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O problema dos povos 
no Oriente Médio e 
possíveis soluções

Abdullah Öcalan1

A situação nacional não é um fantasma da modernidade capi-
talista. No entanto, foi a modernidade capitalista que impôs a ques-
tão nacional à sociedade. A nação substituiu a comunidade religiosa. 
Contudo, a transição para uma sociedade nacional deve superar a 
modernidade capitalista se a nação não quiser permanecer como o 
disfarce dos monopólios repressivos.

Tão negativas quanto uma ênfase excessiva na categoria na-
cional no Oriente Médio são as graves consequências de se negli-
genciar o aspecto coletivo nacional. Portanto, o método de lidar 
com a questão não deve ser ideológico, mas científico; não nacio-
nal-estatista, mas baseado no conceito de nação democrática e co-
munismo democrático.

Os conteúdos de tal abordagem são os elementos fundamen-
tais da modernidade democrática. Nos últimos dois séculos, o na-
cionalismo e a tendência para os Estados-Nação foram avivados nas 
sociedades do Oriente Médio.

As questões nacionais não foram resolvidas, e sim agravadas 
em todas as esferas da sociedade. Em vez de cultivar a competição 

1 Öcalan, Abdullah. In: Confederalismo Democrático. Editora Terra sem 
Amos: Brasil, 2020.
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produtiva, o capital impõe guerras internas e externas em nome 
do Estado-Nação. A teoria do comunismo seria uma alternativa ao 
capitalismo. No quadro das nações democráticas que não lutam por 
monopólios de poder, isto poderia trazer paz em uma região que 
não tem sido senão o campo de guerras sangrentas e genocídios.

Neste contexto podemos falar de quatro nações majoritárias: 
os árabes, os persas, os turcos e os curdos. Não desejo dividir as 
nações em maioria ou minoria, pois não o considero apropriado. 
Mas devido a considerações demográficas, vou falar de nações ma-
joritárias. No mesmo contexto, também poderíamos usar o termo 
nações minoritárias.

1) Existem mais de vinte Estados-Nação árabes que dividem 
a comunidade árabe e prejudicam as suas sociedades com enfren-
tamentos. Este é um dos principais fatores responsáveis pela alie-
nação dos valores culturais e pelo aparente desespero da situação 
nacional árabe. Estes Estados-Nação não conseguiram formar uma 
comunidade econômica transnacional. São eles a principal razão 
da problemática situação da nação árabe. Um nacionalismo tribal 
religiosamente motivado, juntamente com uma sociedade patriarcal 
sexista, permeia todas as esferas da sociedade, resultando em um 
conservadorismo particular e servil obediência. Ninguém acredita-
va que os árabes pudessem encontrar uma solução nacional árabe 
para os seus problemas internos e transnacionais. No entanto, a de-
mocratização e uma abordagem comunista poderiam fornecer uma 
solução. A sua fraqueza em relação a Israel, que os Estados árabes 
consideram um concorrente, não é apenas o resultado do apoio 
internacional das potências hegemônicas, mas o resultado de insti-
tuições democráticas e comunais internas sólidas dentro de Israel. 
No século passado, a sociedade da nação árabe foi enfraquecida pelo 
nacionalismo radical e pelo islamismo. Mesmo assim, se eles forem 
capazes de unir o socialismo comunal, o que não é incomum, com 
a compreensão de uma nação democrática, poderão encontrar uma 
solução segura e duradoura.
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2) Os turcos e os turcomenos formam outra nação influente. 
Eles compartilham com os árabes um objetivo semelhante de poder 
e ideologia. São nacionalistas de Estado muito rígidos e têm um pro-
fundo nacionalismo religioso e racial enraizado neles. De um ponto 
de vista sociológico, turcos e turcomenos são bastante diferentes. As 
relações entre os turcomenos e a aristocracia turca assemelham-se 
às relações tensas entre os beduínos e a aristocracia árabe. Eles for-
mam um estrato cujos interesses são compatíveis com a democracia 
e o comunalismo. Os problemas nacionais são bastante complexos. 
A luta pelo poder do Estado-Nação, o nacionalismo característico e 
uma sociedade sexista patriarcal predominam e criam uma socieda-
de muito conservadora. A família é considerada a menor célula do 
Estado. Tanto os indivíduos como as instituições incorporaram es-
tes aspectos relevantes dentro das sociedades. As comunidades turca 
e turcomena lutam pelo poder. Outros grupos étnicos estão sujeitos 
a uma política diferente de subjugação. As estruturas centralistas de 
poder do Estado-Nação turco e a rígida ideologia oficial impediram 
até hoje uma solução para a questão curda. A sociedade é levada a 
acreditar que não há alternativa ao Estado. Não há diferença entre 
o indivíduo e o Estado. A obediência é considerada a maior virtute.

Em contraste, a teoria da modernidade democrática oferece 
uma abordagem adequada a todas as comunidades nacionais na Tur-
quia para resolver os seus problemas nacionais. Um projeto comu-
nitário da confederação democrática turca fortaleceria sua unidade 
interna e criaria as condições para uma coexistência pacífica com os 
vizinhos com os quais vive. As fronteiras perderam o seu significado 
anterior quando se fala de unidade social. Apesar dos limites geo-
gráficos, as modernas ferramentas de comunicação permitem uma 
unidade virtual entre indivíduos e comunidades, onde quer que es-
tejam. Uma confederação democrática das comunidades nacionais 
turcas poderia ser uma contribuição para a paz mundial e para o 
sistema de modernidade democrática.
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3) A sociedade nacional curda é muito complexa. Em todo o 
mundo, os Curdos são a maior nação sem um Estado próprio. Eles 
foram estabelecidos nas áreas de assentamento de hoje desde o pe-
ríodo Neolítico. A agricultura e a pecuária, além da sua prontidão 
para se defenderem usando as vantagens geográficas da sua pátria 
montanhosa, ajudaram os curdos a sobreviver como nativos. A si-
tuação nacional curda decorre do fato de lhes tem sido negado o 
direito à nacionalidade. Outros tentaram assimilá-los, aniquilá-los 
e finalmente negar categoricamente a sua existência. Não ter um 
Estado próprio tem vantagens e desvantagens. As experiências das 
civilizações baseadas no Estado só foram consideradas até certo 
ponto. Isto pode ser uma vantagem para a concretização de concei-
tos sociais alternativos para além da modernidade capitalista. A sua 
área de povoamento é dividida pelas fronteiras nacionais de quatro 
países e situa-se numa região geograficamente estratégica e impor-
tante, dando assim aos Curdos uma vantagem estratégica. Os curdos 
não têm a possibilidade de formar uma sociedade nacional através 
do uso do poder do Estado. Embora hoje exista uma entidade polí-
tica curda no Curdistão iraquiano, ela não é um Estado-Nação, mas 
uma entidade paraestatal.

O Curdistão também tem sido o lar das minorias armênia e 
aramaica antes de serem vítimas de genocídio. Há também grupos 
menores de árabes e turcos. Ainda hoje, há muitos grupos religiosos 
e crenças diversas vivendo lado a lado. Há também algumas expe-
riências rudimentares de uma cultura tribal e de clã, enquanto que 
quase não há presença de uma cultura urbana. Todas estas proprie-
dades são uma bênção para formações políticas democráticas novas. 
As cooperativas comunitárias na agricultura, mas também no setor 
da água e da energia se apresentam como formas ideais de produ-
ção. A situação também é favorável para o desenvolvimento de uma 
sociedade política e ética. Mesmo a ideologia patriarcal está menos 
enraizada aqui do que nas sociedades vizinhas. É benéfico para o 
estabelecimento de uma sociedade democrática onde a liberdade e 
a igualdade das mulheres constituem um dos principais pilares. Isto 
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também oferece as condições para a criação de uma nação aberta 
a um ambiente democrático, em consonância com o paradigma da 
modernidade democrática. A construção de uma nação democrática 
baseada em identidades multinacionais é a solução ideal para o im-
passe do Estado-Nação. A entidade emergente poderia tornar-se um 
projeto central para todo o Oriente Médio e expandir-se dinami-
camente dentro dos países vizinhos. Convencer as nações vizinhas 
deste modelo mudaria o destino do Oriente Médio e reforçaria a 
oportunidade da modernidade democrática de criar uma alternativa. 
Neste sentido, a liberdade dos curdos e a democratização de sua 
sociedade seria, portanto, sinônimo de liberdade de toda a região e 
suas sociedades.

4. A razão dos problemas atuais das nações persas e iranianas 
pode ser encontrada nas intervenções das civilizações históricas e da 
modernidade capitalista. Embora a sua identidade original fosse o 
resultado da tradição zoroastra e mitraica, estas foram anuladas por 
um derivado do Islã. O maniqueísmo que surgiu como síntese do 
judaísmo, do cristianismo e do maometanismo com a filosofia grega 
não conseguiu prevalecer sobre a ideologia da civilização oficial. Na 
realidade, ele não foi além de cultivar a tradição de rebelião. Con-
sequentemente, converteu a tradição islâmica na seita xiita adotada 
para ser sua mais recente ideologia civilizacional. Atualmente, esfor-
ços estão sendo feitos para se modernizar, ao transpor os elementos 
da modernidade capitalista por meio de seu filtro xiita.

