
Afganistan en mans
dels talibans

Protesta d'afganesos a Londres contra la violència dels talibans al seu país (Unsplash | Ehimetalor Akhere Unuabona)
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El grup extremista ha pres el control del país en les últimes
setmanes després de la retirada de les tropes estrangeres



Protagonistes

Govern dels Estats Units
Els Estats Units van finançar diversos grups armats afganesos durant la dècada 
del 1980 para lluitar contra la Uni Soviètica. Amb els anys, aquests grups 
armats s’hi van girar en contra. L'exèrcit americà va envair l'Afganistan 
el 2001 i durant 20 anys ha intentat establir un govern aliat.

Govern afganès
La corrupció del govern i de l'exèrcit, sumada a la falta d'una estratègia 
política, han provocat que el govern afganès no pogués fer front
a l'arribada dels talibans. El president afganès, Ashraf Ghani, va abandonar
el país l'agost de 2021 tan aviat com els talibans van entrar a Kabul,
la capital afganesa.

Talibans
Grup radical afganès que té una visió extremista de l'islam i l’utilitza 
per limitar els drets i llibertats de la ciutadania. Després de la retirada 
de les tropes nord-americanes de l'Afganistan, han conquerit les principals 
ciutats del país i han establert un nou règim anomenat Emirat Islàmic.



L'origen dels talibans

1996. Els talibans prenen Kabul, la capital del país, i imposen un règim integrista islàmic.

Octubre de 2001. Després de l'atac de l'11-S a Nova York, els Estats Units envaeixen 
l'Afganistan per acabar amb els grups terroristes com Al-Qaeda i lluitar contra els talibans. 
La invasió dura 20 anys.

Juliol de 2021. El president dels Estats Units, Joe Biden, anuncia que la data límit
per retirar les tropes de l'Afganistan serà el 31 d'agost.

Agost de 2021. Les tropes nord-americanes deixen l’Afganistan al mateix temps que els 
talibans guanyen el control en diverses ciutats del país. L'aeroport de Kabul s'omple de milers 
de persones que intenten abandonar el país i es produeixen diversos atemptats a la capital.

1979. La Unió Soviètica envaeix l’Afganistan per ampliar la seva influència
mundial. La invasió dura 10 anys i provoca la reacció dels mujahidins, un grup armat 
que rep suport i armament dels Estats Units.

1994. Naixement del moviment talibà, que defensa una interpretació estricta de la llei 
islàmica. Els talibans s'enfronten als mujahidins i es fan amb el seu armament.



Conceptes
Conflictes interns
Enfrontaments i disputes que
es produeixen entre partits polítics
o grups armats d'un país
i que afecten la seva estabilitat.
A l'Afganistan, els conflictes interns 
entre diferents grups armats
han provocat que una gran part
de la població visqui en la pobresa.

Terrorisme
Moviment polític que utilitza 
el terror basat en la violència 
com a eina de pressió. 
(Definició del IEC)

Islamisme radical
Visió extremista de la religió islàmica 
utilitzada per algunes persones 
per justificar el terrorisme i altres atacs 
violents. També pot dir-se gihadisme, 
fonamentalisme islàmic o integrisme 
musulmà. Aquesta ideologia 
no representa la majoria musulmana 
i cal no confondre-la amb els termes 
"islamisme" o "islam".

Talibà
En paixtu, una de les llengües
de l'Afganistan, significa "estudiant" i té
el seu origen als seminaris religiosos 
on s'estudia l'Alcorà, el llibre sagrat 
de la religió musulmana. Els talibans 
defensen una visió estricta de l'islam 
i rebutgen la cultura occidental.



Els talibans defensen una versió molt estricta de la llei islàmica
i rebutgen la cultura occidental. Segons les seves lleis, les dones
no poden estudiar, treballar o sortir de casa soles, per exemple.

No obstant això, els portaveus de l'Emirat Islàmic
asseguren que el nou govern talibà vol establir relacions

amb altres països i col·laborar-hi.

Creus que el nou govern talibà serà diferent?

Llegeix · Debat · Opina
Treballa aquest tema

a classe amb les activitats de
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Per comprendre els grans temes d'actualitat


