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CSI –
Keresztények
a vallás-
szabadságért 
és az emberi 
méltóságért.

Azeri-Örmény háború: Újabb népirtás fenyeget?
A 10 millió lakosú, túlnyomórészt síita muszlim Azerbajdzsán, Törökország támogatásával 2020. szeptember 
végén nehézfegyverekkel véres támadást indított az országba beékelődő – és különleges autonóm státust 
élvező – örmény Hegyi Karabah (Arcah Örmény Autonóm Terület) enklávé ellen. A CSI a helyszínen segít.

Hegyi Karabah:

Az azeri erők 
2020. október 
8-án Susiban 
(Hegyi Karabah) 
lebombázták a 
nemrég fölújított 
Szent Megváltó 
(Gazancsecoc) 
székesegyházat.
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december

Eurázsiában Törökország, Oroszország, Irán és az 
USA is magának akarja megszerezni az uralmat. 
Félő, hogy a mostani azeri-örmény összecsapás 
a kis karabahi örmény keresztény közösség teljes 
kiirtásába torkollik. 
A 2020. szeptember 27-én kitört konfl iktust egy már 
évszázados népirtási folyamat összefüggésében 
kell értelmeznünk, amelyet Törökország kezdett az 
első világháború idején. Az örmények keleti letele-
pedési körzetei a 19. században orosz fennhatóság 
alá kerültek, ami viszonylagos biztonságot nyújtott 
az ifjútörökök megsemmisítő politikája ellen. A cári 
Oroszország – hogy ellenőrzése alatt tarthassa az 
1905-ös forradalmi megmozdulásokat – kijátszotta 
egymás ellen az etnikai kisebbségeket. Ez véres 
konfl iktusokhoz vezetett Bakuban, Nahicsevánban 
és Susiban az azerbajdzsáni törökök és az örmé-
nyek között. Az ifjútörökök 1914 novemberében 
pántörök off enzívát indítottak Oroszország és az ott 
élő örmények ellen, amihez támogatást kaptak az 
azeri törököktől. 
Az örmény túlélők Oroszországba menekültek, 
Szíriába deportálták vagy iszlámra kényszerítették 
őket. A török Anatóliát (Kis-Ázsiát) ezzel a mód-

szerrel megtisztították az örményektől. A népir-
tásnak a Sztálin vezette szovjethatalom vetett 
véget az 1920-as évek elején, majd a Szovjetunió 
1991-es megszűnése után örökébe lépő Oroszor-
szág 1994. május 16-án. 1920-ban a kommunista 
Vörös Hadsereg ellenőrzése alá vonta a területet, 
amelynek fölosztása – egy örmény és egy azeri 
szovjetköztársaságra az örmény enklávé Hegyi 
Karabahhal együtt – az ott élők engedelmességre 
kényszerítését szolgálta.

A megoldás kulcsa Moszkva kezében van
Oroszország számára mostanra már alig elviselhe-
tő tehertételt jelent a posztszovjet térségbeli befo-
lyási zóna. Amint az oroszok gyöngülésének első 
jelei mutatkoznak a régióban, a történelmi folyamat 
azonnal újraindul, és a közben gazdag olajhata-
lommá vált Azerbajdzsán – Törökország támoga-
tásával a hátában – ismét rátámad az örményekre. 
Jerevánt viszont hagyományosan Moszkva segíti.
A CSI az 1990-es évek elején kezdődött azeri 
támadás során a mindössze 150 ezres lélekszámú 
karabahi örmény keresztények mellé állt, amikor 
vallási-etnikai népirtás fenyegette őket. Most újra 

erre kell fölkészülnünk.  A muzulmán törökök ural-
kodó népnek tartják magukat. Szulejmán Demirel, 
volt török miniszterelnök kijelentette: „A török világ 
számára, amely […] az Adriai-tengertől Kínáig 
terjed, ez kézzelfogható valóság. 100 éves álmunk 
megvalósulása.” 
Azerbajdzsán a törököktől, oroszoktól és izraeliek-
től vett harci drónok segítségével elfoglalta Susit, 
és trédre kényszerítettei az örményeket. Nikol 
Pasinján örmény miniszterelnök 2020. november 
10-én – a regionális nagyhatalmi szerepre törő 
Ankara érdekeit is fi gyelembe vevő Moszkva nyo-
mására – kénytelen volt bejelenteni a fegyverszü-
netet. Oroszország, amely képtelen volt megvédeni 
Örményországot – szövetségesét –, veszített hege-
món befolyásából. Törökország viszont komolyan 
növelte súlyát a térségben.
Reméljük és imádkozzunk érte, hogy a Dél-Kau-
kázusban – nagyhatalmak ütközőzónájában – élő 
veszélyeztetett keresztények védelmet kapjanak.

