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RESUMO 

O presente artigo visa analisar os fatos que culminaram na invasão soviética ao 

Afeganistão em 1979. Desde o Grande Jogo houve uma intensificação na competição 

pelo domínio do Afeganistão primeiramente entre a Rússia e o Império Britânico e 

depois entre União Soviética e os Estados Unidos. A última eventualmente levou ao 

colapso do país resultando numa guerra civil que se arrasta até hoje. 
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ABSTRACT 

This article aims to analyze the facts that culminated in the Soviet invasion of 

Afghanistan in 1979. Since the Great Game there has been an intensification of 

competition for the domination of Afghanistan, first between Russia and the British 

Empire and then between the Soviet Union and the United States. The latter eventually 

led to the collapse of the country resulting in a civil war that continues to this day. 
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INTRODUÇÃO 

Devido à posição estratégica no coração na Ásia, o Afeganistão tem sido 

invadido por potências estrangeiras há séculos ficando sujeito às consequentes 

alterações culturais e migratórias, sendo uma colcha de retalhos etnicamente falando. 

No século XVIII, o primeiro governante afegão tentou conduzir um processo 

de unificação política no país. O império de Ahmah Shah Durrani se estendia do leste 

da Pérsia ao norte da Índia e do Oceano Índico para além da atual fronteira norte 

afegã, às margens do rio Amu Darya (Oxus). Com o fim do reinado de seu herdeiro, 

anuncia-se um período de competição entre os Impérios Britânico e Russo na Ásia 

Central, conhecido como o Grande Jogo, que acabou delimitando as atuais fronteiras 

do país, tornando-o o melhor Estado-tampão possível. 

Nesse sentido, a colcha de retalhos tribal afegã – assim como as africanas e 

asiáticas – foi um produto das delimitações territoriais por potências coloniais que 

aglutinou povos com culturas, línguas, costumes e crenças diferentes sob um mesmo 

território, dificilmente sendo compreendido como Estado-nação. A maior tribo afegã, 

dos pashtun, foi dividida entre o Afeganistão e a então Índia Britânica com a intenção 

de limitar os recursos políticos do Afeganistão. Segundo Tanner (2002, p. 5), o 

sucesso nas demarcações do território afegão se deu principalmente pelas constantes 

guerras etnotribais entre os afegãos. Uzbeques, tadjiques e turcomenos ao norte da 

cadeia montanhosa do Hindu Kush, e hazaras entre as montanhas, têm 

constantemente resistido a um domínio pashtun, e vice-versa.  

Ao mesmo tempo em que essa divisão tribal no país impediu a formação de 

um governo central forte e eficaz devido aos antagonismos entre as tribos, ela também 

tem sido o fator que impediu que os invasores dominassem o país por completo. Os 

líderes tribais não se submetem a qualquer autoridade, principalmente se ela for 

estrangeira, mas quando há o elemento do inimigo em comum entre eles, tem-se uma 

extraordinária força que impede que o país seja dominado, uma vez que não há um 

poder tribal central para ser derrubado. Se existe qualquer fio condutor nacionalista 

no Afeganistão ele é o Islã e o inimigo em comum entre as tribos. Na ausência desses 

elementos, os afegãos lutam entre si. 
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DO GRANDE JOGO AO FIM DA GUERRA FRIA 

Desde a independência do Afeganistão em 1919, a União Soviética buscou 

ter relações estreitas com o país. Em 1921, os dois países assinaram um tratado de 

amizade, e a partir disso a União Soviética começou a aumentar os investimentos no 

Afeganistão desde infraestrutura até armamento. “Cerca de 3.700 policiais e cadetes 

afegãos receberam treinamento militar na União Soviética, onde eles estavam 

sujeitos, sutilmente ou não, à doutrinação política”3 (TANNER, 2002, p. 226). 

Os soviéticos foram rápidos ao expandir sua influência em um momento onde 

o poder britânico havia evaporado e as relações entre o Afeganistão e o Paquistão 

eram antagônicas4. Enquanto isso, os Estados Unidos haviam decidido frear o avanço 

do comunismo ao redor do mundo através de tratados regionais como a OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte), que envolveu a Europa em um bloco 

anticomunista, e a CENTO (sigla em inglês para Organização do Tratado Central), do 

qual eram membros Irã, Iraque, Turquia, EUA e Grã-Bretanha, com a entrada do 

Paquistão em 1956. “Devido às hostilidades entre o Afeganistão e o Paquistão e aos 

laços estreitos com a URSS, o Afeganistão não foi recrutado para o pacto de defesa 

mútua da CENTO”5 (TANNER, 2002, 226), também conhecido como Pacto de Bagdá. 

