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ÁFRICA/NIGÉRIA - “Misteriosos helicópteros reabastecem Boko Haram”:
as inquietantes interrogações do ex-Chefe de Estado Maior
Abuja (Agência Fides) – Os insurgentes de Boko Haram são abastecidos por misteriosos helicópteros que
depositam seu carregamento nos redutos da seita islâmica. Foi o que denunciaram alguns veteranos, líderes
políticos e militares dos Estados de Yobe e de Borno (no nordeste da Nigéria), numa coletiva de imprensa
realizada ontem, 31 de março, na capital federal, Abuja. “As autoridades sabem que existem helicópteros que
jogam armas e munições, alimentos e medicamentos em áreas bem conhecidas por serem redutos dos
insurgentes?”, questionou o ex-Chefe de Estado Maior, o Marechal da aviação (reformado) Al-amin Daggash.
O alto oficial depois perguntou como foi possível para Boko Haram atacar a base de Maiduguri, em 3 de
dezembro, “destruindo aviões e outras instalações militares não obstante o estado de emergência e o toque de
recolher imposto na cidade. Como foi possível, para 20 ou 30 caminhonetes moverem-se livremente em comboio
em meio ao toque de recolher e passar desapercebidos?”.
Referindo-se às origens de Boko Haram, o Marechal Daggash se questionou ainda “como tenha sido possível que
um pequeno grupo desorganizado de jovens vândalos tenha se transformado numa perfeita máquina assassina bem
armada e bem organizada, que se move livremente em comboios de veículos com o apoio de helicópteros?”.
A pergunta foi reiterada várias vezes inclusive pelos Bispos da Nigéria. “Devemos entender como um grupo local,
como Boko Haram, que até pouco tempo atrás utilizava somente arcos e flechas, agora começou a lançar
bombas”, afirmou à Agência Fides Dom Ignatius Ayau Kaigama, Arcebispo de Jos e atual Presidente da
Conferência Episcopal da Nigéria (veja Fides 13/9/2013). (L.M.) (Agência Fides 1/4/2014)
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