Törökországtól keletre a Transzkaukázusban egye-
dül áll a keresztény kultúra utolsó bástyájaként az 
Örmény Köztársaság és Grúzia, a Balkántól Kínáig 
terjedő óriási török világban. A két civilizáció közti 
összeütközés története egy tartós etnikai tisztoga-
tás története. Az örmény nép ennek a történelmi 
konfl iktusnak a frontvonalában állt és áll ma is.
Az örmények őshazája a mai Északkelet-Törökor-
szág és az Örmény Köztársaság területére esik, la-
kossága mintegy 3,8 millió. A törökök a 11. század-
ban meghódították földjét. Ettől kezdve az örmény 
nemzet élet-halál harcot vív a nála sokkalta hatal-
masabb Törökországgal. A leigázott örményeknek 
különadót kellett fi zetniük és megkülönböztető 
ruhát viseltek. Az örmény nőket és gyerekeket 
rabszolgának adtak el, és iszlámra kényszerítették 
őket. Saját közösségükön kívül nem hirdethették az 
evangéliumot. 

Pántörök off enzíva

Dear 
Kakreh Moo, 
Pascale Warda, 
Father John Bakeni 
and Rev. Haroutune Selimian

Our sincere thanks for your selfl ess and courageous work on behalf of 
Christians and other religious minorities in your country. We are in awe of your 
great dedication to those persecuted for their faith and mindful of the risks your 
commitment entails.
We pray for protection for you and your family. May God richly bless you and 
give you strength to continue your valued ministry.
Kind regards

Köszönjük az Ön hazájában élő keresztények és más vallási kisebbségek iránti önzet-
len és bátor elkötelezettségét. Tiszteljük a hitük miatt üldözöttek iránti kiállását, és tisz-
tában vagyunk az ezzel járó kockázatokkal. Imádkozunk az Ön és családja védelméért. 
Isten áldja meg bőkezűen és adjon erőt értékes szolgálata folytatásához. 

Hely, keltezés                                          Aláírás

Együtt a szabadságért!Együtt a szabadságért!

Christian Solidarity International

Köszönjük, hogy támogatod a 
az örmény keresztényeket!

• 15.000.-Ft – Élelmiszersegélyre.
• 30.000.-Ft – Meleg téli ruhára és fűtőolajra.
• 45.000.-Ft – Gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre.

A hacskarok Nyugat felé néznek
Az 1988 februárjában kezdődött összecsapások 
során a dermesztő túlerőben lévő azeriek sok 
örmény családot kiirtottak, a fővárost, Sztyepana-
kertet lebombázták, az ősi templomokat, kolosto-
rokat lerombolták. Nahicsevánban elpusztították 
a keresztény szenthelyeket, és meggyalázták a 
dzsulfai temető síremlékeit (a hacskarokat), és a 
holtak lelkiüdvéért állított emlékköveket. Az UNES-
CO kulturális örökségi listájára fölvett kereszteskö-
vek a kőfaragóművészet kizárólag örmény tájakon 
ismert ritkaságai. Mindegyikük egyedi kidolgozású, 
nincs belőlük két azonos példány. A hacskarok ab-
ban viszont megegyeznek, hogy díszített oldalukkal 
mindig Nyugat felé néznek…
Pár kőkereszt befalazott másolata a Budapesti 
Örmény Katolikus Fogolykiváltó Boldogasszony és 
Világosító Szent Gergely kápolna bejáratát díszíti.
A CSI légihidat szervezett, és alapvető élelmiszert, 
gyógyászati és orvosi eszközöket szállító gépei 
megtörték a kereskedelmi blokádot, nagy mennyi-
ségű segélyt juttatva így az ostromlottaknak. Most 
újra ezt tesszük.
A fegyverszünet megkötésekor (béke-megállapo-