Os pedidos afegãos por armas para os EUA foram negados por planejadores militares 

americanos, “que viam o país como uma peneira para os soviéticos, muito instável, 

indefensável contra um potencial ataque do Exército Vermelho, e simplesmente 

estrategicamente sem importância”6 (TANNER, 2002, p. 226). 

                                            

3Tradução nossa, texto original: “The Afghan army and air force were reorganized along Red Army lines, 
and on favorable credit terms equipped with Soviet and Czech guns, tanks, and aircraft. The Afghans 
made Russian the technical language of their armed forces. In addition, over the next two decades about 
3,700 Afghan officers and cadets received military training in the Soviet Union, where they were subject, 
subtly or not, to political indoctrination”. 
4 Com a criação do Estado paquistanês, o Afeganistão solicitou que a Linha Durand, forçada a eles 
pelos britânicos, fosse redesenhada para que deixasse de separar o povo pashtun. Com toda a 
influência britânica, o Paquistão se recusa a ajustar a fronteira. A controvérsia a respeito da criação do 
Pashtunistão - certamente um Estado mais homogêneo e pacífico hoje, sem rivalidades étnicas - minou 
as relações entre dois países nas décadas seguintes, “resultando no fechamento das fronteiras e no 
impedimento do comércio que provinha do Paquistão” (MARSDEN, 2002, p. 42). A fronteira só foi 
reaberta em 1963 quando da demissão do Primeiro-Ministro Mohammed Daoud e a possibilidade de 
um acordo entre as partes. 
5Tradução nossa, texto original: “Afghanistan, because of its hostilities with Pakistan and close ties to 
the Soviet Union, was not enlisted in the CENTO mutual defense pact”. 
6Tradução nossa, texto original: “[...] who viewed the country variously as a sieve to the Soviets, too 
unstable, indefensible against a potential Red Army attack, and just plain strategically unimportant”. 
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Apesar disso, países como o Afeganistão conseguiram se beneficiar da 

situação, uma vez que a Guerra Fria favoreceu uma competição financeira e 

ideológica pela sua fidelidade. 

Em 1978, após o assassinato de um líder comunista, houve uma manifestação 

de 15 mil pessoas contra o governo do Primeiro-Ministro Mohammed Daoud. Ele era 

visto como um lacaio soviético pelo Ocidente e vinha implementando suas políticas 

brutalmente, o que gerou insatisfação da emergente elite afegã, estagnação 

econômica e superlotação nos presídios. Sua resposta violenta à manifestação levou 

ao sítio de seu palácio e posterior morte dele e de sua família.  

Os insurgentes e forças marxistas do Partido Democrático do Povo do 

Afeganistão (PDPA) entregaram o poder ao líder militar khalqi, Hafizullah Amin, 

imediatamente, o qual proclamou a República Democrática do Afeganistão. Os líderes 

das alas do PDPA, Nur Mohammed Taraki (líder intelectual) do Khalq7 e Babrak 

Karmal do Parcham8, foram alocados presidente e vice-primeiro-ministro, 

respectivamente. As divergências dentro do partido levaram a uma luta interna, onde 

os khalqs sobrepujaram seus opositores parchamis. Karmal foi enviado à 

Tchecoslováquia como embaixador em uma espécie de exílio digno e “meses depois, 

o próprio Taraki seria morto, vítima da ambição e da intransigência de Amin” 

(VISACRO, 2009, p. 203). No entanto, as disputas dentro do partido “não poderiam 

escurecer a conquista estelar do PDPA: a revolução comunista no Afeganistão tinha 

sido bem-sucedida”9 (TANNER, 2002, p. 231). 