A sociedade iraniana é multi-étnica e multi-religiosa e é aben-
çoada com uma cultura rica. Todas as identidades nacionais e reli-
giosas do Oriente Médio podem ser encontradas lá. Esta diversidade 
contrasta fortemente com a afirmação hegemônica da teocracia, que 
cultiva um nacionalismo religioso sutil, e a classe dominante não 
renuncia à propaganda anti-modernista quando ela serve aos seus 
interesses. Tendências revolucionárias e democráticas têm sido in-
tegradas pela civilização tradicional. Um regime despótico governa 
habilmente o país. Os efeitos negativos das sanções americanas e 
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europeias não são desprezíveis. Apesar dos fortes esforços centralis-
tas no Irã, alguma forma de federalismo já existe nas bases. Quando 
elementos da civilização democrática e do federalismo, incluindo 
Azeris, Curdos, Baluchis, Árabes e Turcomenos, se encontram, o 
projeto de uma “Confederação Democrática do Irã” pode surgir e se 
tornar atraente. O movimento de mulheres e as tradições comunais 
desempenharão ali um papel especial.

5. A questão nacional armênia apresenta uma das maiores 
tragédias que o progresso da modernidade capitalista provocou no 
Oriente Médio. Os armênios são um povo muito antigo. Eles par-
tilharam grande parte do seu território com os curdos. Enquan-
to os curdos vivem principalmente da agricultura e da pecuária, 
os armênios trabalham com artesanato e arte. Como os curdos, os 
armênios cultivaram uma tradição de autodefesa. Além de alguns 
breves episódios, os armênios nunca conseguiram fundar um Esta-
do. Eles confiam na cultura cristã, que lhes dá a sua identidade e a 
sua fé na salvação. Por causa da sua religião, muitas vezes sofreram 
repressão por parte da maioria muçulmana. Por isso o nacionalismo 
emergente tem dado frutos para a burguesia armênia. Logo surgi-
ram diferenças entre os nacionalistas turcos, que culminaram com o 
genocídio dos armênios pelos turcos.

Além dos judeus, os armênios são o segundo maior povo a vi-
ver principalmente em diáspora. A fundação do Estado armênio no 
oeste do Azerbaijão, porém, não resolveu a questão nacional armê-
nia. É difícil colocar em palavras as consequências do genocídio. A 
busca pelo país perdido define a sua psique nacional e está no cerne 
da situação armênia. A questão é agravada pelo fato de outros povos 
terem se estabelecido nessas áreas desde então. Qualquer conceito 
baseado em um Estado-Nação não pode oferecer uma solução. Não 
há uma estrutura populacional homogênea nem fronteiras claras, 
como exigido pela modernidade capitalista. O pensamento dos seus 
oponentes pode ser fascista. No entanto, lembrar apenas do genocí-
dio não é suficiente. As estruturas confederadas poderiam ser uma 
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alternativa para os armênios. A fundação de uma nação democrática 
armênia alinhada com o paradigma da modernidade democrática 
promete aos armênios uma oportunidade de se reinventarem. Po-
deria permitir-lhes regressar ao seu lugar na pluralidade cultural do 
Oriente Médio. Caso se renovem sob a nação democrática armênia, 
não só continuarão a desempenhar seu papel histórico na cultura 
do Oriente Médio, mas também encontrarão o caminho certo para 
a libertação.

6. Nos tempos modernos, os arameus cristãos (assírios) tam-
bém sofreram o destino dos armênios. Também são um dos po-
vos mais antigos do Oriente Médio. Compartilharam uma área de 
povoamento com os curdos, mas também com outros. Tal como 
os armênios, sofreram a repressão da maioria muçulmana, abrindo 
caminho para o nacionalismo ao estilo europeu entre a burguesia 
aramaica. Eventualmente, os arameus também foram vítimas do ge-
nocídio cometido pelos turcos, liderados pelo fascista Comitê para a 
Unidade e o Progresso. Os curdos colaboracionistas ajudaram neste 
genocídio. A questão da sociedade nacional aramaica tem suas raí-
zes na civilização, mas também se desenvolveu além disso, com o 
cristianismo e as ideologias da modernidade. Para uma solução é 
necessário uma transformação radical do povo aramaico. Sua salva-
ção real poderia ser escapar da mentalidade da civilização clássica 
e da modernidade capitalista e, em vez disso, abraçar a civilização 
democrática e renovar sua rica memória cultural como um elemen-
to da modernidade democrática para reconstruir-se como a “Nação 
Democrática Aramaica”.

7. A história do povo judeu também oferece espaço para a 
problemática história cultural do Oriente Médio. A comunidade ju-
daica tem sido influenciada pelas antigas culturas suméria e egípcia, 
bem como pelas culturas tribais regionais. Tem contribuído muito 
para a cultura do Oriente Médio. Como o povo aramaico, eles fo-
ram vítimas do extremo desenvolvimento da modernidade. Neste 
contexto, os intelectuais de ascendência judaica desenvolveram uma 
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visão complexa sobre estas questões. No entanto, isto está longe de 
ser suficiente. Uma solução para os problemas tal como eles existem 
hoje requer uma apropriação renovada da história do Oriente Médio 
sobre uma base democrática. O Estado-Nação israelita está em guer-
ra desde a sua fundação. O slogan é: olho por olho, dente por dente. 
No entanto, o fogo não pode ser combatido com fogo. Mesmo que 
Israel desfrute de relativa segurança graças ao apoio internacional, 
esta não é uma solução sustentável. Nada estará permanentemente 
seguro enquanto a modernidade capitalista não for superada. 

O conflito palestino deixa claro que o paradigma do Estado-
-Nação não é útil como solução. Tem havido muito derramamento 
de sangue; o que resta é o difícil legado de problemas aparentemen-
te insolúveis. O conflito israelo-palestino mostra o fracasso absoluto 
da modernidade capitalista e do Estado-Nação.

Os judeus estão entre os portadores da cultura do Oriente 
Médio. A negação do seu direito a existir é um ataque ao Oriente 
Médio como tal. A sua transformação numa nação democrática, tal 
como para os Armênios e Arameus, facilitaria a sua participação 
numa confederação democrática do Oriente Médio. O projeto de 
uma “Confederação Democrática no Mar Egeu Oriental” seria um 
começo positivo. Sob este projeto, as identidades religiosas e nacio-
nais rigorosas e restritas poderiam evoluir para identidades flexíveis 
e abertas. Israel também poderia evoluir para uma nação democrá-
tica mais tolerante e aberta. No entanto, os seus vizinhos também 
devem, sem dúvida, passar por essa transformação.

Tensões e conflitos armados no Oriente Médio fazem com 
que uma transformação do paradigma da modernidade pareça ine-
vitável. Sem uma solução para problemas sociais difíceis e questões 
nacionais, é impossível. A modernidade democrática oferece uma 
alternativa ao sistema que parece incapaz de resolver problemas.

8) A aniquilação da cultura helênica em Anatólia é uma perda 
irreparável. A limpeza étnica organizada pelos Estados-Nação turco 
e grego, no primeiro quartel do século passado, deixou suas marcas. 
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Nenhum Estado tem o direito de expulsar um povo da sua região 
cultural ancestral. No entanto, os Estados-Nação têm mostrado re-
petidamente a sua abordagem desumana a estas questões. Ataques 
às culturas grega, judaica, aramaica e armênia estavam em ascensão 
à medida que o Islã se espalhava pelo Oriente Médio. Isto, por sua 
vez, contribuiu para o declínio da civilização do Oriente Médio. A 
cultura islâmica nunca foi capaz de preencher o vazio existente. No 
século XIX, à medida que a modernidade capitalista avançava sobre 
o Oriente Médio, encontrou um deserto cultural criado pela ero-
são cultural auto-infligida. A diversidade cultural também fortalece 
os mecanismos de defesa de uma sociedade. As monoculturas são 
menos resistentes. Portanto, a conquista do Oriente Médio não foi 
difícil. O projeto de uma nação homogênea, propagado pelos Esta-
dos-Nação, fomentou o seu declínio cultural.

9) grupos étnicos do Cáucaso também têm significativos pro-
blemas sociais. Várias vezes migraram para o Oriente Médio e es-
timularam suas culturas. Contribuíram inquestionavelmente para a 
sua riqueza cultural. O advento da modernidade quase fez desapa-
recer estas culturas minoritárias. Eles também encontrariam o seu 
lugar de direito numa estrutura confederada.

Finalmente, deixe-me dizer que os problemas fundamentais 
do Oriente Médio estão mais uma vez fortemente enraizados na 
civilização de classes. Estes se tornaram mais graves com a crise glo-
bal da modernidade capitalista. Essa modernidade e sua pretensão 
de dominação não pode oferecer nenhuma solução, muito menos 
uma perspectiva de longo prazo para a região do Oriente Médio. O 
futuro é o Confederalismo Democrático.
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Quem libertará o 
Afeganistão?

