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F oi o primeiro ataque com avião não tripulado no 
Iêmen em uma década. Três dias depois de Osama 
bin Laden ter sido morto, uma aeronave armada so-
brevoou a topografia árida e entrecortada do país 
a 6 mil metros de altura. O alvo: uma caminhonete 

que levava dois homens, um deles o líder religioso de naciona-
lidade americana Anwar al-Awlaki. A inteligência dos Estados 
Unidos o procurava havia anos - no último mês de julho, foi re-
conhecido na província de Shabwa, agitado refúgio da Al Qaeda 
no sul do lêmen, onde recrutou centenas de jovens. Quando a 
caminhonete que o levava partiu da cidade de Abdan, a aero-
nave inimiga a seguiu. Ela disparou um tiro contra o veículo em 
terra. E mais um. E mais outro. Os três mísseis erraram o alvo. 
Sorte inacreditável? Domínio ao volante no deserto? A caminho-
nete foi levemente avariada e Awlaki sobreviveu aos ataques. 

Nesse momento ele pode estar em qualquer lugar - uma ca-
sinha nos arredores de Marib, a capital da Al Qaeda no Iê-
men; um cômodo nos arredores de cidades como Aden ou 
Taiz; ou, como apontou um experiente diplomata ociden-
tal em Sanaa, a capital iemenita, escondendo-se com os in-
tegrantes mais antigos de seu clã (a poderosa tribo Awlaki), 
que governa partes do sul do lêmen há gerações. 

Mas, onde quer que esteja, ele permanece apenas fisica-
mente escondido. Diferentemente de Bin Laden, que se li-
mitava a um ou outro upload, Awlaki esteve constantemen-
te onl ine nos últ imos dois 
anos d isparando e-mails e 
postando vídeos. Seus ser-
mões, proferidos em um belo 
inglês vernacular, são vendi-
dos em coleções de CDs (em 
versões com 16 e 18 discos), 
com temas melosos como a 
maternidade islâmica. Sae-
ed Ali al-Jemhi, um pensa-
dor solitário anti-AI Qaeda, 
não nega o poder de mobili-
zação de Awlaki: "É um imã 
radical. Eles ouvem uma vez 
ou duas e já entram na dele". 

Anwar al-Awlaki teve um 
blog que foi tirado do ar, lo-
tou o YouTube até que tam-
bém foi derrubado e despeja 
e-mails, arquivos de áudio e 
vídeos em uma gama de sites 
aliados que varia constante-
mente. Assistindo às cenas, 
dá para entender seu carisma 
quando ele canta raps em in-
glês sobre a repressão ("528 
muçulmanos foram presos 
sob estas novas leis!") e so-
bre a coragem necessária para 
se tornar um defensor arma-
do de Deus. Em um guia inti-
tulado "44 Maneiras de Aju-
dar a Jihad", ele dispara: "A 
Jihad hoje é obrigatória para 

todo muçulmano capaz. Portanto, como um muçulmano que 
quer agradar a Alá, é sua obrigação encontrar formas de agir 
com ela e ajudá-la". Gregory Johnsen, da Universidade de Prin-
ceton, que viveu no lêmen e estuda a organização Al Qaeda na 
Península Arábica (AQPA), reconhece: "Estamos diante da nova 
voz da Al Qaeda para os muçulmanos no Ocidente. E Awlaki é 
muito ativo na busca por seus novos soldados". Ativo o suficien-

te para inspirar, sozinho, pelo 
menos oito dos últimos 18 pla-
nos terroristas em solo ameri-
cano e ir parar na lista de al-
vos a serem mortos pela CIA. 
Seu sucesso mais visível foram 
supostamente os assassinatos 
promovidos em Fort Hood(Te-
xas) pelo major Nidal Hasan -
médico do exército acusado 
de matar uma dúzia de solda-
dos e um civil durante um ti-
roteio em novembro de 2009. 
O major Hasan e Awlaki tro-
caram mensagens listando su-
postas justificativas contidas 
na lei islâmica para matar sol-
dados americanos. Awlaki te-
ria enviado a ele dois ou três e-
-mails incitando aos crimes. E, 
ao se despedir, Hasan teria es-
crito: "Mal posso esperar para 
encontrá-lo no paraíso". 