A Revolução de Saur (saur é o nome do segundo mês do calendário persa), 

nome dado à tomada de poder pelo PDPA em 27 de abril de 1978, trouxe três 

problemas centrais ao novo governo afegão: o primeiro concernia à legitimidade, já 

que com o golpe era extinto um governo Durrani de duzentos e trinta anos (BARFIELD, 

2010, p. 170); o segundo era com relação ao sistema político afegão, como o PDPA 

lidaria com isso, e quem no partido tomaria as rédeas das políticas, uma vez que as 

duas vertentes do partido, o Khalq e o Parcham, se opunham no tocante à ampliação 

                                            

7 O Khalq (O Povo) possuía maioria Pashtun e era mais radical. 
8 Composto majoritariamente por tadjiques, o Parcham (Estandarte) estava disposto a trabalhar dentro 
do sistema. 
9Tradução nossa, texto original: “[…] could not dim the PDPA's stellar achievement: the Communist 
revolution in Afghanistan had succeeded”. 
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da base política do PDPA no país; o terceiro foi relacionado à melhor forma de 

implementar as novas políticas sociais e econômicas, que concorreriam com os 

modernistas de Cabul, as quais tiveram início com Amanullah que tinha visionado um 

estado “nacionalista secular, ao contrário de seus adversários rurais e provinciais que 

desejavam preservar ou reforçar as tradições islâmicas do Afeganistão e manter a 

estrutura social do país há muito estabelecida”10 (BARFIELD, 2010, p 227). 

Ignorando as reações da população quanto às reformas tidas como 

demasiado progressistas que o rei Amanullah tentou introduzir no país a partir de 

1919, “o PDPA tomou medidas imediatas para limitar o latifúndio, reduzir a dívida rural, 

iniciou uma maciça campanha de alfabetização como parte de um programa de 

educação secular” (MARSDEN, 2002, p. 44) destinado a homens e mulheres de 

diferentes faixas etárias, limitar o dote das mulheres e estabelecer uma idade mínima 

para o casamento. Tal como na investida de Amanullah, não houve uma tentativa de 

transição gradual para acatar as reformas. Segundo Marsden, (2002, p. 44) as 

medidas ignoraram as complexidades da propriedade fundiária e as relações rurais e 

o programa de alfabetização não levou em consideração a necessidade de mulheres 

e homens serem instruídos separadamente nem o fato de homens estarem ensinando 

mulheres, o que foi visto como uma afronta pelos setores mais tradicionais. O material 

didático parecia relacionar-se mais com uma utopia socialista do que com as 

realidades do Afeganistão rural.  

A crescente aversão do povo às reformas implementadas também era 

justificada pelo fato do PDPA ter se autodeclarado um governo revolucionário, não 

apenas secular, “mas também [e principalmente] anticlerical que louvava a ateia União 

Soviética” (BARFIELD, 2010, p. 228), e isso minou a sua legitimidade perante o povo, 

especialmente nas áreas rurais. 

 

No Afeganistão, nada nunca foi completamente secular: o abate de uma 
ovelha, a oração para finalizar um contrato, ou dar dinheiro em agradecimento 
por boa fortuna - tudo tinha algum tom religioso. Houve uma forte crença de 
que um governo não islâmico não tinha autoridade legal, e que um 

                                            

10Tradução nossa, texto original: “[...] a secular nationalist state, against their rural and provincial 
opponents, who wished to preserve or reinforce Afghanistan's Islamic traditions and maintain the 
country's long-established social structure.” 
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muçulmano tinha o direito, até mesmo o dever, a rebelar-se contra ele 
(BARFIELD, 2010, p. 231). 

 

Desta forma, na oposição surgiram vários grupos fundamentalistas islâmicos, 

sendo os mais notórios o Partido Islâmico (Hizb-i-Islami) de maioria pashtun, fundado 

por Gulbuddin Hekmatyar, e a Sociedade Islâmica (Jamiat-i-Islami) liderada por 

Burhanuddin Rabbani, grupo constituído por militantes tadjiques e uzbeques, sendo 

um dos seus mais proeminentes guerreiros Ahmad Shah Massoud, conhecido como 

o Leão de Panjshir. “Não tardou para que esses grupos pegassem em armas e 

recorressem à violência política. Por todo o país, eclodiram revoltas anticomunistas 

que colocaram em risco a sobrevivência da República Democrática do Afeganistão” 

(VISACRO, 2009, p. 204), a força contra insurgente não ficando para trás no quesito 

violência. Mais tarde, os grupos insurgentes afegãos que lutaram para destituir o 

governo comunista no Afeganistão ficariam conhecidos como mujahedin (guerreiros 

santos) (RUNION, 2007, p. 106). 