Firaz Amargi1

Quem irá libertar o Afeganistão? Após 20 anos de ocupação da 
OTAN, é provável que o país retorne ao domínio dos talibãs por en-
quanto. A destruição social, cultural e humana das duas últimas dé-
cadas e o previsível horror dos talibãs são comentados pela opinião 
pública ocidental com surpresa e desespero. Entretanto, os povos do 
Afeganistão - seja em seu próprio país ou na diáspora - se enfrentam 
de novo com urgência com a questão de como podem libertar sua 
pátria do jugo das alianças militares ocidentais ou dos governantes 
islâmicos. Esta questão afeta todas as forças democráticas do Oriente 
Médio, pois a importância cultural, social, política e geoestratégica 
do Afeganistão influencia toda a região. No PKK, os debates sobre a 
libertação do Afeganistão ocorreram já nos anos 90, e hoje não per-
deram nenhuma relevância. Um olhar sobre a história do PKK pode, 
portanto, ajudar a moldar o futuro do Afeganistão na atualidade.

Dois internacionalistas sindis no PKK

A partir dos anos 90, mais e mais internacionalistas se junta-
ram ao PKK. Muitos deles vieram com o objetivo de aprender com 
a experiência do PKK para colocá-lo em prática em seus países de 
origem2. Entre as centenas, se não milhares, desses democratas in-

1 Agência de Notícias Firat (ESP). https://bit.ly/2WB96dy
2 Um livro está sendo escrito atualmente, contendo numerosas conversas 
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ternacionalistas - turcos, árabes, circassianos, azerbaijaneses, russos, 
alemães, armênios e muitos mais - estavam dois jovens revolucio-
nários da região Sindi3 que se juntaram às fileiras do PKK em mea-
dos dos anos 90. Durante sua estada de vários meses na Academia 
Central do PKK em Damasco, mantiveram intensas discussões com 
o líder do PKK, Abdullah Öcalan sobre a luta do PKK, o futuro do 
socialismo e a situação dos diferentes povos do Oriente Médio.

A perspectiva de Abdullah Öcalan                                   
sobre o Afeganistão

No decorrer de uma longa conversa com Abdullah Öcalan, 
um dos dois internacionalistas sindi - seu nome de partido no PKK 
era Mazlum - pediu-lhe sua avaliação da situação no Afeganistão 
na época. A breve análise com a qual Abdullah Öcalan respondeu 
engloba problemas-chave e possíveis soluções que hoje são parti-
cularmente instrutivas: “Antes de mais nada, devemos afirmar que 
não existe uma ideologia revolucionária no Afeganistão. Najibul-
lāh4 estava completamente dependente dos soviéticos.  Sua luta não 
se baseava no poder do povo. Sua única preocupação era Moscou. 
Quando suas relações com Moscou se romperam, ele próprio tam-
bém foi derrubado. Seu relacionamento com o povo era muito fra-
co. Além disso, não estava preparado para a guerra. As outras forças 
no Afeganistão também não estão ligadas ao povo. Também têm 
dependido de políticas que estão à margem do povo. Portanto, não 
estão fazendo política para o povo afegão. Sempre se tratou das 

que Abdullah Öcalan teve com vários internacionalistas nos anos 90. Espe-
ra-se que o livro se publique primeiro em alemão em 2022. As citações neste 
artigo são traduções preliminares deste livro.
3 A zona tradicional de povoamento do povo sindi está principalmente em 
território paquistanês.
4 Presidente do Afeganistão de 1987 a 1992. Passou vários anos no exílio 
soviético. Até seu assassinato pelos talibãs em 1996, passou quatro anos sob 
a proteção da ONU em Cabul.
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antigas associações tribais e das tribos, uma antiga ideologia. Nunca 
consideraram todo o povo afegão como sua base. É claro que isso 
incomoda o povo. Os talibãs têm sido capazes de explorar isso. Mas 
a força dos talibãs é também o resultado de suas relações com forças 
externas. Agora são apoiados pelos Estados Unidos e pelo Paquistão. 
Querem desenvolver uma alternativa islâmica, o que é inteiramente 
possível. Se uma organização guerrilheira revolucionária tivesse se 
desenvolvido no Afeganistão, poderia ter conseguido coisas muito 
importantes. As razões pelas quais isto não aconteceu são realmente 
uma grande tragédia. Se houvesse ali um partido que seguisse uma 
linha semelhante à do PKK, coisas muito importantes teriam acon-
tecido no Afeganistão. Essa é a principal fraqueza. Da maneira atual, 
os problemas no Afeganistão não serão resolvidos. Só vão ficar cada 
vez maiores e continuarão. Portanto, nossa ideologia e nossa polí-
tica são completamente a favor de nosso povo e de todos os povos 
do Oriente Médio. A situação atual de nosso povo está a serviço 
dos outros povos. Se o PKK estiver realmente bem representado, se 
tornará uma força alternativa muito importante aqui. Se tivéssemos 
tido a oportunidade, teríamos construído um grupo associado ao 
partido e ele poderia ter desempenhado um papel importante [no 
Afeganistão]. Agora, é claro, essa oportunidade já passou. Mas temos 
que continuar trabalhando nisso. Por quê? Porque não há outra op-
ção. Seus erros e debilidades foram a tragédia última de Najibullāh. 
Ele tem estado sob sua proteção por quatro anos. Há tantos refúgios 
no Afeganistão, por que ele procurou refúgio lá [Centro das Na-
ções Unidas em Cabul]? É por isso se encontram atualmente nesta 
situação. Nunca se conectaram com o povo do Afeganistão e nunca 
viveram no Afeganistão. Sempre viveram em outros lugares. Sim, 
esta é a situação atual deles. É claro, é triste”.  

Esperança para o Afeganistão

Os comentaristas políticos no Ocidente ou representantes da 
OTAN podem hoje em dia demonstrar perplexidade e pessimismo 
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ante as câmeras deste mundo quando questionados sobre o Afega-
nistão. Que a desesperança é de pouca utilidade para o povo do Afe-
ganistão estará claro para todas as pessoas de mentalidade política e 
moral. Consequentemente, é crucial hoje que as mulheres, os jovens 
e o povo do Afeganistão se empenhem em construir esperança para 
sua pátria. O PKK tem oferecido aos internacionalistas a oportuni-
dade de aprender com suas experiências por décadas. Assim, o que 
Abdullah Ocalan disse ao internacionalista sindi Mazlum no final de 
sua conversa em 1996 ainda é verdade: “Posso realmente dizer que 
as experiências do PKK são uma importante fonte de força para eles. 
Se alguns intelectuais e revolucionários estudarem intensamente a 
ideologia e as experiências do PKK, podem desenvolver uma grande 
força para seus respectivos povos. Ao fazer isso, é claro, devem ser 
pacientes e persistentes”.
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Mulheres e Talibã             
no Afeganistão

Azize Aslan1

Na última semana, recebi muitas mensagens de meus ami-
gos (latino) americanos perguntando: “O que está acontecendo no 
Afeganistão? Respondendo que “parece que os Talibãs estão recupe-
rando o poder com a permissão dos gringos”, estava verificando as 
notícias da imprensa internacional.

A imprensa ocidental havia pressionado o botão da islamo-
fobia; e anunciava que a organização fundamentalista-jihadista-sa-
lafista havia entrado em Cabul. Enquanto os vídeos de medo eram 
transmitidos nas timelines, o porta-voz talibã Suhail Shaheen decla-
rava na BBC que os talibãs não entrariam em Cabul com violência, 
que  não danificariam a propriedade ou a vida de ninguém, e que o 
que eles queriam era uma entrega passiva da cidade e do poder. Na 
verdade, foi isso que aconteceu. O presidente Ashraf Ghani e outros 
já haviam deixado o país antes da chegada dos talibãs em Cabul. 
Porque os talibãs, haviam avançado durante mais de um ano decla-
rando seu controle em outras partes do país. Embora o porta-voz 
dizia “não haverá vingança contra ninguém”, o aeroporto de Cabul 
se tornou um mercado da vida. De um lado a alegria daqueles com 
passaportes e vistos que poderiam encontrar uma passagem para 
sair do país; do outro o desespero daqueles que se agarraram aos pés 
do avião e escorregaram ou aqueles que morreram de sede enquanto 
esperavam sob as armas estadunidenses.

1 Desinformémonos.org https://bit.ly/3kJigwO 
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Na manhã de 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em 
Cabul, como parte do acordo assinado entre os EUA e os talibãs em 
Doha, Qatar, em 29 de fevereiro de 2020. Segundo o Acordo de 
Doha, os EUA se retirariam do Afeganistão, que ocupou há 20 anos, 
e os talibãs estabeleceriam a “paz” declarando um novo estado/emi-
rado islâmico. Enquanto isso, os EUA estavam a serviço dessa paz, 
libertando mais de 5.000 militantes talibãs. Graças a estas guerras 
contra o “terrorismo”, a “paz” é um conceito cada vez mais vazio em 
todo o mundo, mas especialmente no Afeganistão. As palavras do 
jovem afegão que foi preso por atravessar a fronteira turca, “tenho 
25 anos, não vivi um dia”, ressoam neste vazio.

O Afeganistão é um país multiétnico, embora a maioria seja 
pashtuns, há também povos importantes como os usbeques, taji-
ques e hazaras. Todos esses povos têm sofrido durante anos com a 
luta pelo poder das potências internacionais (bloco da OTAN, Irã, 
Rússia, Arábia Saudita, Suíça, Paquistão, etc.) e os grupos armados 
dentro e ao redor do país por essas potências, de acordo com seus 
diferentes interesses. Por outro lado, como em todos os Estados-
-nação, a nação dominante vem abrigando inimizades e confrontos 
entre grupos étnicos e diferentes seitas do Islã.