wlaki nasceu em 
Las Cruces, no 
Novo México, 
Estados Unidos, 
em 22 de abril 

de 1971. Seu pai freqüentava a New México State University. 
O pequeno Anwar foi carregado pelos Estados Unidos por anos 
a fio feito bagagem acadêmica - morou no Novo México, em 
Nebraska, em Minnesota -, mas aos 7 foi para o lêmen com 
a família. Se a infância de Anwar aconteceu na América, seus 
anos de formação se deram no seio de uma das sociedades mais 
tradicionais do mundo. Ele voltou aos Estados Unidos só pa-
ra a faculdade, na Colorado State University, em Fort Collins 
(em 1991). "Já faz muito tempo", recorda o acadêmico que foi 
seu coordenador, Johannes Gessler, professor de engenharia na 
época. Anwar, estudante de engenharia civil, foi escolhido ao 
acaso para estar sob sua supervisão. Gessler lembra que eles se 
encontravam uma vez por semestre para falar sobre a carga ho-
rária e os créditos do curso, além de planos de carreira. Segundo 
o docente, Awlaki "seguia as regras", se vestia como outros es-
tudantes, usava os habituais jeans e bonés e estava "fora do ra-
dar, se integrando perfeitamente - "o que torna o choque ainda 
maior quando se descobre quem ele se tornou". Depois do 11 de 
Setembro, o FBI o entrevistou diversas vezes - não como suspei-
to, mas como informante. Ele ainda foi convidado para visitar o 
Pentágono durante um programa de aproximação com os mu-
çulmanos, em 2002, após um funcionário do departamento de 
defesa ter ficado impressionado com um de seus sermões. > 
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A
pós se formar no Colorado, ele emendou um mes-
trado em liderança educacional na Universidade 
Estadual de San Diego. Anos depois, a comissão 
do 11 de Setembro faria um pente fino na ficha de 
Awlaki na Califórnia. Na mesquita Arribat al-Islami 

de San Diego, foi imã-chefe (líder religioso) 
em 2000, mesmo ano em que dois jovens 
- Nawaf al-Hazmi e Khalid al-Mihdhar -
começaram a freqüentar as preces. Em fe-
vereiro de 2000, um telefone usado pela 
dupla fez quatro chamadas para Awlaki -
mas não há provas de que ele sabia que os 
dois estavam em uma missão que acabaria 
no ataque suicida ao Pentágono. Mesmo an-
tes dos ataques, o FBI já investigava a mes-
quita de San Diego, suspeitando de poten-
ciais radicais, mas chegou a classificar Anwar como "moderado". 

Aparentemente viciado no ensino superior norte-ameri-
cano, Awlaki foi fazer seu Ph.D. na Universidade George Wa-
shington (Washington D.C.). Ele não terminou a pós-graduação, 
mas passou a freqüentar uma das maiores mesquitas da região, 
a Dar Al-Hijrah, em Falls Church (na Virgínia), onde começou 
sua ascensão até se tornar imã-chefe. Em 2002, logo depois de 
virar atração em Washington, ele foi convidado para pregar 
na Inglaterra. Ao voltar aos Estados Unidos, foi detido devido 
a uma pequena infração - na Universidade do Colorado tinha 
pedido financiamento fingindo não ter cidadania americana. A 
promotoria do estado retirou o pedido de prisão pela mentira e 
sua entrada acabou sendo liberada. 

M e m ó r i a Homenagem aos soldados americanos mortos 
pelo major Nidal Hasan em Fort Hood, Texas (2009). 

Investigações apontam Awlaki como incentivador do crime 

Awlaki ainda viveu na Inglaterra com a mulher e os filhos até 
2004, quando voltou definitivamente ao Iêmen. Lá ele foi preso, 
em 2006, e detido pela suposta participação no seqüestro de um 
xiita (minoria muçulmana odiada pela Al Qaeda, que é predo-
minantemente sunita). Sobre o corrido, afirmou que apenas ha-
via "arbitrado" uma disputa tribal. Ele nunca foi acusado formal-

mente pelo governo iemenita e insinuou, 
em entrevista ao Cageprisoners.com (site 
dedicado a apoiar islâmicos em Guantá-
namo e outras prisões), que foi preso so-
mente para que autoridades dos Estados 
Unidos pudessem interrogá-lo. 

