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Iskandar Agobi-
an a háza előtt 
(balra). Évekig 
itt húzódott a 
frontvonal. A la-
kása a második 
emeleten volt. 
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Christian Solidarity International

Iszkandar Agobian csak egy a több tízezer örmény 
keresztény közül, akik a háború előtt a kétmillió lakosú 
Aleppóban éltek. A 68 éves férfi  százezer belső menekült-
társával együtt érkezett a Földközi-tenger partján álló Tar-
tusz kikötővárosba, hogy ott menedéket kapjon. Agobian 
családjának történetében mégsem ez az első menekülés: 
nagyapja az Oszmán Birodalom által 1915-ben elkövetett 
örmény népirtás elől futott Szíriába, amelynek több mint 1 
millió keresztény esett áldozatul.
Agobian a háború előtt franciából és angolból fordított 
arabra szakszövegeket és tolmácsolt különböző külföldi 
cégeknek. Ma egy oktatóközpontot vezet Tartuszban, ahol 
körülbelül 150 gyereket tanítanak. Itt szabadidős tevékeny-
ségre is van lehetőség. Agobian szoros kapcsolatban áll 
Marie Rose apácával, a CSI projektvezetőjével. 

Tiltakozások a pénteki ima után
Iszkandar Agobian Aleppó szép házakkal, templomokkal 
és éttermekkel beépített óvárosában élt. Lakása egy nagy 
háztömb második emeletén volt az al-Szaid Ali utcában, a 
főleg örmény keresztények által lakott al-Dschdeideh ne-
gyedben. 2011 márciusában kezdődtek Damaszkuszban 

a kormányellenes tiltakozások, amelyek júniusban átterjed-
tek Aleppóra is. „A pénteki ima után több százan tüntettek 
a kormány ellen, aztán megint egy hét csönd következett” 
– meséli Agobian. 

Frontok közti barátság
„Eleinte azt hittük, hogy a zavargások hamar véget érnek, 
és az élet megint visszatér a régi kerékvágásba” – folytatja 
az idős férfi . De a mozgolódás egyre erőszakosabbá vált, 
és a következő hónapokban sokan elhagyták Aleppót. 
„2012. augusztus elején a teraszról megláttam egy homok-
zsákokkal megrakott teherautót, amelyen 12 fi atalember 
ült. Mindössze 20 évesek lehettek, Kalasnyikovok lógtak a 
nyakukban, amelyre kézzel rá volt írva: Szabad Szír Had-
sereg (FSA).” A zsákokból barikádokat emeltek, az egyiket 
épp Agobian házának kapuja elé. „Az összes szomszédom 
gyakorlatilag 2 órán belül elmenekült.” A kormányhadsereg 
barikádja csupán 200 méterre volt. Aznap éjjel aludni sem 
lehetett az állandó lövöldözés miatt. Napközben viszont 
gond nélkül tudtak mozogni a frontok között. Az FSA har-
cosok tisztelettel voltak Agobian iránt, és az időseknek ki-
járó udvariassággal Hadsch-nak szólították. Egyszer még 
a lakáskulcsát is odaadta nekik, hogy lezuhanyozhassanak 
nála. De a kormány katonáival is barátságos viszonyban 
volt: „Délelőttönként együtt kávéztunk az FSA lázadóival, 

aztán esténként átmentem a másik oldalhoz, hogy velük 
igyam meg a kávémat. Mindkét fél mindig ki akart kérdezni 
a másik felől, és mindketten elfogadták, hogy nem nyilat-
kozom nekik.”

A Szabad Szír Hadsereg
Egy kávézás alkalmával Agobian megkérdezte az FSA lá-
zadókat, hogy miért csatlakoztak a milíciához? „Mert fi ata-
lon mind itt vagyunk munka nélkül – volt a válasz. – Valaki 
jó fi zetést és még fi nom ételt is ajánlott. Csak annyit kért, 
hogy jöjjünk ide, és minden nap lőjünk a barikád mögül. 
Ezt az ajánlatot nem lehetett visszautasítani.” „Tényleg ez 
volt az egyetlen ok?” – kérdezett tovább Agobian. Mindenki 
rábólintott.