Entretanto, assumir que o talibã é uma gangue sem base so-
cial e que tudo isso é um jogo de poder de potências estrangeiras, 
e que uma oposição anti-talibã poderia ser formada com base na 
islamofobia, seria uma posição muito enganosa. Como o é pensar 
que outros ficaram calados porque têm medo. Mesmo o ISIS (Estado 
Islâmico), que tinha uma estrutura muito mais hierárquica e com-
plexa do que os talibãs, tinha uma base social de apoio. O problema 
é que estas bases estão longe de ser progressistas e favoráveis às 
liberdades sociais, pois são construídas sobre a obediência ao líder 
da organização, e a religião é o elemento mais importante que cria 
esta relação de obediência.

No entanto, a organização social no Afeganistão é tradicional-
mente baseada em sistemas tribais; tribos (Aşîr) podem ser descritas 
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como confederações familiares com os mesmos laços de sangue. Em 
particular, as tribos com grandes latifúndios são poderes fundamen-
tais em nível local e estão em constante conflito com a centralização 
do Estado. Entretanto, são aceitos na medida em que podem con-
solidar o estado a nível local e até mesmo reprimir revoltas sociais.

Os Pashtuns, que são dominantes no Afeganistão, executam 
suas próprias leis dentro da estrutura de regras chamadas “Pastun-
wali” através de assembleias tradicionais chamadas “Jirga” em suas 
tribos. Estas leis regulamentam as relações sociais inter e intra tri-
bos. Funcionam como uma espécie de sistema de justiça e diploma-
cia, e dão ordem à vida diária. A fusão dessas leis tradicionais com a 
Lei Sharia, que significa leis islâmicas, ou caminhar uma ao lado da 
outra, ocorreu após o século XVIII.

MirWais Hotak, da tribo pashtun gilji de Kandahar, rebelou-se 
contra a difusão do xiismo pelo império safávida iraniano na região 
do Afeganistão (pois as tribos pashtun haviam adotado a filosofia 
hanefi do ramo sunita do Islã) e libertou o Afeganistão em 1709. 
Os pashtuns vêem Hotak como o pai do Afeganistão e pensam que, 
por causa dessa história, eles deveriam ter o direito de governar o 
Afeganistão. A questão do poder nos pashtuns é vista como parte do 
ideal religioso. Assim, poder e religião, as normas pastunwali, que 
regulam os poderes tribais tradicionais, e as normas da sharia, do 
Islã, começam a caminhar juntas desde a criação do Afeganistão. Isto 
envolve a institucionalização da religião e do clero. Assembleias fora 
da Jirga, chamadas Shura, começam a se formar. A política do país é 
determinada através desses conselhos nos quais os líderes religiosos 
dominam as relações com os chefes tribais. As Shura se converteram 
nos espaços definidores da política com uma perspectiva anticomu-
nista após a Revolução Saur de 1978, que criou o regime socialista 
sob o nome de República Democrática do Afeganistão e mais tarde 
apoiou a ocupação da URSS. E com a ocupação estadunidense, sua 
perspectiva mudou para o antiimperialismo.
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Historicamente, as tribos tinham forças armadas vinculadas à 
Jirga. Estas forças, chamadas arobaki, eram encarregadas de executar 
as decisões da jirga e foram enviadas para apoiar o governo central 
em situações de guerra. Com o surgimento dos Shura, essas forças 
armadas evoluíram para unidades armadas que lutam pelo ideal is-
lâmico, conhecido hoje como mujahidin. Esta intrincada estrutura 
política e militar que emerge no terreno social e forma a espinha 
dorsal dos talibãs foi gerada pela fusão destas instituições tribais e 
religiosas. Neste sentido, os talibãs são amplamente apoiados pelas 
tribos pashtun. De fato, durante a ocupação americana, estes shuras 
governaram o país, não o governo fantoche formado em Cabul. Em-
bora os talibãs tenham se retirado como uma força armada com a 
invasão estadunidense, eles se protegeram nos shuras. É por isso que 
após 20 anos saem mais fortes, tanto política quanto socialmente.

Neste sentido, seria enganoso pensar que os talibãs serão dis-
solvidos por um governo secular, centralizado e moderno, de forma 
socialista ou liberal. O único ponto em que esta estrutura social e 
política, formada pela combinação de religião e poder, poderia ser 
dissolvida é através de uma luta antipatriarcal organizada pelas mu-
lheres com base na auto-organização e autodefesa.

Como nos anos 90, os talibãs consolidarão esta estrutura do-
minada pelos homens, com base no controle do corpo feminino. De 
fato, a partir do terceiro dia do poder talibã em Cabul, há relatos 
de que eles exigiram a identificação de mulheres entre 15 e 45 anos 
por Shuras para entregá-las aos militantes talibãs. Embora um gru-
po de mulheres que participou da reunião de Doha como represen-
tantes das mulheres afegãs sob o nome de “Rede de Mulheres” e que 
fizeram parte das negociações entre os talibãs e os Estados Unidos, 
acreditem que os talibãs tenham mudado, a questão da liberdade 
das mulheres no Afeganistão é muito ampla para se enquadrar na 
questão do direito à educação.  

A arrogância do liberalismo leva a pensar que as mulheres - 
a quem se nega o corpo e o direito de existir com o uso do hijab, 
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a quem se nega o direito de socializar estando confinadas aos la-
res, que se nega sua voz através do casamento forçado, apagada da 
existência em todas as esferas sociais ao se tornar uma mercadoria 
entre os homens - terão liberdade apenas por irem à escola. Como 
mulheres que vivem em outras partes do mundo, sabemos que o 
liberalismo não dá liberdade às mulheres. É por isso que a luta 
das mulheres no Afeganistão é parte da luta universal das mulheres 
contra o feminicídio e é uma urgência que deve preencher nossas 
agendas hoje.
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Afegãs e curdas: irmãs 
que fazem por si 

mesmas

Rahila Gupta1

Enquanto nossas telas de TV se enchem de imagens desespe-
radas de homens e mulheres tentando deixar o Afeganistão, particu-
larmente as multidões no aeroporto de Cabul correndo ao lado de 
aviões que procuram decolar ou se agarram às rodas e caindo para 
a morte, nos sobrecarrega uma sensação de impotência.

A triste satisfação de ter sido provado que a invasão america-
na do Afeganistão nunca foi para resgatar mulheres - agora que elas 
foram deixadas à mercê dos talibãs, mais uma vez, por esta retirada 
precipitada - não nos leva a lugar algum.

Assim, procuramos causas para doar, manifestações para par-
ticipar, exigir que nossos governos acolham mais refugiados e se 
envolvam em esquemas locais para acolhê-los, band-aids que mal 
podem curar a ferida sangrenta causada pelas aventuras imperialis-
tas e os fundamentalistas religiosos. Não podemos esvaziar o Afega-
nistão de seu povo e deixar que os talibãs governem seu galinheiro 
sobre um grupo leal.

Procuramos filmes em tempo real das ruas da cidade, para 
identificar as mulheres afegãs na multidão. Sentimo-nos diminuídos 
quando tomamos conhecimento das inúmeras maneiras pelas quais 
as mulheres afegãs estão desaparecendo em suas casas, apagando seu 

1 medyanews.net https://bit.ly/3juZEkN
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histórico das redes sociais, sendo despojadas de suas identidades, 
mesmo quando estão enterradas em suas burkas.

Buscamos sinais de esperança, provas de que os talibãs muda-
ram, de que a vida das mulheres será melhor desta vez. Precisamos 
disso para nossa própria paz de espírito. Ouvimos falar de mulheres 
pegando em armas na província de Ghor, e sentimos nosso pulso 
acelerado ante essa possibilidade, porque a autodefesa sempre supe-
ra o pacifismo quando a situação o dita. Mas ficamos nos sentimos 
desanimadas novamente quando um porta-voz dos talibãs rejeita 
desdenhosamente a ideia: “As mulheres nunca pegarão em armas 
contra os nós. Estão indefesas e pressionadas como o inimigo der-
rotado. Não podem lutar”.

No entanto, não é uma ideia tão absurda. Em todo o Oriente 
Médio, a oeste do Afeganistão, na mesma latitude, as mulheres em 
Rojava, no nordeste da Síria, têm feito exatamente isso, e têm sido 
espetacularmente bem sucedidas em provocar a queda do califado 
do ISIS, uma força ainda mais malévola do que os talibãs.

ISIS tem tentado reagrupar-se no Afeganistão após a perda de 
seu califado sob o nome ISIS-Khorasan (ISIS-K), seu nome para a 
área que abrange dois países, Afeganistão e Paquistão. Um lembrete 
horripilante de seu uso para indicar suas aspirações de governar 
uma grande parte do Oriente Médio. Em algum momento, o ISIS-K 
foi um dos ramos mais bem organizados do Estado Islâmico depois 
da Síria e do Iraque. Existem relatórios contraditórios sobre sua 
força atual. Embora tenha diminuído muito desde seu pico como 
resultado das intervenções dos talibãs, existem agora avisos de que 
a ISIS-K pode tentar impedir o processo de evacuação com carros-
-bomba suicidas, portanto, recomenda-se aos evacuados que tomem 
rotas alternativas para o aeroporto de Cabul.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um 
grupo de reflexão de Washington, estima que o grupo foi responsá-
vel por quase 100 ataques contra civis no Afeganistão e Paquistão, 
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bem como 250 confrontos com as forças de segurança estaduniden-
ses, afegãs e paquistanesas desde janeiro de 2017.