dás azóta sincs) Parkev Martiroszjan örmény-or-
todox érsek, az Örmény Apostoli Egyház feje 
kijelentette, hogy a CSI anyagi és lelki támogatása 
döntően hozzájárult ahhoz, hogy az összecsapá-
sok az örmények győzelmével végződtek. 
Az örmény / armenius népnév a perzsa armina, 
ill. a görög armeniosz szóból ered, jelentése: 
arámi. Az Örmény Köztársaság ortodox nem-
zeti egyháza a keleti rítusú Örmény Apostoli 
Egyház, melyet a hagyomány szerint Bertalan 
és Tádé apostol térített meg 301-ben, ezért ők 
tekinthetők az első túlélő keresztény népnek. 
Az alábbi link angolul részletesen megvilágítja az 
összecsapás hátterét: 
http://sumgait.info/caroline-cox/ethnic-cle-
ansing-in-progress/contents.htm  

Örmény keresz-
tény gyerekek 
várják a támadás 
végét egy pincé-
ben. | CSI

holtak lelkiüdvéért állított emlékköveket. Az UNES-
CO kulturális örökségi listájára fölvett kereszteskö-

2020. október 7. 
- Hegyi-Karabah: 
Sztyepanakert 
egyik házának 
pincéjében vé-
szelik át a lakók 
az azeri táma-
dást 
| Reuters

Az alábbi link angolul részletesen megvilágítja az A koronajárvány 
idején a segély-
készleteket a kü-
lönösen veszé-
lyeztetetteknek 
osztják szét. 
| zvg
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Kedves Támogatónk!
Egy olyan helyzettel, ahol a koronavírus miatt kijárási tilalom van érvényben, elmarad a karácsonyi vásár fi nom illatokkal teli, 
vidám hangulata, sőt a szenteste, még maga a karácsonyi ünnep és a közös családi vacsora elköltése is bizonytalanná vált, ne-
héz szívvel nézünk szembe. Megszigorodtak és szorongással telítődtek a mindennapjaink, és a megpróbáltatásoknak még nincs 
vége. Advent az áldott készülődés ideje, és az Istengyermek közeledtét jelző koszorún sorra fölgyulladó gyertyafények számának 
növekedésével emelkedik a lelkünk. 
Most azonban már hónapok óta kísért egy szürreális dickensi világ, ahol az esztendő legszentebb időszaka, az Úrjövet, a békés 
együttlét, a megértés, a szeretet, a megbocsátás, a kiengesztelődés és a jótékonyság áldott ünnepe elérhetetlen távolra került. 
Mert ez a karácsony a túlélésről szól. Elcsöndesedés ez is, de nem megnyugvás: telve van szeretteink és a magunk sorsa iránti 
félelemmel és aggodalommal. Koraeste már kihaltak az utcák, akárcsak máskor szenteste, de mégis mennyire nyomasztó érzés 
tölti el a lelkünket! Vigaszt kéne adnunk másoknak, de hogyan, mikor magunk is vigaszra szorulunk?
„Örüljetek együtt azzal, aki örül, és sírjatok együtt azzal, aki sír. Kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok 
hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását” – erre biztat Ferenc pápa. Igen, nyomo-
rúságunkban, kiszolgáltatottságunkban, a koronavírustól való félelmünkben nem nagyon maradt más, mint kérni a Mindenhatót, 
hogy adjon könyörületes szívet, és gyöngeségünkben védelmezzen meg bennünket. 
Dickens „Karácsonyi ének” című novellájában Ebenezer Scrooge, a kiüresedett, sivárlelkű uzsorás végül boldog és hálatelt szív-
vel esik térdre, amikor megérti, hogy a kegyelmes Isten jót tett vele és most már együttérző szívvel képes látni. A CSI most sem 
hagyja cserben Parkev Martiroszjan örmény ortodox érsek sokat szenvedett népét, akiket az azeriek elűztek Hegyi-Karabah-i 
szülőföldjükről. Az 1915-ös népirtás elől sok örménynek Törökországból Szíriába kellett menekülnie. Az ő leszármazottaikat az 
iszlámista lázadók támadták meg Észak-Szíriában a polgárháború idején. „Hegyi Karabah problémája Azerbajdzsánnak pusztán 
a becsvágyról szól, a karabahi örmények számára viszont élet-halál kérdése” – mondta Andrej Szaharov Nobel-békedíjas fi zikus, 
emberi jogi aktivista. Imádkozzunk, hogy végre békés életet találjanak! Isten áldása legyen rajtunk szent karácsony ünnepén!
Kegyelmekben gazdag, áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves Támogatónknak 
a hitük miatt üldözöttek nevében,
1 | 2 | 3 Franciaország / Törökország
2020. október 28-án este a szélsőséges Szürke Farkasok török paramilitáris 
szervezet tagjai randalíroztak a Lyontól mindössze 26 km-re délre fekvő 
Vienne kisváros utcáin. A szélsőségesek az örmény közösséget provokálva 
és megfélemlítve vonultak föl. Ilyen fenyegetéseket skandáltak: „Hol vannak 
az örmények?!”; „Itt van Törökország!”; „B…d meg Örményország, meg 
fogunk b…ni.” A mindössze 30 ezer lakosú Vienne-ben a török zavargások 
azután törtek ki, hogy Erdoğan elnök Franciaország ellen tüzelte az iszlám 
szélsőségeseket.