Az FSA dzsihádista arca
A lázadók érkezése utáni tizenhetedik napon Agobian a 
teraszán állva fölfi gyelt két furcsa férfi ra, akik nagy géppisz-
tolyokkal voltak fölszerelve. „Egyikük sötét bőrű volt, és 
alig tudott arabul, a társa hosszú szakállt viselt és az 
Öböl-menti államok arab dialektusát beszélte.” A hitetlenek 
elleni dzsihádra tanították az FSA-sokat, akiknek naponta 
többször kellett kiáltaniuk: Allah akbar (Allah nagyobb), és 
azt magyarázták, hogy a saría szerint minden ház az övéké. 
Betörték az ablakokat, és mindent elvittek, amit csak tudtak. 

His Majesty
King Salman ibn Abd al-Aziz al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Offi ce of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Saudi-Arabia
 
Your Highness,
We take note of the opening of the Global Center to Combat Extremist Ideology in Riyadh. We welcome your desire to combat “extremism,” but 
we recognize the link between the violence of ISIS and your government’s oppression of its own people and intolerance towards non-Muslims. 
We call upon you to take steps to truly combat extremism:
Immediately release Raif Badawi, the 14 Shi’ite protestors on death row, and all other political prisoners.
Allow Christians in your country to worship freely.
End all laws that discriminate against women.
End support for all organizations that promote violence towards Christians, other non-Muslims and moderate Muslims.
We will continue to press our own governments on these matters.
Yours sincerely and respectfully,

Értékeljük, hogy nemrég Rijádban megnyitotta a Szélsőséges Ideológiák Elleni Harc Globális Központját. Üdvözöljük erőfeszítéseit a szélsősé-
gek elleni küzdelemben. De kimutatható a kapcsolat az Iszlám Állam terrora, valamint az Ön kormányának saját népét és a nem muszlimokat 
elnyomó erőszaka között.
Kérjük, tegye meg a következő intézkedéseket a terrorizmus elleni valódi harc érdekében: Azonnal bocsássa szabadon Raif Badavit, a 14 halálra 
ítélt síita tüntetőt és az összes politikai foglyot. Engedélyezze országában a keresztények szabad vallásgyakorlatát. Szüntesse meg a nőket 
elnyomó törvényeket. Szüntesse meg a keresztények, nem muzulmánok és mérsékelt muzulmánok elleni erőszakra buzdítást. Továbbra is 
emlékeztetjük saját kormányainkat ezekre a kérdésekre.

„Amikor a két idegen megkérdezte, vannak-e még hitetlenek 
a környéken, egy pillanatra elakadt a lélegzetem.” Az FSA 
harcosok azonban nem árulták el.

Visszatérésre várva
Egyik este – az FSA fölkelők megérkezése utáni 26. napon 
– Agobian mint mindig, most is haza akart térni a napi tol-
mácsolás után. Ekkor azonban a kormánycsapatok az útját 

állták. Csak pár nappal később tudta meg, hogy a hadsereg 
nagy offenzívába kezdett, melynek során hármat megöltek 
a háza előtt posztoló FSA harcosok közül. „Nagyon elszo-
morodtam és elsirattam ezeket a fi atalokat, akiknek értel-
metlenül kellett meghalniuk.”
Mivel semmi jóra nem számíthatott, Agobian úgy döntött, 
hogy elhagyja Aleppót. Később megtudta, hogy a lázadók 
és a hadsereg közötti frontvonal három éven át pontosan 
a lakóhelyén keresztül húzódott. Még 2016 augusztusá-
ban sem engedték meg, hogy belépjen a saját házába. 
Csak 2016 karácsonyán, amikor az iszlámista harcosokat 
teljesen kiverték Aleppóból, tudott visszamenni. Csak a 
falak állnak. A ház teljesen kiégett, és kifosztották. Agobian 
ennek ellenére vissza akar térni Aleppóba, a szülővárosá-
ba. De ez még nagyon messze van, és addig is folytatja 
a munkát Tartuszban, ahol az oktatási központban segít 
menekült honfi társainak.