Embora ISIS-K e os talibãs sejam inimigos jurados, é difícil 
prever se o governo talibã criará o tipo de vácuo que existia na Síria 
e no Iraque, e um espaço para o crescimento das operações do ISIS 
no Afeganistão. Há lições que as mulheres afegãs podem aprender 
com suas irmãs curdas, cujas unidades de autodefesa, as YPJ, se 
concentraram mais no treinamento ideológico, em compreender sua 
história de opressão patriarcal, do que no treinamento com armas, 
o que as incentivou não apenas na luta contra o ISIS, mas também 
contra a violência e a opressão masculina em suas próprias comuni-
dades. Quando visitei a Rojava, quase todas as mulheres com quem 
falei disseram que sentiram um novo respeito por parte dos homens 
depois que começaram a carregar armas.

Mulheres e homens curdos em Rojava estão agora resistindo à 
ocupação pela Turquia, cujo ditador, Recep Tayyip Erdogan, já disse 
que está pronto para o diálogo e cooperação com os talibãs, os quais 
elogiou por suas declarações moderadas. As forças turcas guardam 
o aeroporto de Cabul e continuarão a fazê-lo depois que as tro-
pas americanas partirem. Estas convergências demonstram até que 
ponto as mulheres curdas e afegãs estão no mesmo barco: o mesmo 
inimigo, máscaras diferentes.

Dado o fracasso das forças estadunidenses e ocidentais em 
impor os direitos das mulheres no Afeganistão, e dadas as impli-
cações políticas dessa tentativa, na qual as ideias democráticas são 
uma marca da superioridade ocidental e uma característica “reden-
tora” do imperialismo, seria politicamente apropriado que curdas e 
afegãs explorassem as sinergias entre suas respectivas lutas.

Selay Ghaffer, porta-voz do Hambastagi (Partido Solidarieda-
de do Afeganistão), destacou no documentário I Am the Revolution, 
lançado em 2018, que precisam aprender com outros movimentos 
revolucionários para resistir tanto à ocupação quanto ao fundamenta-
lismo. Em um discurso às mulheres afegãs, ela diz que “se as mulheres 
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curdas podem pegar em armas e lutar contra o ISIS, também devemos 
estar preparadas para pegar em armas e lutar se a situação surgir”.

Lida Ahmed, do mesmo partido, mas com sede na Alemanha, 
concordou que Rojava é uma inspiração e um exemplo para “em 
todos os lugares”. Mas embora haja semelhanças entre o Curdistão e 
o Afeganistão, ela disse que 40 anos de guerra, intervenção estran-
geira e fundamentalismo enfraqueceram o movimento democrático 
afegão. Ativistas e intelectuais se tornaram refugiados na Europa.

Imediatamente após a invasão americana em 2001, “mesmo 
antes de Rojava”, ela e seus camaradas estavam cientes de que nada 
mudaria, pois a mudança tinha que vir através da luta “do povo”. 
Membros de seu partido e da RAWA (Associação Revolucionária 
das Mulheres do Afeganistão) planejam ficar, entrar na clandestini-
dade, organizar-se e lutar, mas “ainda não com armas, porque isso 
é complicado”.

O contato entre mulheres afegãs e curdas data de pelo me-
nos 2001, segundo Meral Çiçek, uma ativista e escritora curda; um 
contato que se intensificou com a Revolução de Rojava. A revolução 
teve um enorme impacto sobre as mulheres afegãs. Em 2014, quan-
do Kobane estava sendo golpeada pelo ISIS, e em 2018, quando a 
Turquia invadiu Afrin, a RAWA organizou manifestações de apoio 
às mulheres curdas.

Esta não é, de forma alguma, uma rua de mão única. Kongra 
Star, a organização coordenadora de mulheres curdas no nordeste 
da Síria, emitiu uma declaração de solidariedade, em julho passa-
do, com as mulheres de Ghor: “As imagens dos últimos grupos de 
mulheres no Afeganistão tomando a defesa em suas próprias mãos 
dão esperança e força”. Mas Lida Ahmed me disse que esta foi uma 
demonstração de bravura organizada pelo governo afegão pouco 
antes de sua queda.

As mulheres curdas radicadas no Irã têm sido particularmente 
ativas em demonstrar solidariedade com as mulheres afegãs, porque 
compartilham uma língua comum, o farsi. Recentemente, as Unida-
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des de Proteção às Mulheres (YPJ) em Rojava também emitiram uma 
declaração, instando as mulheres afegãs a se organizarem: “Assim 
como nós das YPJ temos resistido ISIS, os ocupantes turcos e suas 
gangues com a força organizada das mulheres, fortalecido e aumen-
tado nosso exército, as mulheres afegãs também podem se tornar 
uma força de liberdade com sua resistência e organização”.

Depois que as mulheres yezidis foram raptadas durante o cer-
co de Sinjar (Shengal, Curdistão Iraquiano/Bashur), brutalizadas e 
escravizadas pelo ISIS, as mulheres curdas as treinaram para esta-
belecer suas próprias unidades de defesa, que participaram da li-
bertação de Raqqa e libertaram suas irmãs yezidis, que ainda eram 
escravizadas pelo ISIS. As YPJ oferecem três meses de treinamento 
ideológico para as novas recrutas, para que “saibam quem são, o que 
estão fazendo, o que é ser iguais”. É fácil ensiná-las a disparar, mas 
psicologicamente o rosto está está no chão, é possível sentir a dor”. É 
a vontade que precisa ser fortalecida, mais que os músculos, na luta 
contra o patriarcado. As mulheres curdas sempre enfatizaram isso.

Deveriam ser as irmãs fazendo por si mesmas. As conexões 
estão lá; só temos que apertar o interruptor para que a corrente flua.
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“As lutas das 
mulheres afegãs 

contra o patriarcado, 
o imperialismo e o 

capitalismo” (entrevista).

Associação Revolucionária das Mulhe-
res do Afeganistão (RAWA) e Movi-

mento de Mulheres Curdas1

As mulheres do Afeganistão têm sido afetadas pelas guerras e pela ocu-
pação de seu país por décadas. A situação das mulheres afegãs tem sido 
frequentemente instrumentalizada pelas forças imperialistas, especial-
mente os Estados Unidos, para justificar e legitimar suas políticas beli-
cistas na região. As mulheres sempre estiveram à frente da luta contra 
as forças imperialistas e fundamentalistas em seu país. A seguir, uma 
entrevista conduzida por ativistas do Movimento de Mulheres Curdas 
com Samia Walid, ativista da RAWA (Associação Revolucionária das 

Mulheres do Afeganistão).

MMC: Você pode nos falar sobre a história e a missão da 
RAWA? Qual era a situação das mulheres afegãs quando sua or-
ganização foi criada? Qual é o papel delas na sociedade? Como se 
organizam?

SW: A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganis-
tão (RAWA) é a mais antiga organização de mulheres do país que 

1 Editora Terra sem Amos. https://bit.ly/3ARS8GA 
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luta pela liberdade, democracia, justiça social e laicismo. A RAWA 
trabalha na clandestinidade na maior parte do Afeganistão, enfren-
tando enormes dificuldades. Todas nós usamos pseudônimos para 
nos proteger e nunca podemos tornar nosso trabalho público.

Nossas atividades políticas incluem a publicação de revistas e 
artigos, e a mobilização das mulheres para aumentar a conscientiza-
ção e unir-se à nossa luta. Coletamos e documentamos os assassina-
tos, estupros, saques, extorsões e outros crimes desses senhores da 
guerra em áreas remotas do Afeganistão. Nossas atividades sociais 
consistem em proporcionar educação para as mulheres, não apenas 
aulas de alfabetização, mas consciência social e política de seus di-
reitos e de como alcançá-los, ajuda de emergência, criação de orfa-
natos e atividades relacionadas à saúde.

MMC: Qual é sua análise do patriarcado e como ele está liga-
do ao Estado, ao imperialismo e ao capitalismo?

SW: O Patriarcado é constantemente apoiado e alimentado 
por governos feudais, capitalistas e imperialistas reacionários em 
todo o mundo, principalmente para apagar o papel da mulher na 
sociedade, especialmente na política. Governos de todos os tipos, 
especialmente governos feudais ligados aos colonizadores imperia-
listas, como o do Afeganistão, veem a força e a consciência das mu-
lheres como uma séria ameaça à sua dominação e têm usado vários 
meios para deter seu crescimento e consciência.

