
Curdos: um povo dividido por cinco países luta por 

independência. 

Os curdos são um povo orgulhoso. Arianos como os persas, geralmente altos, ruivos, de 

olhos azuis, narizes curvados, antes da Guerra do Golfo destacavam-se nas ruas de 

Bagdá ou Alepo, na Síria, pelo seu amor às cores vivas – especialmente no azul néon e 

no verde dos turbantes e das faixas amarradas na cintura. Tipicamente sua única 

indústria mecânica é a manufatura de punhais e armas de fogo bem simples. 

Seminômades, vivem dos seus grandes rebanhos de carneiros e cabras pretas e de uma 

agricultura rudimentar de tabaco e cevada. Muçulmanos sunitas, há séculos os curdos 

guerreiam na sua terra contra bizantinos, otomanos e ingleses, e também contra o 

governo turco, soviético, iraniano, iraquiano e sírio, que repetidas vezes esmagaram 

sangrentamente as rebeliões, arrasando suas aldeias e cidades e proibindo sua língua. 

Segundo a lenda, o rei Salomão enviou 500 de seus guerreiros mais valentes à Europa 

para trazer as 500 mulheres mais lindas para o seu Harém. Quando os homens voltaram 

com as beldades, o velho rei havia morrido. Então, levaram as mulheres às suas 

montanhas, e dessa maneira viveram a procriar a nação curda. 

Na verdade, as origens dos curdos prendem-se nas brumas do passado. Os relatos 

sumerianos mais antigos mencionam um grupo chamado gutu ou kúti – mais tarde 

chamados de kûrtie pelos assírios – na região do Monte Gûdi, há quatro mil anos. 

Sempre foram guerreiros valentes; de seus grupos tribais, os kassu (cassitas) tomaram a 

cidade de Babilônia, em 1800 a.C., governando-a durante 600 anos. 

Chamados Kardos pelos assírios tardios e árabes pré-islâmicos; Gortukn, pelos 

armênios; e Carduchi, Gorde e Cirti pelos cronistas gregos e romanos, os curdos têm 

uma história confusa e pouco conhecida. Um estudo comparativo dos relatos assírios de 

Sargão II e Asarheddon, do grego Heródoto, do armênio Moisés de Chorene e dos 

poemas épicos persas, porém, revela a existência de grandes tribos – como os Bokhtis, 

Mukris e Hadabanis – já no século VI a.C., levando um modo de vida similar ao de 

hoje. Os curdos são assim: um dos povos autóctones mais antigos do mundo. 

A questão da autonomia curda remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando o 

Império Otomano foi dividido em várias porções, repartidos entre França e Inglaterra. 

Em 1920, foi proclamado um Estado Curdo: seu território, na região norte da atual 

Turquia, porém, foi ocupado pelas forças de Kemal Atatürk, o fundador da moderna 

Turquia. Atatürk, então, negociou um acordo entre o Iraque, Irã e a nova Turquia, 

marcando o fim da nação curda. 


