Editorial de Outubro 2014
Desta vez deixei ponderar mais os acontecimentos do mês e realmente Outubro foi um
mês rico de tantas assuntos e actividades.
Gostaria de focalizar alguns pontos mais fortes e que tocaram todos!
Eleições:
Que período turbulento que passamos....da confiança total que tudo iria correr bem,
depois das experiências de 5 anos atrás, tendo agora maior capacidade de monitoria do
processo eleitoral, à desconfiança dura e pesada devido às inúmeras e flagrantes
infracções ocorridas durante o processo.
Mas, como pode acontecer ainda hoje em dia, desafiar a ordem, a disciplina, inventando
fraudes... que a mente humana não pode imaginar. Sem pensar que a fraude atinge todos
os que exerceram o direito de voto.
Cada um de nós tinha direito de respeito da sua opção e dos resultados relacionados a este
acto. Como imaginar gente que ainda procura estragar tudo e contra uma multidão de
gente que foi ordeira e muito disciplinada, acreditando num processo democrático.
Nada disso! Ainda criancices de perturbadores que gostam de manipular o processo e
atrasar tudo.
Amanha teremos um governo, legítimo, que deverá governar e teremos que dar forças à
sua governação. Precisava inventar mil e uma estupidez para determinar quem deve
governar?
Ainda uma vez PACIÊNCIA!!! CALMA, PONDERAÇÃO E TOLERÂNCIA, e juntos
procurando fortalecer a PAZ, que ... veio para ficar!!!!
Execução duma jovem iraquiana: foi enforcada (como acontecia milhares de anos
atrás...) a jovem REYHANEH, iraquiana, porque num acto de legítima autodefesa matou
um homem que tentou violentá-la. O processo foi somente uma farsa, uma brincadeira de
argumentos sem fundamentos e tudo dominado pelos prejuízos pseudo-religiosos.
Uma notícia absurda!!! Repugnante!!! Pensar onde pode chegar o extremismo ideológico.
Não é a primeira vez, mas como podemos aceitar um facto tão horrível? E pensar que não
surgiu uma voz por parte das organizações religiosas.... e os chamados irmãos
muçulmanos, porque não denunciam estes factos? Ficam calados, como se tratasse duma
coisa justa. Que vergonha!
Espero que haja uma reflexão séria por parte de todos os que seguem uma religião, de
modo que nunca possam acreditar em tudo quanto está escrito, ultrapassando a liberdade
interna de cada um.
Determinação e Crescimento da nossa Instituição - KULIMA: Após dois factos tanto
quanto negativos... agora um ponto positivo. Estamos concluindo um processo de
crescimento da nossa Instituição, que durou quase um ano, com o fortalecimento de cada
Delegação, que elaborou o perfil o plano anul 2015 e o plano estratégico, com a
operacionalização das três regiões Norte, Centro e Sul, e com a revisão e elaboração
duma série de documentos e actualização dos estatutos da Kulima após trinta anos da sua
existência.... e a maioria dos membros chamados activamente a colaborar na análise e nas
decisões para o crescimento da Instituição em benefício de todos os seus membros e das
comunidades beneficiadas. Votos de sucessos para todos!