A CSI Aleppóban
A CSI évek óta támogatja a belső menekülteket Szíriában. 
Most az újjáépítési projektek kerültek előtérbe. Aleppóban 
azon dolgozunk, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
belső menekültek visszatérhessenek otthonukba. Hozzá-
járulunk az elpusztult otthonok felújításához és a rákos 
betegek orvosi kezeléséhez.  

Szíria: Aleppói emberünk
Az örmény származású szíriai Iszkandar Agobian a CSI és Marie Rose nővér fáradhatatlan segítője. 
2012-ben belső menekültként érkezett Tartuszba, és azóta is részt vesz a munkában.

Szíria: 
Aleppó lakói 
hisznek a város 
jövőjében, és 
segítik az újjá-
építést. | CSI 

Hely, keltezés Aláírás

04042018
április

A CSI támogatja a közel-keleti keresztényeket és a dzsihád 
áldozatait. Köszönjük, hogy segíted őket a túlélésben!
• 10.000.-Ft – Egy család élelmiszercsomagjára.
• 20.000.-Ft – A szíriai belső menekültek ellátására.
• 30.000.-Ft – Marie Rose nővér Szíriában békés együttélésre  
 neveli a keresztény és muszlim menekülteket.

Lassan visz-
szatér az élet 
a megszokott 
kerékvágásba. 
Gyerekek az 
aleppói zárda 
előtt. | CSI

Egy város ro-
mokban: 
A háború 
nyomai minde-
nütt látszanak 
Aleppóban. 
| CSI

Köszönetnyilvánítás
Hálával tartozunk kedves 
Támogatóinknak, akik 2017-ben is 
elköteleződtek a hitük miatt 
üldözöttekkel. Nevüket büszkén 
hirdeti honlapunk. Nélkülük 
minden erőfeszítésünk hiábavaló 
lenne. Isten áldja meg 
önzetlenségüket!
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Kedves Támogatónk!
Az 1977-ben Zürichben megalapított Christian Solidarity International (CSI) keresztény emberi jogi szervezet világszerte 
védelmezi a vallásszabadságot, az emberi méltóságot, segíti a vallásüldözések áldozatait, és az elnyomottakat – különösen a 
nőket és gyermekeket, akik mind között a legkiszolgáltatottabbak. Küldetésünkben kezdettől fogva az irgalmas szamaritánus 
bibliai példája lebeg a szemünk előtt.

Az elkötelezett tevékenység azonban, legyen bármennyire is magasztos, önmagában kevés. Minderről hírt kell adni a világ 
közvéleményének, hogy fölvilágosítsunk, cselekvésre buzdítsunk, és megállítsuk az ártatlanok elnyomását. Szólunk az elné-
mítottak helyett. A CSI első kézből származó jelentései és elemzései nemcsak a mindenütt tapasztalható vallás- és keresztény- 
üldözésre összpontosítanak, hanem imára késztetnek, és cselekvésre biztatják az érdekelteket (nemzetközi intézményeket, 
kormányokat, egyházfőket, gyülekezeteket, befolyásos csoportokat és minden jóérzésű embertársunkat). 
Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védel-
mezzétek az özvegyet. Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe! – mondja az Úr. (Iz 1,17-18)
Nem, nem akarunk perbe szállni az Úrral, inkább fokozzuk erőfeszítéseinket, hogy minél többekkel tudassuk, milyen népirtás 
folyik ma a Közel-Keleten, Afrikában és más régiókban, és ezáltal fölrázzuk a közvéleményt. 
A CSI-Magyarország ezért 2017 végén előadókörútra indult itthon és a szomszédos országok magyarlakta területein. Be-
számolóinkat helyszíni fotókkal és videókkal színesítjük és támasztjuk alá. A kedvező fogadtatás és a kapott visszajelzések 
egyértelműen azt mutatják, hogy az emberek felekezeti hovatartozástól függetlenül nyitottak a pontos és torzítástól mentes 
tájékoztatásra és vágynak a valóságnak megfelelő hírekre. Ezt megtapasztaltuk eddig Budapesten, Kolozsvárott (Románia), 
Szőgyénben, Pozsonyeperjesen, és Révkomáromban (Szlovákia). Hamarosan ellátogatunk Szabadkára (Szerbia) és Fel-
ső-Gömörre (Szlovákia). Folytatjuk ezt a körutat, és szívesen fogadunk meghívásokat ezután is.

