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ÁSIA/SÍRIA – O Metropolita sírio-ortodoxo Roham: o povo sofre até
mesmo nos locais onde não se combate
Munique (Agência Fides) - As áreas suburbanas do norte da Síria "são na sua maioria controladas por vários
grupos insurgentes". O exército governamental abandonou as áreas rurais para concentrar sua presença na cidade
de Hassaké e Kamishly. "Mas as pessoas dessas duas cidades têm muito medo de que os combates possam
começar a qualquer momento. Nesse caso, um grande número de crianças, meninas, mulheres e idosos
atravessarão a fronteira com a Turquia". Assim, Eustathius Matta Roham, Metropolita sírio-ortodoxo de Jazirah e
Eufrates, descreve a situação de alarme permanente vivida pelas populações sírias na governadoria do nordeste de
Hassaké, na fronteira com a Turquia e o Iraque. Num relatório enviado à Agência Fides, o metropolita
sírio-ortodoxo confirma que na cidade de Ras al-Ayn as igrejas e todos os símbolos cristãos foram destruídos e
refere que na área o conflito militar está vivendo no momento uma fase de paralisia, mas toda a população sofre
por causa da queda das atividades econômicas e pela falta de bens primários, que fez triplicar os preços.
"Continua a prática sistemática de seqüestro", disse Dom Roham "e há um fluxo permanente de pessoas que
fogem para a Turquia".
No sábado, 18 de maio, Metropolita Roham encontrou-se em Munique com os representantes de organizações
caritativas cristãs para avaliar seus programas de ajuda em favor do povo sírio. O encontro faz parte de uma
missão na Europa que Dom Roham está realizando em nome do patriarca sírio-ortodoxo Ignatius Zakka I Iwas
para se certificar também da condição em que vivem os refugiados sírios que chegaram à Grécia.
Precedentemente, durante sua "missão" europeia, o metropolita sírio-ortodoxo tinha se encontrado com os
funcionários das organizações caritativas Misereor, Missio e Ajuda à Igreja que Sofre, e também com o Cardeal
Christoph Schönborn ao qual entregou uma carta do Patriarca ZakkaI Iwas. (GV) (Agência Fides 23/05/2013).
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