
Matança de crianças 
 

 

É por isso que é que necessário que 

as velhas avós, 

Com os seus dedos cinzentos 

que a idade faz tremer, 

Cosam a mortalha 

das crianças de sete anos. 

 

Victor Hugo, Os Castigos 

 

 

 22 de Maio, 22 crianças e jovens foram mortos por uma bomba terrorista em Manchester. A 24 de 

Maio, os 30 afogados no Mediterrâneo eram crianças muito jovens. A 25 de Maio, os generais dos 

EUA que chefiam a coligação guerreira no Médio-Oriente acabaram por reconhecer o massacre de 

cerca de 200 civis – em que havia numerosas crianças – aquando de um massacre em Mossul (no Iraque). 

A informação sobre estas mortes de crianças é diferenciada. Se elas são mortas na Europa ou nos EUA, 

todos os órgãos da Comunicação Social fazem edições especiais em cascata. Se elas se juntam aos milhares 

de refugiados afogados, ou aos milhares de civis massacrados no Iraque e na Síria, então essas mortes são 

mencionadas em 10 segundos ou em 10 linhas. 

As bombas dos agressores ocidentais reaparecem na Europa sob a forma de atentados: todas estas 

crianças são vítimas das guerras feitas pelos nossos Estados. E como se operam as represálias desses 

atentados, tão enaltecidas pelos nossos governantes? 

«Os aviões lançam bombas para matar apenas um ou dois jihadistas, sobre casas em que estão civis», 

diz um sobrevivente de Mossul (1). Numa palavra: se 200 civis se protegem nas caves de um imóvel e se 

existe um atirador especial a abrir fogo no telhado, são disparados três mísseis que destroem o edifício e os 

matam a todos. Para tentar enganar as opiniões públicas indignadas com os atentados no Ocidente, a coligação 

imperialista “vinga” o massacre de inocentes com o massacre de outros inocentes. 

É esta a lógica infernal de uma invasão militar desencadeada, recordemo-lo, com numa mentira 

arquitectada por Bush e Blair – em 2003, perante a ONU – depois apoiada por todos os governos que se 

alinharam atrás dessa coligação guerreira (2). 

Michel Sérac 

 

 

 

(1) Jornal francês Libération, de 26 de Março de 2017. 

(2) Coligação cujas despesas o Presidente dos EUA, Trump, em conjunto com os chefes da NATO, quer 

que sejam cada vez mais suportadas pelos orçamentos militares dos países que dela fazem parte. 

Incluindo Portugal… à custa dos nossos impostos! 

 

A 