Az üldözöttek számtalanszor megmutatták, milyen komoly a hitük. Bíznak az Úrban, mert Krisztus a gyógyír a bajaikra – Ő az, 
aki életben tart bennünket. Ezért kérünk mindenkit, aki becsüli a munkánkat, álljon mellénk, adománnyal és imáival segítse a 
CSI tevékenységét. Hálás köszönettel a hitük miatt üldözöttek nevében,

1 | 2 | 3 Tunézia
A tuniszi kormány 34 év után végre megsemmisítette azt az alkot-
mányi cikkelyt, mely szerint muszlim nők csakis muzulmán férfi hoz 
mehettek feleségül. Ugyanakkor a muszlim férfi ak korlátozás nélkül 
bármilyen felekezethez tartozó nőt elvehettek. A kormány ezzel 
együtt törölte azt a jogszabályt is, amely eddig megengedte az erő-
szaktevőnek, hogy kiskorú áldozatát feleségül vegye. ENSZ szakér-
tők üdvözlik a nemek közötti egyenjogúságot elősegítő döntést.

4 | 5 Pakisztán
A blaszfémia (istenkáromlás) bizonyítatlan vádjával halálra ítélt 
keresztény Ászja Bibi a 2017-es évi Szaharov-díj egyik esélyese. 
A rangos elismerést az Európai Parlament 1988-ban alapította, és 
a gondolatszabadságot, és az emberi jogokat védelmező, valamint 
az intolerancia, a fanatizmus és az elnyomás ellen küzdő kivételes 
személyiségek, csoportok vagy szervezetek nyerhetik el. Ászja Bibit 
2009-ben vették őrizetbe, mert egy muszlim nőtársaival folytatott vita 
során védelmébe vette a hitét. „Ászja Bibi ügye szimbolikus jelen-
tőségű mindazok számára, akik a vallás- vagy véleményszabadság 
eltiprása miatt szenvednek” – jelentette ki Peter Van Dalen, az Euró-
pai Parlament holland képviselője, aki Ászja Bibi jelölését beterjesz-
tette. A Szaharov-díjat minden év december 13-án adják át.

6 | 7 | 8 Egyiptom
A kopt keresztény Marylin 92 napig tartó fogság után kiszabadult. A 
16 éves lány beleszeretett szalafi sta barátjába, aki 2017. június 28-án 
Minja városban elcsalta őt otthonából anélkül, hogy bármilyen üzenetet 
hagyott volna hátra. Marylin elkísérte barátját az iszlámista csoportba, 
amelynek vezetője, Taha viszont már nem engedte el. 
A családot jól ismerő kopt pap mindent megtett a lány kiszabadításáért. 
„Megtudtuk, hogy Marylint ramadánkor egy bizonyos helyen fogják 

őrizni.” Riasztották a rendőröket, akik 2017. szeptember 30-án 
kiszabadították a tizenéves lányt, Tahát pedig Gaber nevű bátyjával 
együtt letartóztatták. Marylin később elmondta, hogy a fogságban 
bántalmazták.

9 | 10 Irak
Nawfal al-Akoub, Ninive tartomány kormányzója elmondta, hogy 
már több mint 1400 keresztény család költözött vissza a kormány-
zóságban található szülőfalvaikba. A CSI vízszűrő berendezések-
kel, fertőtlenítőszerekkel és élelmiszercsomagokkal segít nekik az 
újrakezdésben.