Os novos líderes do Afeganistão insistiram em um compromisso com uma 

política tradicional de não-alinhamento. “Numa conferência coletiva de imprensa, [...] 

o Presidente Taraki declarou: ‘Somos não-alinhados e independentes.’ E convocou a 

amizade e ajuda de ‘todas as nações do mundo, inclusive dos Estados Unidos.’” Na 

mesma época, Taraki negou que seu partido fosse comunista ou marxista 

(HAMMOND, 1987, p. 61).  

Segundo Hammond, houve uma dificuldade em identificar o posicionamento 

ideológico do novo governo afegão, devido ao fato do desconhecimento dos próprios 

líderes por parte dos americanos. A respeito disso, de acordo com o Professor Leon 

B. Poullada11 (1987 apud HAMMOND, 1987, p. 62): 

 

Lamentavelmente não é verdade que os líderes do novo governo fossem 
conhecidos há muitos anos dos diplomatas americanos. Os líderes 
comunistas trabalhavam, principalmente, na clandestinidade e deveria ter 
sido problema da CIA conhecê-los, mas, durante anos, a CIA em Cabul tinha 
ordens de concentrar seus esforços observando o bloco soviético e ignorar a 
política local...Os esquerdistas no Afeganistão simplesmente não eram 
levados a sério pelos americanos. 

                                            

11 Serviu na Embaixada Americana em Cabul entre 1954 e 1958, e passou por longos períodos no país 
como professor do Programa Fulbright nas décadas de 1960 e 1970. 
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Inicialmente, o fato de não só o governo americano, mas o Ocidente em geral, 

ter uma visão nebulosa no que concernia os objetivos e posicionamento do novo 

governo afegão, reside, em partes, no discurso de não-alinhamento criado por Zahir 

Shahe Daoud, o qual foi reproduzido por Taraki e Amin na esperança de que o país 

continuasse a ser financiado pelos dois blocos da Guerra Fria, discurso este que 

possibilitou que o Afeganistão fosse um dos países mais assistidos do mundo per 

capita (HAMMOND, 1987, p. 63). 

Dando-se o benefício da dúvida com relação ao Afeganistão, os Estados 

Unidos continuaram assistindo o país e mantinham um diálogo com Cabul dando 

continuidade a uma política de “esperar para ver”. “Essa política fazia sentido porque 

cortar unilateralmente aqueles programas conseguiria apenas estreitar as opções 

afegãs e jogar o governo do Afeganistão nos braços dos soviéticos12” (ELIOT, 1987 

apud HAMMOND, 1987, p.65). 

Porém, pouco tempo decorrido do novo regime, as ações, afirmações e 

reformas introduzidas pelos líderes em Cabul não deixaram dúvidas de que aquele 

era um governo alinhado à sua vizinha União Soviética.  

Conscientemente ou não, o PDPA, mais especificamente o governo radical 

Khalqi, tocou nos mesmos assuntos que trouxeram Amanullah à queda.   

 

A combinação de rebeliões rurais contra reformas do governo e do fracasso 
das instituições do estado sob pressão era uma reminiscência da crise que 
terminou com o reinado de Amanullah. [...] A oposição aos programas do 
PDPA e a resistência contra eles aconteceram em todo o país. Neste 
contexto, o motim da guarnição do exército em Herat, em março de 1979 e 
as manifestações de rua periódicas em Cabul foram particularmente 
reveladoras porque elas provaram que a oposição ao PDPA não se limitou às 
zonas rurais (ARNOLD apud BARFIELD, 1983, p 117-118.). No entanto, a 
maior diferença foi no contexto internacional. Amanullah era 
inteiramente dependente dos recursos domésticos e não tinha alianças 
estrangeiras para protegê-lo de rebeliões internas. O PDPA tinha se 
ligado intimamente à União Soviética, uma superpotência que não 
estava disposta a aceitar o colapso de um governo socialista. Depois de 
ter declarado o Afeganistão um membro do bloco soviético, seu 
governo não seria permitido cair13 [grifo nosso] (BARFIELD, 2010, p. 233). 