Tendo em conta que esses governos são antipopulares por 
natureza, e só podem perdurar oprimindo as massas e sua luta; a 
aniquilação das mulheres é seu principal objetivo. Ao reforçar a 
misoginia e a cultura feudal, privam as mulheres de todos os seus 
direitos, paralisam metade da sociedade e garantem que não ha-
verá luta ou resistência contra elas. Estes governos nunca tomam 
nenhuma medida para a emancipação das mulheres, mas apertam 
a corrente em torno de nós. Hoje, a situação das mulheres afegãs é 
mais desastrosa do que nunca.
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Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão sob o pretexto dos 
“direitos das mulheres”, mas tudo o que trouxe para nossas mulheres 
nos últimos dezoito anos foi violência, assassinatos, violência sexual, 
suicídios, autoimolações e outras desgraças. Os Estados Unidos leva-
ram ao poder os mais ferozes inimigos das mulheres afegãs, os funda-
mentalistas islâmicos, e cometeram uma traição imperdoável contra 
nossas sofridas mulheres. Esta tem sido a tática deles nas últimas 
quatro décadas. Alimentando os jihadistas, os talibãs e o ISIS, que são 
todos fundamentalistas islâmicos, criminosos assassinos e também 
misóginos. Os Estados Unidos têm oprimido nossas mulheres.

MMC: De que maneira vinculam a libertação das mulheres à 
resistência contra a ocupação?

SW: Vemos a libertação das mulheres afegãs em sua libertação 
do colonizador imperialista, dos fundamentalistas islâmicos e do 
governo fantoche. A liberdade da mulher está diretamente ligada à 
resistência e à luta revolucionária contra a principal causa de seu 
sofrimento e desgraça, ou seja, os ocupantes e seus lacaios inter-
nos. Acreditamos que os fundamentalistas e os grupos assassinos 
e corruptos, ligados aos saques e outros crimes e traições, não têm 
outra fonte de apoio que as potências estrangeiras, sem as quais não 
sobreviveriam um dia. Ao elevar a consciência política das mulheres 
e ao expor a essas pessoas como a causa fundamental de suas des-
graças, queremos organizar as mulheres em uma resistência contra 
eles, que serão tão facilmente aniquiladas como foram criados por 
seus mestres estrangeiros.

MMC: Os direitos das mulheres afegãs foram instrumentali-
zados, especialmente pelo imperialismo norte-americano para justi-
ficar e legitimar a invasão do Afeganistão. Como esta narrativa tem 
prejudicado a luta das mulheres no território?

SW: Os Estados Unidos são mestres em desviar a luta re-
volucionária e política do povo, especialmente das mulheres. Nos 
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últimos dezoito anos, além de apoiar os elementos mais contrários 
às mulheres em todo o Afeganistão, os Estados Unidos introduziram 
um fluxo de mulheres educadas no governo e em outras instituições, 
ONGs, organizações da sociedade civil e redes de mulheres. Isto 
serve a um duplo propósito. Primeiro, usam essas mulheres para 
enganar o mundo sobre a situação real das mulheres afegãs e as 
apresenta como um triunfo de sua guerra de ocupação. Em segundo 
lugar, ao cooptar essas mulheres sob sua tutela, asseguram que elas 
não se juntem à luta revolucionária, privando assim o movimento 
feminino de pessoas valiosas.

Recentemente, um grupo de mulheres vendidas e famintas por 
poder da “Rede de Mulheres” se reuniu com Gulbuddin Hekmatyar 
como “representantes” das mulheres afegãs. Gulbuddin é um dos 
criminosos misóginos mais sanguinários, conhecido por jogar ácido 
no rosto das mulheres em sua juventude, e essas mulheres foram 
se encontrar com ele para branquear seu partido misógino islâmi-
co, tudo por fama, poder e dinheiro. Mulheres como Fawzia Koofi, 
Habiba Sarabi, Sima Samar e outras sentam-se com os criminosos 
jihadistas e talibãs em troca de dinheiro e poder, e traiçoeiramen-
te se apresentam como representantes das mulheres oprimidas do 
Afeganistão. Essas mulheres minimizam o flagelo e o apedrejamento 
das mulheres pelos Talibãs, e realçam seus “bons” programas para 
as mulheres se elas entrarem para o governo. Eles estão ao lado dos 
poderes governantes e traem nossas mulheres, e não têm nenhuma 
conexão ou empatia com as mulheres do Afeganistão.

MMC: Por que a RAWA decidiu ficar no Afeganistão ou na 
região, em vez de transferir suas atividades para a Europa e países 
ocidentais? O que acha da crescente organização não governamental 
no Afeganistão e em outros países do Sul Global, patrocinada por 
instituições ocidentais?

SW: A RAWA acredita que só pode se tornar um movimento 
poderoso com o apoio das massas, e este apoio vem ao permane-
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cermos e trabalharmos no território, mesmo que a situação seja in-
fernal. As pessoas só confiam nas organizações revolucionárias que 
estão do seu lado na prática e que são ativas dentro do país. Nossa 
experiência tem mostrado que as organizações que arrancaram suas 
raízes do Afeganistão e se mudaram para a Europa e outros países se 
dissolveram vergonhosamente. Uma das razões pelas quais a RAWA 
tem vivido tanto tempo e continua sua luta é porque decidimos ficar 
no Afeganistão apesar da situação sangrenta.

As ONGs são uma parte importante da espinha dorsal do im-
perialismo em nosso país. A criação de ONGs é quase tão perigosa 
quanto a formação do governo fantoche do Afeganistão. As ONGs 
formadas no Afeganistão existem graças ao financiamento dos Es-
tados Unidos e de outras potências ocidentais. Eles são um terreno 
fértil para o recrutamento de jovens que formarão os futuros gover-
nos fantoches do Afeganistão, que terão a aparência de um governo 
moderno e democrático, mas cujas cabeças serão lavadas para servir 
como lacaios muito mais leais dessas potências. As ONGs também 
são usadas para espremer o nacionalismo e a luta revolucionária 
das cabeças de nossos jovens, dando-lhes enormes salários e vidas 
no estrangeiro. Se sabe que nenhuma dessas ONGs serve ao povo 
e às mulheres e que se limitam a lançar slogans de “reconstrução” e 
“ajudar o povo” para esconder seus verdadeiros propósitos.

MMC: O Afeganistão tem sido invadido, explorado, atacado e 
severamente prejudicado pelas forças imperialistas durante as últi-
mas décadas. Isto tem afetado particularmente as mulheres. Embora 
a RAWA tenha liderado campanhas para desafiar a violência sexual 
sistemática do Talibã à justiça, temos visto misóginos corruptos su-
birem a altos cargos políticos com o apoio dos Estados Unidos. 
Como você analisa a violência sexual na guerra? De que forma e 
com cujo apoio a violência sexual tem sido usada como ferramenta 
de guerra no Afeganistão? E como é a justiça para as mulheres afe-
gãs a partir de sua perspectiva?
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SW: Como em todos os conflitos da maior parte da história, as 
mulheres e crianças têm sido os principais alvos na guerra e no con-
flito no Afeganistão. Têm sido os alvos mais vulneráveis dos grupos 
fundamentalistas que têm atormentado nossa nação por quase três 
décadas. O estupro e outras formas de violência sexual tornaram-se 
comuns depois que os jihadistas – criados, nutridos e apoiados pelos 
Estados Unidos, Arábia Saudita e Paquistão – chegaram ao poder 
em 1992, após a derrota dos soviéticos. As várias facções dos se-
nhores da guerra jihadistas saquearam e estupraram a população de 
Cabul, de porta em porta. Mulheres foram sequestradas e mantidas 
em porões e edifícios vazios, estupradas e torturadas repetidamente. 
A maioria acabou sendo morta e seus corpos mutilados foram en-
contrados depois que os jihadistas deixaram estas áreas. Os relatos 
dessas mulheres são contos de horror e pesadelos.

A justiça para as mulheres só pode ser alcançada com a ani-
quilação completa do atual governo composto por elementos fun-
damentalistas islâmicos e outros vendidos pelos Estados Unidos. Os 
líderes de partidos fundamentalistas islâmicos envolvidos em crimes 
de guerra, especialmente contra as mulheres, devem ser processados 
e punidos. Uma vez que nossas mulheres alcancem esta tarefa, po-
demos dizer que a justiça foi feita.

MMC: Qual é o papel das mulheres afegãs para a paz e a 
justiça?

SW: Para as mulheres afegãs, a paz só pode ser alcançada atra-
vés da justiça, e a justiça só pode ser alcançada libertando o Afe-
ganistão da ocupação estrangeira e do fundamentalismo islâmico. 
A remoção desses traidores e assassinos do poder, assim como sua 
perseguição e punição, é a justiça que as mulheres buscam para a 
paz, prosperidade e democracia real. E isto só pode ser alcançado 
por uma luta organizada de mulheres conscientes.
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MMC: Qual o tipo de sociedade pela qual lutam, e que esfor-
ços fazem aqui e agora para realizar suas utopias?

SW: Lutamos por uma sociedade independente, livre e de-
mocrática, baseada nos pilares da justiça social, na qual mulheres e 
homens sejam iguais em todos os aspectos. O caminho para isso é 
longo e difícil. É uma tarefa enorme mobilizar e organizar as mu-
lheres em um grande movimento, mas acreditamos que não há outra 
opção para alcançar estes valores.

MMC: O que significa para você e seu movimento a liberdade 
das mulheres?

SW: Para nós, a liberdade das mulheres é nossa participação 
em todas as esferas da sociedade, baseada na independência, demo-
cracia, laicismo e justiça social. É a nossa completa igualdade com os 
homens em todos os aspectos. Esta liberdade e igualdade está dire-
tamente ligada à política e à sociedade. Somente em uma sociedade 
livre da ocupação e do vírus misógino fundamentalista, na qual a 
democracia e a justiça social são aplicadas, as cadeias de violência 
contra as mulheres podem ser rompidas e a completa liberdade e 
direitos das mulheres podem ser contemplados.

