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ÁFRICA/NIGÉRIA - “É inquietador ver quem nos deve defender sofrer
ataques deste gênero” - diz o Arcebispo de Jos
Jos (Agência Fides) – “O que é realmente inquietador é que ao realizar estes últimos ataques, os membros de
Boko Haram parecem estar certos de seu sucesso. Isto é surpreendente porque supõe que policiais e militares,
encarregados de proteger a população civil, agora estão se tornando vítimas dos ataques de Boko Haram. Estamos
realmente com problemas” – diz à Agência Fides Dom Ignatius Ayau Kaigama, Arcebispo de Jos e Presidente da
Conferência Episcopal da Nigéria, comentando o ataque de domingo, 25 de novembro, quando dois carros-bomba
atacaram uma igreja protestante dentro do quartel que abriga a Armed Forces Command and Staff College (uma
importante escola militar) em Jaji, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria.
“Acabei de retornar à Nigéria de Roma, onde participei do Consistório e da nomeação como Cardeal de Dom
Onayiekan, e li agora sobre o atentado” – diz Dom Kaigama. “Minha primeira reação, quando li nos jornais sobre
o ataque à igreja protestante contra uma base militar, foi pensar que estas pessoas são muito audazes. Estes
criminosos são capazes de se renovar. Passaram de ataques a fiéis inocentes em suas igrejas a levar a guerra a
estabelecimentos militares, demonstrando assim um alto nível de experiência ao cometer seus crimes e no nível de
organização que alcançaram” – conclui o Arcebispo.
A imprensa nigeriana publica que esta manhã foi evitado um ataque em Abuja (a capital federal) contra a sede de
uma unidade especial de polícia encarregada de procurar os membros de Boko Haram. (L.M.) (Agência Fides
26/11/2012)
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