Apesar de não ter havido especulação 
de que a estada na cadeia o radicalizou, 
Awlaki descreveu uma prisão mundana 
que durou um ano e meio. Ele reclamou 
da falta de exercícios, mas agradeceu pelo 

tempo que teve para ler o Corão. Seus primeiros nove meses de 
reclusão foram passados em uma cela subterrânea, de 2,5 m x 
1,2 m, com agentes do FBI entre seus únicos visitantes. Foi inter-
rogado sob "alguma pressão". Na segunda metade de seu tempo 
de cárcere, recebeu livros, caneta e papel, uma cela na superfí-
cie três vezes maior, visitas familiares constantes e refeições ca-
seiras entregues duas vezes por semana. Seus comentários mais 
amargos desse período se referem mesmo à falta de luz do sol. 

O FBI perguntou sobre seus parceiros no Iêmen e a pre-
sença de dois seqüestradores do 11 de Setembro em sua mes-
quita em San Diego. Ele descartou as acusações de sua leal-
dade para com a Al Qaeda, o que provavelmente era verdade 
naquele momento. Negou também que estivesse envolvido 
na trama que derrubou o World Trade Center, o que prova-
velmente também era a verdade. Talvez Awlaki tenha enro-
lado o FBI, mas é mais provável que sua radicalização tenha 
acontecido depois do que todos suspeitam. 

O primeiro jargão da Al Qaeda a aparecer no desativado blog 
do religioso veio só em 2009: "Rezo para que Alá destrua os Es-
tados Unidos e todos os seus aliados. No dia em que isso acon-
tecer, e garanto que será antes do que você pensa, ficarei muito 
feliz". Isso se passou um ano e meio depois de ele ter deixado a 
prisão - onde se portou como um pacato pregador. Awlaki foi li-
bertado no fim de 2007 e, segundo seu pai, desapareceu em um 
Iêmen sem lei oito meses depois. 

Existem montanhas, existem desertos, e existe um 
lugar raro que é composto por ambos: o Iêmen. É 
uma aridez sem fim. No norte estão os grandes pi-
cos da Placa Arábica e, na direção sul, há Jabal 
Haraz, uma sisuda cadeia de montanhas onde ho-

mens com aparência bíblica carregam fuzis AK-47 pelas feiras. 
A leste, as montanhas vão desaparecendo, deixando uma sé-
rie de vales de rios secos, a exemplo de Wadi Doan, pobre vale 
que o pai de Osama bin Laden deixou para trás a caminho das 
riquezas da Arábia Saudita, em 1930. Onde acabam as monta-
nhas está o Empty Quarter - o deserto mais inóspito da região. 
Sobrevoando o sul do Iêmen se vê uma impensável seqüência de 
cumes retorcidos de rochas rachadas, encrespadas montanhas 
negras e desertos escuros sem nenhuma água, muitas vezes sem 
estradas e encobertos por tempestades de poeira. 

Até mesmo a capital do país, a maravilha medieval de Sanaa, se 

" LUTAR CONTRA 
O DEMÔNIO NÂO 
REQUER ORAÇÕES 
OU A BUSCA DE 

ORIENTAÇÃO 
DIVINA" 
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localiza à altitude de 2.100 metros. Quan-
do estive lá há alguns meses, encontrei o 
centro da cidade repleto de jovens mani-
festantes loucos pela sua própria versão da 
Primavera Árabe (manifestações ocorri-
das no Oriente Médio e no Norte da Áfri-
ca que pediam democracia para os países 
islâmicos). "Queremos reformas, aumen-
tos salariais, melhor educação, seguran-
ça e estabilidade", reivindicou um jovem 
agricultor. Awlaki e seus colegas argu-
mentaram que o retorno a um emirado 
islâmico se aproximava. E o presidente 
Ali Abdullah Saleh explorou esse espec-
tro para neutralizar a crítica americana 
e permanecer no poder, enfurecendo os 
manifestantes que insistem que Saleh é a 
real causa do caos. O agricultor me disse 
que estava cheio dos líderes autoritários 
ditando a lealdade. "Chega de vinganças", 
ainda completou. 

