Masacrul despre care nu vorbește nimeni: 280 de creștini uciși în ultimele săptămâni de jihadiști musulma
Scris de Nigeria/Romanian Global News
Miercuri, 20 Martie 2019

Știrea privind atacul de vinerea trecută , din Noua Zeelandă, a făcut înconjurul lumii. Despre
ceea ce se întâmplă într-un alt colț al lumii nimeni nu suflă o vorbă, cu excepția unor site-uri
occidentale creștine, scrie
www.activenews.ro , preluat
de Romanian Global News.

Violențele din Nigeria, unde islamul reprezintă religia dominantă în nordul țării, în timp ce în
partea de sud religia creștină este predominantă, fac noi victime printre creștini. Teroriștii
musulmani din grupul păstorilor Fulani și gruparea jihadistă Boko Haram și-au intensificat
atacurile, potrivit informațiilor grupurilor de supraveghere a libertății religioase care activează în
această țară.

În mai multe atacuri comise începând din februarie și până la jumătatea lunii martie, 280 de
oameni au fost uciși în comunitățile creștine din centrul Nigeriei, potrivit celor de la Christian
Solidarity Worldwide (CSW), Morning Star News și International Christian Concern (ICC).

În cel mai recent atac, comis la 16 martie, jihadiștii Fulani au ucis 10 creștini, în statul Kaduna,
comunitate locuită de creștini, informează Morning Star News. Masacrul vine după uciderea
altor 40 de creștini, în cel puțin două atacuri comise la Kaduna între 10-26 februarie.

La sfârșitul lunii februarie, militanții au atacat satul Maro, omorând 38 de creștini, incendiind
case, precum și o biserică creștină.

Christian Post susține că jihadiștii Fulani au ucis numai în 2018 mii de creștini în 2018 în ceea
ce unii numesc genocidul creștinilor din zona centrală turbulentă din Nigeria.
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În decembrie, episcopul anglican din Nigeria, dr. Benjamin Argak Kwashi, afirma că militanții
musulmani Fulani reprezintă amenințarea teroristă numărul unu cu care se confruntă creștinii
din Nigeria.

Fulani, care se pretind drept „păstori", luptă cu creștinii pentru controlul resurselor.

Grupări radicale precum Boko Haram și Păstorii Fulani sunt responsabile pentru persecuția
intensă a creștinilor din partea de nord și în centura de mijloc a țării. Nigeria este afectată și de
existența unor grupări criminale implicate în traficul de carne vie și cel de droguri, iar la nivelul
autorităților centrale și locale domină o stare generalizată de corupție, fapt ce contribuie la
nesiguranța crescută în care se află creștinii.

Guvernul nigerian nu face aproape nimic puțin pentru a proteja creștinii, susține ICC.

„Nu au existat încercări majore ale guvernului nigerian de a-i face pe Fulani răspunzători de
aceste crime sau de a-i dezarma", spun cei de la ICC.
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