11 | 12 | 13 Szíria
Karin Leukefeld német újságíró a weltnetz.tv 2017. október 13-i 
adásában elmondta, hogy a damaszkuszi kormány nagy erőfeszí-
téseket tesz az elpusztított infrastruktúra mielőbbi helyreállítására. 
A szír fővárosban évek óta most van először megszakítás nélkül 
áram. Egyes körzetekben az állam átvállalja a lerombolt házak 
újjáépítési költségeinek 30%-át. A 2017. augusztus végén Da-
maszkuszban megrendezett ipari vásáron 48 ország képviseltette 
magát. Leukefeld hozzátette, hogy az USA és az EU továbbra is 
a kormányellenes iszlámista lázadókat támogatja, ami csaknem 
ellehetetleníti a tartós békére irányuló tárgyalások megkezdését.

14 | 15 | 16 Kína
Az utóbbi években Csöcsiang (Zhejiang) és Csiangszu (Jiangxi) 
tartományokban több templomról leverték a kereszteket. 2017. 
szeptember 20-án Henanban is megkezdték a keresztek lerombolá-
sát. A helyi hatóságok daruval láttak neki a vandalizmusnak, annak 

ellenére, hogy a protestáns templom állami bejegyzéssel működött. 
Egy videón látszik, amint a kereszt egy szikrától lángba borul. Arra 
nincs bizonyíték, hogy a pusztítást a pekingi kormány rendelte el. 
Egy protestáns egyházvezető szerint a hatóságok óvatosan járnak 
el ilyen esetekben. Azt is hozzátette, hogy építőmunkások gyakran 
akaratlanul is megszentségtelenítik a templomkereszteket.

17 | 18 | 19 Fülöp-szigetek
Teresito Suganob „Chito” atya végre szabad. A fülöp-szigeteki 
papot több mint 200 keresztény társával együtt szülővárosából, Ma-
rawiból rabolták el 2017. május 23-án a dzsihádista Maute csoport 
tagjai. 2017. szeptember 16. éjjelén a fülöp-szigeteki katonaság 
tűzharcba keveredett a szélsőségesekkel, melynek során sikerült 
kiszabadítaniuk Chitot. A katolikus pap hite négy hónapig tartó 
fogsága idején megerősödött: „Isten akaratából raboltak el. Bízom 
az Úrban.” Chito a muzulmán többségű Marawiban maradt, hogy a 
szembenálló felek közti párbeszéden és a megbékélésen munkál-
kodjon. Időközben a túszok többsége kiszabadult.

20 | 21 | 22 Nepál
2017. szeptember 27-én négy keresztényt kiengedtek a börtönből, 
miután a felsőbíróság semmisnek nyilvánította ötéves büntetésü-
ket. Lali Pun, Bimkali Budha, Suk Lal Pariyar és Ganga Pariyar 
2016. december 19-én került fegyházba, erőszak és boszorkányság 
vádjával. Az elítéltek egy lelkibeteg nőért imádkoztak a templom-
ban, akit az apósa vitt oda abban a reményben, hogy megszaba-
dítják a megszállottságtól. Az após néhány hét múlva meggondolta 
magát, és beperelte a vádlottakat annak ellenére, hogy a fi a és 
beteg menye nyilvánosan kijelentette, hogy szabad akaratukból 
cselekedtek, és a négy keresztény semmi rosszat nem tett velük.

23 | 24 Malajzia 
Az ENSZ aggodalmát fejezte ki az országban terjedő iszlámista erő-
szak, és a nem muszlim vallási kisebbségek kirekesztése miatt. „Az 
iszlám fundamentalizmus beszivárgott már a társadalom minden 
szegletébe, és meghatározza a mindennapokat, még az emberek 
(főleg a lányok és nők) ruházkodását is” – nyilatkozta Karima Ben-
noune, az ENSZ emberi jogi szakértője.