Mas o lêmen continua sendo uma autocracia. A fim de impe-
dir que voltasse a entrevistar manifestantes, o aparelho de segu-
rança iemenita destacou um agente do governo para me acom-
panhar. Alguns dias depois, fui parado em Sanaa por oficiais do 
Conselho Nacional de Segurança, que confiscaram meu passapor-
te. Após 14 horas de detenção sem ferimentos, fui colocado no 
primeiro voo que saía do país, dias depois - como muitos tiranos, 
o presidente Saleh é melhor em deportar jornalistas e estilhaçar 
os crânios de seus próprios cidadãos do que em combater os reais 
vilões. Mas, antes de ser detido, fiz um tour em uma base militar 
em Sanaa protegida por veículos blindados repletos de metralha-
doras. O espetáculo de força teria sido mais impressionante se os 
guardas não estivessem se arrastando descalços à sombra dos mu-
ros, as armas deixadas de lado e as bocas ruminando montinhos 
de khat, a onipresente folha narcótica consumida no país como 
uma xícara de expresso no meio da tarde. 

Com a aproximação acelerada de minha partida, passei por um 
bairro de elite chamado Hadda, onde um homem está travando 
uma batalha de ideias contra a Al Qaeda na Península Arábica. 
Conheci Saeed Ali al-Jemhi em seu QG na Rua Zero. Ele encon-
trou-se comigo em um espaçoso escritório decorado com pou-
co mais do que um exemplar do Corão e um apoio para canetas 
combinando com um relógio e um apoia-
dor de mesa para anotações. "Por causa do 
Awlaki, a Al Qaeda ampliou seus limites", 
afirmou, esfregando nervosamente a bar-
ba. "Agora eles podem atacar Londres e os 
Estados Unidos de dentro." A Rua Zero é o 
tipo de lugar em que guerreiros jihad cos-
tumam aparecer, mas Jemhi está convicto 
em sua crítica ao que o islamismo radical 
tem feito ao lêmen: a violência desmem-
brou a sociedade nos últimos anos, os xii-
tas são tidos como hereges e viraram alvo dos fanáticos no nor-
te e a violência dos jihad tornou-se uma desculpa para manter o 
presidente Saleh no poder por mais de três décadas. "A Al Qae-
da não é um grupo político, é um grupo assassino", condena Je-
mhi. "Eles deveriam ser derrotados." 

Sanaa é uma sociedade pequena, e não me surpreendeu quan-
do Jemhi revelou que já foi vizinho da família Awlaki. Apesar 
de nunca ter conhecido Anwar, ele teve contato com seu pai, 
Nasser (que se negou a dar entrevista). Mais de uma vez, Nasser 
disse ao amigo: "Gosto dos americanos. Os Estados Unidos são 
bons". No entanto, Jemhi afirma que ele não conseguia deixar 
de se gabar do filho: "Ele aparece no Wikipedia num registro de 
28 páginas", suspirou. "O pai estava orgulhoso porque Anwar 
licou famoso, mesmo que seja pelo terrorismo". 

ão se aconselhe com ninguém a respeito da lu-
ta contra os americanos", Awlaki certa vez ins-
truiu seus seguidores. "Lutar contra o demô-
nio não requer aconselhamento ou orações ou 
a busca de orientação divina." Com declarações 

assim, ele está emitindo comandos diretos a soldados da Jihad, 
conclamando o caos violento sobre o inimigo. "Acreditamos que 
ele esteja em operação", diz o experiente diplomata ocidental em 
Sanaa, indicando que Awlaki hoje tem papel direto no planeja-
mento de ataques terroristas. "Não existe dúvida de que os ve-
teranos líderes da Al Qaeda olham para Awlaki como sua me-
lhor cartada. Quanto mais o governo Obama fala dele, mais a 

AQPA se aproveita disso como propagan-
da gratuita", admite o estudioso Gregory 
Johnsen. E quanto mais o impulsionarem, 
mais o põem em perigo. No dia do ataque 
não tripulado, por exemplo, depois de o 
terceiro míssil ter errado o alvo, o avião 
foi recarregado e voltou para outro ataque 
45 minutos mais tarde. Mas Awlaki já ha-
via trocado de carro com dois irmãos ie-
menitas que foram socorrê-lo. Um quarto 
míssil atingiu a caminhonete, matando os 

irmãos. Foi uma fuga que poderia garantir ao americano Anwar 
algum crédito de guerra, o tipo de história de sobrevivência em 
combate que faz a reputação de um homem na Al Qaeda. É co-
mo Jemhi explicou: "Na Al Qaeda, se você é assassinado, vira 
um mártir. Se sobrevive, torna-se um herói". 
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Text Box
Fonte: GQ Brasil, São Paulo, n. 6, p. 118-123, set. 2011.




