FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁSIA/PAQUISTÃO - Depois de Malala, o mundo ajude a cristã Kashmala,
portadora de deficiência depois da tragédia de Peshawar
Rawalpindi (Agência Fides) – O mundo inteiro acompanhou com aflição o caso de Malala Yousafzai, garota
paquistanesa atingida pelos talibãs e depois transferida para Londres. A jovem recuperou a saúde. Segundo Fides,
hoje os cristãos no Paquistão e muitas organizações da sociedade civil apresentam ao mundo o caso de Kashmala
Munawar, de 13 anos cristã ferida gravemente enquanto estava rezando na Igreja de Todos os Santos em
Peshawar, quando um camicase causou a tragédia de 22 de setembro. Kashmala estava exercendo o seu direito à
liberdade religiosa, rezando ao Deus em que crê. Estudante da primeiro ano do ensino médio, Kashmala foi levada
ao hospital público para curas de emergência. Os médicos encontraram estilhaços nas pernas e fizeram a cirurgia.
Depois das feridas, uma infecção na perna direita causou a amputação. Kashmala, transferida para um hospital da
diocese anglicana di Peshawar, precisa urgentemente de um tratamento médico e cuidados especiais para a perna.
Atualmente, a Ong “World Vision in Progress” está arcando com as despesas do tratamento médico de Kashmala
e de outras vítimas da tragédia. Como informado à Fides, a comunidade cristã de Peshawar se questiona: Por
quanto tempo e porque uma Ong deve cuidar de Kashmala? Onde está a justiça? Porque o governo da província
de Khyber Pakhtunkhwa e o governo federal ignoram totalmente as vítimas da tragédia? Porque a comunidade
internacional não interveio por esta menina?”. Segundo fontes locais, terapias em um hospital especializado
europeu poderiam ajudar a recuperação definitiva de Kashmala e pensar também na eventualidade de uma prótese
para sua perna, para que possa voltar a viver o seu dia a dia de adolescente. (PA) (Agência Fides 21/10/2013)
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