MMC: Como Movimento de Mulheres Curdas, sabemos que 
a RAWA valoriza o internacionalismo como um aspecto importante 
da resistência e da libertação. As mulheres no Afeganistão saíram 
às ruas em apoio à revolução feminina em Rojava. O que você acha 
da luta das mulheres em Rojava ou no Curdistão em geral? O que 
podemos aprender umas com as outras?

SW: A luta e os sacrifícios das leoas do Curdistão têm sido 
uma inspiração e uma fonte de força para nós. Sua luta contra o ISIS 
e outros criminosos da Idade Média nos ensinou enormes lições. 
Sabemos que nenhuma força na Terra, nem o ISIS nem a superpo-
tência por trás dele, nem outros países da região, podem fazer frente 
à verdadeira resistência das massas. Sabemos, pela milionésima vez, 
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que nenhuma luta pode ser bem sucedida sem a participação das 
mulheres. Entendemos os sacrifícios que temos que fazer para rea-
lizar a sociedade dos nossos sonhos. Quando ouvimos o nome ISIS 
no Afeganistão, associamo-lo às mulheres determinadas e corajosas 
do Curdistão, não ao terror que ele está exercendo em nosso país. 
Acreditamos que o ISIS é derrotável e que não tem chance con-
tra um autêntico movimento de mulheres. É claro que acreditamos 
nestas coisas ao embarcarmos neste caminho, esta luta é uma prova 
brilhante de nossas crenças.

MMC: Em termos da luta global das mulheres pela liberdade, 
qual o caminho a seguir para trabalhar em conjunto na luta comum 
contra o patriarcado e outros sistemas de violência e opressão?

SW: A RAWA acredita que a solidariedade internacional com 
organizações e partidos que buscam independência, lutam pela li-
berdade e são democráticos e progressistas é uma parte vital de 
nossa luta interna. Nossa luta converge com a do povo curdo, já que 
a maioria de nossos inimigos são de natureza semelhante. Estamos 
lutando contra o imperialismo e seus mercenários fundamentalistas. 
Neste ponto, temos que compartilhar nossas experiências e lições a 
fim de melhor atravessar esta árdua tarefa.
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O poder organizado 
das mulheres destruirá 

a mentalidade dos 
opressores

Comando Geral das Yekîneyên Parastina Jin 
(Unidades de Defesa das Mulheres - YPJ)1

A situação atual no Afeganistão é dolorosa e preocupante para 
todas as mulheres em luta e para os círculos pró-democracia. O sis-
tema hegemônico da política mundial tem dado toda ajuda possível 
aos Talibã para interromper a vontade das mulheres e do povo para 
realizar seus interesses expressos através de seus representantes, 
e como resultado desta cooperação das forças capitalistas globais, 
o Afeganistão tem sido entregue aos Talibã. As forças dominantes 
nunca poderão compreender a terra do povo que lá vive por anos 
ou conhecer os valores da sociedade em que cresceram e levar em 
conta a vontade do povo e das mulheres. Acontecimentos recentes 
no Afeganistão mostraram que a população e especialmente as mu-
lheres não podem mais depender de poderes estrangeiros ou dos 
poderes hegemônicos. A construção e manutenção de uma socieda-
de moral, política, igualitária e segura só pode ser alcançada através 
do poder da sociedade.

Assim como as forças imperialistas com a vanguarda do Es-
tado turco e suas quadrilhas invadiram Rojava e o Norte e Leste da 
Síria, sequestraram mulheres na região, mataram crianças, idosos 

1 Editora Terra sem Amos. https://bit.ly/3AR0huT
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e doentes, o mesmo está acontecendo hoje no Afeganistão contra 
as mulheres e os povos da região. Como o Unidades de Defesa das 
Mulheres (YPJ), temos acompanhado os ataques ao Afeganistão com 
grande preocupação e nos sensibilizamos profundamente com as 
mulheres e os povos da região. Ao mesmo tempo, agora nos dói no 
fundo do coração que a vontade das mulheres no Afeganistão tenha 
sido brutal e desumanamente desconsiderada e que o Afeganistão 
tenha agora sido entregue aos opressores.

As decisões dos Talibã em relação às mulheres e à sociedade 
do Afeganistão são ilegais e antidemocráticas. Ou seja, estão tentan-
do redesenhar as mulheres e a sociedade afegã de acordo com sua 
ideologia de poder através da ocupação. Esta abordagem está além 
do livre arbítrio e da humanidade.

Mas não devemos esquecer que a única solução para a li-
berdade é sempre acreditar em nossa própria resistência natural, 
nos organizarmos e fortalecer a vontade de lutar pela liberdade. 
Assim como nós das YPJ temos resistido ISIS, os ocupantes turcos 
e suas gangues com a força organizada das mulheres, fortalecido e 
aumentado nosso exército, as mulheres afegãs também podem se 
tornar uma força de liberdade com sua resistência e organização. As 
mulheres afegãs devem insistir em seus direitos legais, econômicos 
e na administração de seu país. Os verdadeiros habitantes deste país 
são as mulheres, e as mulheres afegãs devem ser capazes de exercer 
seu livre arbítrio em uma nova era, em uma organização mais eficaz 
do que nunca.

Nós, como YPJ, expressamos nosso apoio às mulheres do Afe-
ganistão e dizemos que, em todas as situações, é necessário que as 
mulheres se organizem com liberdade e determinem sua luta contra 
as forças dirigentes. Devem se lembrar que a esperança é mais va-
liosa do que o sucesso. Construa forças na esperança de um futuro 
livre. Quando a força das mulheres se torna uma só, as forças gover-
nantes não podem mais se opor ao poder das mulheres organizadas 
e realizar ações desumanas. Finalmente, apelamos a todas as mulhe-
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res democráticas do mundo para que se manifestem contra esta cri-
se humanitária e expressem seu apoio às mulheres afegãs. Também 
estamos acompanhando de perto a situação das mulheres afegãs, 
expressando nossa solidariedade e desejando-lhes todo o sucesso.
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Solidariedade com as 
mulheres afegãs

Movimento de Mulheres curdas na Europa (Tevgera 
Jinên Kurdistan-Ewrupa - TJK-E)1 

Os povos do Oriente Médio têm sido sacrificados durante 
séculos pelos ataques das potências coloniais e pelas sujas relações 
das forças reacionárias na região. A única solução oferecida por es-
sas potências aos povos do Oriente Médio, que estão em constante 
estado de caos e crise, tem sido o aprofundamento do bloqueio. A 
democracia, a liberdade das mulheres, a destruição da natureza e da 
história não significam nada para estes poderes e continuam sendo 
um discurso demagógico nos territórios em questão.

Acreditar que todos esses valores comuns da humanidade po-
deriam ser importados do exterior tem sido, cada vez mais, uma de-
cepção. Estados como os Estados Unidos, Alemanha e França, assim 
como a Turquia, que é a maior organização bélica do mundo, e as 
forças paramilitares filiadas a eles, só trouxeram sangue, lágrimas, 
morte e massacres para os povos do Oriente Médio.

O rápido progresso dos talibãs em muito pouco tempo não é 
um desenvolvimento espontâneo, mas uma nova fase do projeto de 
redesenho do Oriente Médio. Tudo mostra claramente que foi mon-
tado um teatro. A administração de um país foi abertamente trans-
ferida para uma organização terrorista. A expressão mais simples 
e realista foi a das mulheres afegãs quando chamaram as potências 

1 Agência de Notícias Firat (ESP). https://bit.ly/3kz0WL6
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mundiais hegemônicas e disseram: “Estamos enojadas com os hipó-
critas chamados emancipadores, as mulheres afegãs não merecem 
isto”. A democracia e as liberdades só podem ser desfrutadas e só se 
pode falar de uma vida humana em um sistema que os povos e as 
mulheres construam com seu próprio poder e vontade. Nenhuma 
outra força, política, imposição externa ou expectativa trará uma 
vida democrática, livre e igualitária para os povos.

Como mulheres curdas, sabemos que a auto-organização e a 
autodefesa são mais valiosas que o pão e a água para as mulheres. 
Lutamos há anos contra todos os ataques do Estado turco e do 
ISIS. Agora temos voz e voto em nossas próprias vidas com base 
em nossa própria força, e começamos a construir uma vida livre e 
igualitária em nossas próprias terras. Esta luta continua, cada vez 
mais forte. Sabemos muito bem que o AKP, o ISIS e os talibãs são 
organizações de gangues misóginas. É um fato conhecido que o di-
tador Erdogan tem relações com os talibãs, bem como com o ISIS. 
Lutaremos contra esta mentalidade misógina em todos os lugares e 
em todos os momentos.

