
Curdos sírios sem força para criar Estado 
 
Grupo, que é formado por muçulmanos sunitas, reclama de discriminação há anos. Governo 
Assad teme rebelião 
 
Os curdos da Síria não têm ainda a força e a organização para criar um Estado, dizem os 
especialistas em relações internacionais. Na Síria, os curdos, que formam cerca de 6% dos 22 
milhões de habitantes, relutam em aderir à revolta contra Bashar Assad. Alguns curdos 
participam do Conselho Nacional da Síria, que a oposição montou em Istambul. Quando a 
revolta se alastrou para as províncias do norte sírio, em julho, bandeiras curdas foram 
hasteadas em algumas cidades da fronteira com a Turquia. 
  
“A maioria dos curdos não aderiu e não deverá aderir à revolta contra Assad. Eles sabem que 
os árabes não lhes darão igualdade. Os curdos sírios são mais desorganizados e pobres que os 
do Iraque. Por isso, um Estado curdo na Síria não deverá ser formado”, diz o professor de 
relações internacionais Heni Ozi Cukier, da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Os curdos sírios também são menos numerosos que os iraquianos, em proporção à 
população árabe. 
  
Os curdos não são árabes, embora sejam muçulmanos sunitas. Os curdos sírios se queixam de 
discriminação há décadas. Como seus compatriotas que vivem na Turquia (12 milhões de 
curdos), Iraque (3 milhões) e Irã (1,5 milhão), muitos sonham com o estabelecimento de um 
Estado curdo na região. 
  
No começo deste ano, temendo a rebelião dos curdos, Assad concedeu a cidadania síria a pelo 
menos 800 mil curdos, com 40 anos de atraso. O pai de Assad, Hafez, prometeu a cidadania 
síria aos curdos em 1970, mas não cumpriu a promessa. Os curdos sírios não podiam tirar 
carteira de identidade, casar com sírios árabes no civil, comprar e vender imóveis e carros 
legalmente (com registro em cartórios) e votar, entre outras coisas. 
  
A Turquia, por sua vez, acusa Assad de armar combatentes curdos, que realizam incursões 
através da fronteira em território turco. A Turquia enfrenta, desde 1984, a guerrilha do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), considerada uma organização 
terrorista não apenas por Ancara, mas também pelos Estados Unidos e União Europeia (UE). 
 
No dia 26 de julho, após notícias de que guerrilheiros do partido da União Democrática da Síria 
(PYD, na sigla em curdo) de insurgentes curdos sírios, haviam ocupado cinco cidades próximas 
à fronteira com a Turquia, Ancara reagiu dizendo que jamais aceitaria o estabelecimento de 
um Estado curdo no norte da Síria. 
 
Fonte: O Hoje. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.ohoje.com.br/noticia/3883/curdos-sirios-sem-forca-para-criar-
estado#Mundo>. Acesso em: 7 ago. 2012. 
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