Mas trata-se de uma gota de água, porque há 

milhares e milhares de Afegãos em frente do aeroporto 

de Cabul, entalados entre as tropas dos EUA (que os 

impedem de circular) e os Talibãs que estão a filtrar a 

sua entrada para dentro da pista do aeroporto. Numa 

debandada, sete Afegãos morreram espezinhados. 

Imagem terrível: Uma mulher afegã – impedida de 

entrar no aeroporto – entrega o seu bebé a um soldado 

norte-americano para que, pelo menos ele, possa 

escapar à barbárie. 

O que vai acontecer aos vários milhares de pessoas 

evacuadas do Afeganistão? Os EUA e a União 

Europeia acolherão um pequeno número deles. Mas a 

linha de orientação defendida por Joe Biden– apoiado, 

é claro, pela União Europeia– é colocar estes 

refugiados em "países seguros", para além dos da 

Europa e dos EUA, na Ásia Central por exemplo. 

A Turquia, primeiro país a ser visado, respondeu 

através de uma declaração do seu Presidente, Erdogan: 

"Uma nova onda de migração é inevitável, se não 

forem tomadas as medidas necessárias no Afeganistão 

e no Irão. A Turquia – que já está a acolher 5 milhões 

de refugiados – não pode suportar um fardo 

adicional." E a Turquia construiu, de imediato, um 

muro na sua fronteira com o Irão. Enquanto a Grécia 

construiu um muro de 40 quilómetros na sua fronteira 

com a Turquia. 

Por um lado, a retórica, por outro lado, a realidade: 

a barbárie imperialista. 

E em França? "A França vai continuar a ser o país 

europeu a não acolher praticamente ninguém", 

declarou, à Rádio France Info, Marie-Laure Malric, 

membro do Colectivo para uma Nação-refúgio, uma 

associação que ajuda os refugiados.   ▄ 
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