                                            

12 Theodore Eliot, Embaixador americano à época. 

13Tradução nossa, texto original: “The combination of rural rebellions against government reforms and 
the failure of state institutions under pressure was reminiscent of the crisis that ended Amanullah's reign. 
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Segundo Visacro (2009, p. 204-205), além da preservação de um Estado 

afegão comunista, a invasão ponderou as vantagens estratégicas que traria à URSS 

se caso fosse executada, como a expansão de sua influência sobre a Ásia, a projeção 

do Exército Vermelho sobre o Golfo Pérsico e a redução do risco da Revolução 

Iraniana “inflamar” as repúblicas soviéticas de maioria muçulmana. “Entretanto, a 

despeito de todas essas considerações, a agressão perpetrada em dezembro de 1979 

pode ser entendida, tão somente, como a evolução natural do processo expansionista 

russo” (VISACRO, 2009, p. 205). Na verdade, o que foi impressionante não foi a URSS 

ter invadido o Afeganistão e sim o fato de terem esperado tanto para fazê-lo devido 

ao seu histórico e aproximação datados do Grande Jogo (VISACRO, 2009, p. 205). 

Para tentar dar o mínimo de legitimidade possível à invasão, o governo 

soviético teria que mostrar que responderam a um chamado de uma autoridade afegã. 

De fato responderam, mas o falso chamado veio após a invasão per se. “Em outras 

palavras, afirmava-se que o exército soviético interveio, derrubou o governo e 

assassinou o presidente para ‘evitar a intervenção no Afeganistão’!” (HAMMOND, 

1987, p. 102). De acordo com Ewans, (2002, p. 204), “infelizmente para eles, o melhor 

que conseguiram produzir eram explicações que eram tanto implausíveis quanto 

mutuamente contraditórias”14. De qualquer maneira, quaisquer que fossem as 

justificativas usadas pelo governo soviético, eles não conseguiriam esconder a 

verdade: eles haviam invadido “um país islâmico, não alinhado, independente, matado 

seu presidente e instalado um governo fantoche. Longe de estabilizar a situação, eles 

agora estavam ainda mais fundo na lama”15 (EWANS, 2002, p. 205). Ao entregar o 

                                            

[...] opposition to the PDPA programs and resistance against them was nationwide. In this respect the 
mutiny of the army garrison in Herat in March of 1979 and periodic street demonstrations in Kabul were 
particularly telling because they proved that opposition to the PDPA was not limited to rural areas 
(ARNOLD apud BARFIELD, 1983, p. 117-118). Yet the biggest difference was the international context. 
Amanullah was dependent entirely on domestic resources and had no foreign alliances to protect him 
from internal rebellion. The PDPA had bound itself closely to the Soviet Union, a superpower that was 
unwilling to accept the collapse of a socialist government. Having declared Afghanistan a member of 
the Soviet bloc, its government could not be allowed to fall”. 
14Tradução nossa, texto original: “Unfortunately for them, the best that they could produce were 
explanations that were both implausible and mutually contradictory”. 
15Tradução nossa, texto original: “[…] an independent, non-aligned, Islamic country killed its president 
and installed a puppet regime. Far from stabilizing the situation, they were now even deeper in the mire”. 
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poder ao líder parchami exilado, Babrak Karmal, os soviéticos designaram 

“assessores em todos os níveis do governo” (VISACRO, 2009, p 204). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frequentemente usado como acessório das políticas das superpotências ao 

longo de sua história, o Afeganistão foi enormemente afetado pela Guerra Fria, 

principalmente pelas consequências da invasão soviética. Sua posição estratégica e 

as suas relações internacionais resultadas disso desenharam a posterior invasão 

militar. 

Percebe-se que o contexto internacional tem papel decisivo nas políticas que 

foram adotadas no Afeganistão, especialmente durante os séculos XIX e XX. A 

independência afegã durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e 

principalmente a invasão soviética. 

Mesmo após a derrota da URSS no Afeganistão, ambos rivais da Guerra Fria 

continuaram a financiar a resistência e o governo afegão, o que literalmente deu a 

munição para que a guerra civil afegã se desenrolasse. A geração que agora lutava 

entre si tinha sido a principal vítima das atrocidades e crimes cometidos pelos 

exércitos frustrados, principalmente o Vermelho, e foi em tal contexto que o Talibã 

surgiu e se espalhou. 
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