As mulheres afegãs vêm lutando há muitos anos para viver 
em um país igualitário, livre e democrático contra todos os tipos 
de forças reacionárias e, portanto, desenvolveram uma cultura de 
resistência. Lutaram contra a execução, apedrejamento, estupro e 
muitas outras práticas e ataques brutais. Pagaram preços por sua 
causa. Agora é necessário aumentar ainda mais a solidariedade e a 
luta comum com as mulheres afegãs. Portanto, como Movimento de 
Mulheres Curdas na Europa, seremos solidárias com nossas irmãs 
afegãs em todas as circunstâncias. Nenhuma mulher está sozinha. E 
seremos a voz de todas as mulheres. 
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Solidariedade para as 
mulheres e povos do 

Afeganistão
Comitê de Relações e Alianças Democráticas  

da Komalên Jinên Kurdistan (Comunidades de 
Mulheres do Curdistão - KJK)1

No Afeganistão, que tem sido palco de guerras pelo poder 
durante décadas, o poder foi entregue aos misóginos Talibãs como 
resultado das políticas sujas das potências hegemônicas globais. Esta 
situação, que provocou grande raiva e ira entre as mulheres e os 
povos do Afeganistão e do mundo inteiro, revelou mais uma vez a 
seguinte verdade: não há poder em que possamos confiar a não ser 
no autopoder, na auto-organização e na autodefesa. O que acon-
teceu ontem no Afeganistão expôs muito claramente a hipocrisia 
dos estados ocidentais. As potências da OTAN demonstraram clara-
mente que para eles valores como democracia, liberdade e direitos 
das mulheres eram meras ferramentas para encontrar uma desculpa 
para suas próprias políticas sujas. Aqueles que tentaram legitimar 
sua ocupação com “direitos da mulher” há 20 anos, agora deixam a 
vida de milhões de mulheres à mercê dos Talibã.

Os que hoje entregaram o Afeganistão aos Talibãs e aos que 
antes ocuparam Afrin, Serêkaniyê, Girê Spî à República Turca são 
os mesmos poderes. Aqueles que ontem deram luz verde à invasão 
turca de Rojava e do nordeste da Síria estão repetindo hoje o mesmo 
cenário no Afeganistão. Da perspectiva dos povos, e especialmente 

1 Editora Terra sem Amos. https://bit.ly/3D2mGrl
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das mulheres, não há uma grande diferença entre aqueles que estão 
no poder como resultado de negócios sujos.

Ao dizer “Não temos nada contra as crenças do Talibã”, o 
próprio Erdogan, o chefe do regime fascista turco, admitiu que eles 
compartilham a mesma mentalidade. De fato, o plano americano de 
entregar o controle do aeroporto de Cabul à república turca fascista 
deve ser entendido dentro desta estrutura. A entrega do controle 
do aeroporto a Erdogan deve ser vista como mais um passo para 
fortalecer a Turquia, que conduz sua política através da organização 
de bandos. Esta é uma grande ameaça e perigo para os povos e es-
pecialmente para as mulheres.

Assim como em Afrin, onde foi fundada a YPJ, que inspira 
as mulheres em todo o mundo, e onde hoje elas são subjugadas e 
mortas como resultado das políticas das potências hegemônicas glo-
bais, também as mulheres no Afeganistão enfrentam agora a mesma 
ameaça. Isto é prefigurado pelo aumento da violência contra as mu-
lheres nos últimos meses e pelos assassinatos de mulheres pioneiras.

Como povo e mulheres curdas, sabemos muito bem que a úni-
ca forma de defender nossa existência e vontade contra as políticas 
imperialistas e coloniais das potências hegemônicas globais é através 
da organização. Sem poder próprio, auto-organização e autodefesa, 
não será possível construir e manter uma vida livre. Tanto como in-
divíduos quanto como movimento, experimentamos e ainda experi-
mentamos esta realidade de forma muito forte. A trama internacio-
nal contra nosso líder Abdullah Ocalan em 15 de fevereiro de 1999 
é o exemplo mais concreto disso. Desde as ocupações do ISIS em 
Rojava e Bashûrê (Sul/Iraque) Curdistão, especialmente em Shengal 
e Kobanê, até as ocupações da Turquia aqui, as políticas coloniais e 
genocidas que estamos enfrentando são baseadas no equilíbrio dos 
interesses do capitalismo global.

Da mesma forma, a cessão do controle do Afeganistão ao Ta-
libã, inimigo das mulheres e dos povos, ocorreu no contexto dos 
interesses geoestratégicos perseguidos pelos Estados ocidentais, es-
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pecialmente os EUA, no Oriente Médio e Ásia Central. Mais uma 
vez, vemos que para os poderes em questão, os desejos, vontades, 
sonhos, esperanças e esforços dos povos que habitam estas terras 
absolutamente não importam. Pois eles não só objetivam estas ter-
ras, que só vêem da perspectiva do colonizador, mas também as pes-
soas que nelas vivem. Não há nada que os titulares destas políticas 
de 20 anos não façam para satisfazer seus próprios interesses. É por 
isso que procurar linhas vermelhas, humanitárias ou genuínas nas 
políticas dos estados ocidentais não é ingenuidade, mas ignorância.

Durante os anos de ocupação e o regime Talibã, aqueles que 
mais lutaram e resistiram pela verdadeira democracia, liberdade e 
uma vida digna foram as mulheres. No período mais difícil, nas cir-
cunstâncias mais difíceis, as mulheres do Afeganistão encontraram 
maneiras de se organizar. Com o poder e o apoio que oferecemos, e 
a solidariedade e defesa que demonstramos como mulheres, temos 
plena fé que elas tecerão sua resistência não apenas contra os talibãs, 
mas contra todos os poderes e mentalidades misóginas. Do Cur-
distão ao Afeganistão, uma vida livre e uma verdadeira democracia 
serão construídas sob a liderança de mulheres organizadas. Como 
mulheres do Curdistão, apoiamos as mulheres e o povo afegão de 
hoje como fizemos ontem.

Fazemos um chamado a todas as mulheres, especialmente as 
do Oriente Médio, a se solidarizarem com nossas irmãs no Afega-
nistão, a levantarem sua voz e a defenderem suas vidas, conquistas 
e sonhos. Fortaleçamos as alianças de nossas mulheres contra esses 
poderes patriarcais e misóginos!

16 de agosto de 2021.

Jin, Jiyan, Azadî!
Mulheres, Vida, Liberdade!”.
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Mensagem de 
solidariedade para 

as mulheres no 
Afeganistão

Kongra Star1

Nós, como Kongra Star, enviamos saudações revolucionárias 
e nossa solidariedade de Rojava para nossas irmãs no Afeganistão. 
Os atuais desenvolvimentos no Afeganistão em torno do acordo 
entre os Estados Unidos e os talibãs são motivo de preocupação, 
mas as imagens nas últimas semanas de mulheres do Afeganistão 
tomando sua defesa em suas próprias mãos se necessário fosse, 
dão esperança e força.

Com o chamado acordo de paz entre os talibãs e os Estados 
Unidos, os talibãs com suas opiniões islâmicas e misóginas está ga-
nhando legitimidade da comunidade internacional. Como resultado 
deste acordo, cada vez mais prisioneiros dos talibãs estão sendo 
libertados das prisões. Isto trouxe consigo um aumento da violência 
contra as mulheres. Em particular, as mulheres que estão na van-
guarda, ativistas e jornalistas são alvo de morte. O fortalecimento 
dos talibãs no Afeganistão ameaça a liberdade e a subsistência das 
mulheres em particular e do povo em geral. Diante desses ataques à 
liberdade e segurança das mulheres, as mulheres devem se organizar 
nas suas bases e se encarregar da construção da paz e da autodefesa 
no um sentido mais amplo.

1 Kongra Star. https://bit.ly/3juNFnl
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Não podemos confiar nos mesmos estados e atores que criaram 
toda essa opressão para desfazê-la. Como disse Abdullah Ocalan, “a 
autodefesa das mulheres é um assunto muito sério que não pode ser 
deixado à mercê dos homens”. O fato de que os sistemas patriarcais 
sempre se oporão à liberdade significa para nós que é necessário nos 
organizarmos para nos defendermos contra eles. A resistência vence 
onde ela é organizada; onde estruturas concretas e sustentáveis de au-
todefesa são construídas. É importante que as mulheres se organizem 
de forma autônoma em autodefesa e outras estruturas.

Desde o início do patriarcado, a mentalidade masculina quer 
que acreditemos que as mulheres não podem se defender. Mas o 
passado, assim como o presente, nos dá muitos exemplos do con-
trário. Também aqui em todas as partes do Curdistão, as mulheres 
estão lutando contra a opressão e os ataques patriarcais. Especial-
mente em Rojava quando o ISIS atacou Kobane em 2014, as Uni-
dades de Defesa das Mulheres (YPJ) foram forças essenciais para o 
início do fim do ISIS.

Para nos defendermos contra todos os tipos de ataques pa-
triarcais e misóginos, precisamos nos organizar. Quanto mais nos 
organizarmos, mais seremos capazes de defender nossas vidas, nos-
sas ideias, nossas esperanças e nossos sonhos contra a misoginia. As 
imagens das mulheres afegãs tomando as ruas para mostrar que elas 
são capazes e estão prontas para se defenderem contra os talibãs 
e todas as outras forças patriarcais nos dão esperança e força. Um 
ataque a uma mulher, seja no Afeganistão ou em qualquer outro 
lugar, é um ataque a todas as mulheres, portanto sua luta é a nossa 
luta. Estamos convencidas de que a atitude das forças unificadas das 
mulheres pela liberdade, são também as nossas”.

Jin Jiyan Azadî
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