25 | 26 | 27 Indonézia
Siti Aisyah, aki egy iszlám oktatóközpont tulajdonosa Lombok 
szigetén, két és fél év büntetést kapott Nyugat-Nusza Tenggara 
tartomány bíróságától blaszfémia (istenkáromlás) miatt. Azzal 
vádolják, hogy nem iszlám nézeteket tanított. Indonéziában akár 
öt évre ítélhetik a blaszfémiával vádoltakat. Ahok, Dzsakarta volt 
kormányzója 2017. május 9-én istenkáromlás bizonyítatlan vádja 
miatt két év börtönt kapott.

28 | 29 Törökország
A török médiát elárasztották a gyűlöletkeltő hírek és fölhívások, 
amelyek egyes személyek, sőt egész társadalmi csoportok elleni 
erőszakra buzdítanak. A sok nemzeti, etnikai vagy vallási hátte-
rű úgynevezett „hate news” (uszítás) főleg a zsidókat, szíreket, 
örményeket és a törökországi görögöket veszi célba. A Hrant Dink 
Alapítvány elemzése megállapítja, hogy a török médiában csupán 
2017. május-augusztus között 2466 gyűlöletbeszéd hangzott el 48 
különböző társadalmi csoport ellen.

30 Irak és Irán
Iraki katolikusok 2017 novemberében vért adtak az iráni Kermans-
hah régiót sújtó földrengés áldozatai részére. A pusztító erejű 
földrengés mértéke elérte a Richter skálán a 7,3-as fokozatot. Több 
mint 430 ember meghalt, a sebesültek száma 7900.

A szaúdi állam Donald Trump amerikai elnök látogatása 
alkalmából 2017 nyarán ünnepélyesen megnyitotta Rijád-
ban a „szélsőséges ideológiák elleni harc globális központ-
ját”. Bécsben pedig már évek óta működik a Vallások és 
Kultúrák Közötti Párbeszéd Abdullah Király Nemzetközi 
Központ intézete (King Abdullah bin Abdulaziz International 
Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue, KAICI-
ID). Al-Valíd bin Talal herceg Washingtonban fölavatta a 
Keresztények és Muzulmánok Közötti Megértés Központját.

A valóság elleplezése
Ez az intézet nemzetközi hírnévre törekszik. Ám a szomo-
rú valóság így fest: a Szaúd-Arábiai Királyság – amelynek 
már a nemzeti lobogójában is az iszlám kardja szere-
pel – a szélsőséges ideológiák első számú támogatója 
és legveszélyesebb terjesztője világszerte. A több mint 
32 millió lakosú, mesésen gazdag államban a szunnita 
iszlámon kívül minden más vallás gyakorlása szigorúan 
tilos. „Vallások közötti párbeszéd” vagy „keresztények és 
muzulmánok közötti megértés” – ezek nemlétező fogalmak 
Mohamed ibn Abd al-Vahháb radikális, kirekesztő és 
puritán erkölcsű hazájában.

A vahhábizmus veszélyes ideológiája
Szaúd-Arábia évtizedek óta a vahhábizmus terjesztésére 
fordítja a nyersolajból származó jövedelmei egy részét. 
A iszlám vahhábita változata előírja a nők elnyomását, a 
keresztények és zsidók elleni dzsihádot, a hitehagyottak, a 
síiták, és a kereszténységre térők megölését. Ez az igaz-
hitű kötelessége. Szakértői becslések szerint Rijád évente 
4 milliárd dollárral támogatja a vahhábizmus terjesztését 
külföldön. De nemcsak gyűlöletprédikátorokat pénzelnek. 
Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter 2010-ben 
egy titkos táviratában a „nemzetközi szunnita terroristák 
legfőbb anyagi forrásának” (beleértve az al-Kaidát) nevez-
te a szaúdi adományozókat. Bár Szaúd-Arábia tagadja ezt, 
mégis beismerte, hogy Szíriában és Izraelben segíti az 
iszlámistákat.

