
 

Ao fim de 20 anos de ocupação e de 2 
biliões de dólares, o Afeganistão regressa 
à casa de partida: ao mando dos talibãs. 
Nunca antes os talibãs haviam conseguido 
apoderar-se de todo o território do Afe-
ganistão. Conseguem-no agora, até, dos 
bastiões da Aliança do Norte. A associ-
ação à ocupação americana deixou a 
Aliança do Norte mais fraca do que era há 
duas décadas.

Se o objectivo da invasão do Afegan-
istão tivesse sido apanhar e punir os au-
tores do 11 de Setembro de 2001, a ocu-
pação poderia ter acabado sem problemas 
há dez anos, quando o exército americano 
matou Osama Bin Laden na cidade 
paquistanesa de Abbotabad. Uma expli-
cação plausível para a continuação da 
ocupação por mais dez anos é a importân-
cia geostratégica do país para poder aper-
tar a Rússia e a China nos seus confins 
mais vulneráveis. Só que, se era esse o 
objectivo, porque decidiram os EUA ago-
ra limitar os estragos e bater em retirada 
com tanta pressa?

Por muito que se queira, tentar encon-
trar explicação razoável para esta ocu-
pação deixa qualquer um perplexo. O 
que, sim, se pode dizer é que ela é uma 
ilustração perfeita da natureza completa-
mente destrutiva do moderno imperialis-
mo capitalista.

Estão completamente enganados aque-
les que, no Ocidente, acham que os talibãs 
de alguma forma representam um movi-
mento de libertação nacional anti-imperi-
alista. Os talibãs são compostos pelos 
mesmos elementos tribais, reaccionários e 
contra-revolucionários que foram atiçados 
contra a revolução de Saur [o golpe de 
Estado que instaurou o regime pró-so-

viético em 1978]. 
Embora genericamente conhecidos 

como mujahidin, estes nunca foram ver-
dadeiramente um grupo unificado. Mu-
jahidin é simplesmente uma etiqueta cola-
da a sete organizações jihadistas difer-
entes. Estes grupos de mujahidin não só 
tinham entre si diferenças religiosas e 
doutrinárias como laços financeiros com 
potências, estrangeiras ou limítrofes, 
diferentes. Assim se explica a guerra civil 
que rebentou após a queda do governo 
[pró-soviético] de Najibullah.

Pegue-se-lhe por onde se pegar, o con-
flito entre os talibãs e a Aliança do Norte 
não é, por conseguinte, reflexo do conflito 
entre libertação nacional e imperialismo. 
Nem entre forças progressistas e reac-
cionárias. Uns e outros são feitos da mes-
ma massa. Pelo acordo de Doha, os talibãs 
chegaram ao seguinte entendimento com 
os Estados Unidos: estes sairiam do país 
na condição de os talibãs não atentarem 
contra os interesses vitais dos americanos 
na região. Na primeira conferência de im-
prensa que fizeram depois de tomarem o 
poder, os talibãs declararam-se abertos a 
investimentos estrangeiros e americanos 
no Afeganistão.

Outro factor significativo da tomada do  
Afeganistão pelos talibãs é a visão que o 
exército paquistanês tem dos reptos mil-
itares que enfrenta. O exército do Paquistão 
sempre teve a concepção de que a única 
ameaça existencial séria ao país provém 
da vizinha Índia. Desde 1971, ano em que 
o Paquistão Oriental passou a ser o 
Bangladeche independente, essa con-
cepção só tem saído ainda mais reforçada. 
Desde o dia da independência do próprio 
Paquistão e, especialmente, desde 1971, o
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exército paquistanês tem-se coloca-
do sempre na posição de ser o de-
fensor não só das fronteiras do 
Paquistão, mas até das suas “fron-
teiras ideológicas”. Foi este “im-
perativo superior” que deu naquilo 
a que os progressistas chamam o 
“Estado securitário” do Paquistão

O exército paquistanês sempre 
considerou o Afeganistão como re-
taguarda estratégica. Tem-se imis-
cuído nos assuntos internos do Afe-
ganistão desde os anos setenta, no 
intuito de conseguir implantar um 
regime “amigo do Paquistão”, de 
modo que, caso eclodisse a “in-
evitável” guerra com a Índia, o 
exército tivesse uma área de retira-
da estratégica. Por isso o governo 
paquistanês começou a dar apoio a 
radicais islâmicos muito antes da 
revolução de Saur. A relação entre o 
exército paquistanês e os radicais 
islâmicos do Afeganistão remonta a 
meio século.

Islamabad vê, pois, na vitória 
dos talibãs uma vitória das forças 
pró-paquistanesas do Afeganistão: a 
“Aliança do Norte, pró-indiana”, 
derrotada; os “talibãs, pró-paquis-
taneses”, vitoriosos. Que mais não 

seja por isso, não podemos consid-
erar, nem deve o mundo considerar 
a vitória dos talibãs como a vitória 
de um movimento de libertação na-
cional progressista. Os talibãs são 
capazes de envergar uma fatiota, 
sobejamente conhecida, de regime 
internamente teocrático e reac-
cionário e externamente aliado dos 
Estados Unidos (como a Arábia 
Saudita). Com toda a probabilidade, 
é o que farão.

Para os povos do Afeganistão e 
do Paquistão, esta mudança signifi-
ca que a nossa luta por um futuro 
progressista sofre mais um duro 
golpe. A vitória dos talibãs no Afe-
ganistão não só animou os partidos 
religiosos do Paquistão, como incu-
tiu esperança nos Tehreek-e-Taliban 
Pakistan, que há uma década 
travam uma destruidora guerra in-
terna no Paquistão, que já custou 
cerca de 80 mil vidas e milhões de 
refugiados das operações militares 
maciças nas regiões tribais do 
Norte.

A longo prazo, porém, só as 
forças progressistas do Paquistão e 
do Afeganistão poderão vencer 
estes reaccionários. Não há ajuda, 

socorro ou ocupação externa que 
possam fazer seja o que for por esta 
luta ingrata, bem pelo contrário. 
Mais: os apelos à reocupação do 
Afeganistão, para, alegadamente, 
“salvar” as mulheres e as minorias, 
não são só ingénuos e desproposi-
tados; são profundamente ridículos. 
Tais narrativas, que só podem ser 
vistas como imperialismo disfarça-
do de humanitarismo, têm feito es-
tragos que cheguem.

Em conclusão, a imagem de 
afegãos a agarrarem-se desespera-
dos aos aviões na esperança de es-
caparem aos talibãs ficarão para 
sempre gravadas nas memórias dos 
povos desta região como o fim 
ignóbil desta ocupação. E a maneira 
como depois se despenharam dos 
céus é o símbolo das falsas esper-
anças que o imperialismo capital-
ista sempre cria e sempre trai. 

O futuro do Afeganistão e do 
Paquistão só poderá ser determina-
do pelos povos dos nossos países 
respectivos. Contamos com a vossa 
solidariedade nessa luta. Mas é a 
nossa luta. A história está do nosso 
lado e a vitória é inevitável. ■


