
O País 

O Afeganistão é um país localizado no centro do continente 
asiático e sua capital é Cabul. Faz fronteira com o Turcome-
nistão; Uzbequistão; Tadjiquistão, China, Paquistão e Irã. 
Tornou-se independente do Reino Unido em 1919, é mem-
bro das Nações Unidas desde novembro de 1946 e a reli-
gião predominante no país é a muçulmana (99% da popula-
ção). A língua oficial é o Persa afegão e as principais fontes 
de energia do país derivam das reservas de gás, agricultura, 
indústrias têxteis e de sapato e carvão. A população do país 
é de aproximadamente 32 milhões de habitantes. O país 
tem, por décadas, vivido em meio a conflitos que desestabi-
lizam o país, prejudicando-o em diversas áreas. O Afeganis-
tão  é um dos membro mais recente da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). 

O Afeganistão e o Terrorismo 

O enfraquecimento do país, favoreceu o avanço dos mujahi-
din (guerrilha islâmica que lutava contra a ocupação do pa-
ís). Entre eles destacava-se o grupo Talibã, formado por 
jovens estudantes que aos poucos, foi conquistando espaço 
político e, em 1996, chegou ao poder na pessoa de Moham-
mad Omar, líder radical islâmico que pretendia abolir todos 
os sinais de modernidade. Foi este governo que abrigou um 
terrorista Osama Bin Laden e quem criou a Al Qaeda, cujo 
objetivo, é defender os interesses dos povos muçulmanos 
diante da opressão e da sedução do Ocidente e cujo maior 
inimigo são os Estados Unidos. Após os atentados de 11 de 
setembro de 2001 nos EUA deu-se inicio a chamada guerra 
ao terror, que realizou até o momento, duas operações no 
país. A primeira envolve os EUA e a OTAN lutando contra a 
Al Qaeda e o Talibã e a segunda foi realizada pela Força 
Internacional de Assistência para a Segurança (ISAF) criada 
pela ONU em 2001, com o propósito de estabilizar o país e 
derrotar a insurgência. Essa foi substituída pela OTAN em 
2003.  A guerra tem  deixado resultados lastimáveis. Estima
-se que tenham sido mortos 21.000 civis. Aumento signifi-
cante no número de refugiados, um aumento nos custos do 
governo, problemas de instabilidade e violações aos Direi-
tos Humanos, também são reflexos da guerra dentro do 
Afeganistão.   

O contraterrorismo afegão 

O Estado Islâmico do Afeganistão criou a organização politi-
co-militar Aliança do Norte—oficialmente Frente Islâmica 
Unida para a Salvação do Afeganistão—em 1996, com o fim 
de unir diversos grupos demográficos afegãos que vinham 
combatendo uns aos outros para lutarem juntos contra o 
Talibã. A organização apoiou os Estados Unidos e suas for-
ças aliadas a partir de 7 de outubro de 2001 durante a inva-
são americana, e se juntou à luta pela captura do líder do 
Talibã, Mohammed Omar, e o líder da rede terrorista Al-
Qaeda, Osama Bin Laden. 
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