Az Iszlám Állam támogatója
A szaúdi befolyás mérgező gyümölcsét megkóstolhatták 
Szíriában, Irakban és Jemenben is, ahol az Iszlám Állam 
(IS) népirtást követett el a keresztények, alaviták és a jezi-
dik ellen. Jemenben a két éve tartó bombázások számta-
lan ember életét oltották ki. 
A szaúdiak támogatta terroristák apácákat és keresztény 
konvertitákat mészárolnak le. 
A növekvő szaúdi befolyás miatt Nagy-Britanniában és 
Indonéziában – a világ legnagyobb muszlim országában – 
is terjed a keresztények elleni iszlám erőszak.

Elnyomás otthon
Szaúd-Arábia a világ egyik legzsar-
nokibb állama. 2015-ben fölaján-
lotta, hogy Németországban 200 
mecsetet építenek a muzulmán 
menekülteknek, miközben otthon 
egyetlen templomot sem emelhet-
nek. A királyságban dolgozó több 
millió keresztény vendégmunkás a 
letartóztatást, kínzást vagy a kiuta-
sítást kockáztatja, ha rajtakapják, 
hogy imádkozik vagy istentiszteleten vesz részt, bár 
nekik elvileg lehetőségük lenne erre magánházakban vagy 
a külföldi cégek irodáiban, raktáraiban. De nemcsak a 
keresztényekre jár rá a rúd. A szaúdi nők csak fedett fővel 
léphetnek a nyilvánosság elé, és egy férfi  rokon beleegye-
zése nélkül nem mehetnek férjhez.
Az ország keleti részében élő több millió síita muszlim 
is állami elnyomástól szenved. Nemrég 14 síitát halálra 
ítéltek, mert követelték az egyenjogúságot. Raif Badavi 
blogger esete – aki öt év börtönt kapott 

az „iszlám megsértése” miatt – nemzetközi fölháborodást 
váltott ki. A fi atalember nyilvánosan kritizálta a szaúdi kor-
mányt, ezért az ezerből Rijád egyik terén 50 korbácsütést 
mértek rá.

Szolidaritás az áldozatokkal
A nyugati kormányokat nem igazán za-
varja ez. Theresa May brit miniszter-
elnök állítólag meg akarta akadályozni 
egy tanulmány publikálását, amely 
bizonyította, hogy a szaúdi királyság 
fi nanszírozza a terroristákat az Egyesült 
Királyságban. Donald Trump amerikai 
elnök első szaúdi látogatásakor meg-
köszönte Szalmán király „hihetetlenül 
erőskezű” vezetését.
A CSI támogatja a szaúd-arábiai elnyomás áldozatait, 
legyenek azok szíriai keresztények vagy lelkiismereti okok-
ból hazájukban bebörtönzött szaúdiak. 
Olyan Közel-Keletet szeretnénk, ahol keresztények, 
muzulmánok, jezidik az összes szaúdival együtt szabadon 
és biztonságban élhetnek. Kérjük Szalmán ibn Abdul-Aziz 
Al Szaúd királyt, tartsa tiszteletben hazájában is azokat az 
értékeket, amelyeket a drága pénzen fönntartott külföldi 
szaúdi központok hirdetnek.  

Szaúd-Arábia: Zsarnokság otthon – terror külföldön
A sivatagi királyság a tolerancia letéteményesének és a Nyugat terrorizmus elleni szilárd szövetsé-
gesének láttatja magát. A valóság azonban egészen más: a vahhábita iszlám hazája Jemenben és 
Szíriában is a dzsihádistákat támogatja, miközben minden eszközzel elnyomja a vallás- és szólássza-
badságot. 

Az Úr lelke 
nyugszik raj-
tam, mert az Úr 
kent föl engem. 
Elküldött, hogy 
örömhírt vigyek a 
szegényeknek, és 
meggyógyítsam a 
megtört szívűe-
ket. Hogy szaba-
dulást hirdessek 
a foglyoknak, és 
szabadságot a 
börtönök lakóinak. 
Iz 61,1

Követeld a nyitást, az egyenlőséget és a vallás-
szabadságot Szaúd-Arábiában!
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