4 | 5 Franciaország / Törökország
Brahím Iszávi (21 éves) tunéziai származású iszlámista 2020. október 
29-én a Nizza belvárosában álló Notre Dame bazilikában késsel elvágta a 
sekrestyés torkát, lefejezett egy idős nőt, és súlyosan megsebesített egy 
másikat, aki a közeli bárba menekült, ahol belehalt sebesülésébe. A terrortá-
madás – amely alig két héttel a szintén brutális gyilkosság áldozatául esett 
Samuel Paty halála után következett be – sokkolta egész Franciaországot. 
Erdoğan védelmébe vette az iszlámistákat. Az egyik legsúlyosabb szintén 
Nizzában történt: 2016. július 14-én, a francia nemzeti ünnepen kamionnal 
hajtott a híres tengerparti Angol sétányon ünneplő tömegbe a tunéziai szárma-
zású Mohamed Lahouaiej Bouhlel, aki 86 embert gyilkolt meg.

6 | 7 | 8 Ausztria / Törökország
2020. október 30-án legalább 50 török férfi  rontott be a Bécs 10. kerületében 
álló Antonskirche nevű templomba, s „Allah Akbar!” (Allah nagyobb) kiáltások-
kal randalíroztak, fölborogatták a padokat, és szétdúlták a berendezést. Mire  
a hatóságok kiértek, már senkit sem találtak a helyszínen. „A szélsőségesség 
bármely formájával szemben a legnagyobb szigorúsággal járunk el, nincs 
tolerancia. Minden erőnkkel megvédjük a keresztény közösséget” – közölte 

Karl Nehammer osztrák belügyminiszter, aki utalt rá, hogy a történtek 
összefüggésben vannak a Franciaországban tapasztalható erőszakhullámmal.

9 | 10 | 11 Irán
2020. augusztus 1-jén négy – iszlámról áttért – keresztényt súlyos börtönre 
ítéltek, a „nemzetbiztonság veszélyeztetése és cionista kereszténység terjesz-
tése” vádjával. Ramin Hassanpour öt, Hadi Rahimi négy évet kapott, 
a két női vádlott – Saeede Sajadpour (Ramin felesége) és Sakine 
Behjati – 2 évvel megúszta. Az elítéltek – akiket 2020 februárjában Rasht 
városban vettek őrizetbe – fellebbeztek. Májusban 3,6 MFt-nak megfelelő 
riál óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket. Imádkozz, hogy a bíróság 
fölmentse őket.

12 | 13 | 14 Szíria
Marie–Rose nővér, a CSI szíriai projektpartnere jelenti: „Nagyon nehéz 
időket élünk ezekben a napokban. A háború kitörésekor attól rettegtünk, 
hogy elűznek bennünket. Most a nyomortól kell félnünk. Ez a háború másik – 
ugyanolyan félelmetes – arca, ami most fenyeget minket.”

15 | 16 | 17 Szudán
2020. június 6-án Kartúm keleti részén az imámok arra szólítottak föl, hogy 
a fővárost meg kell tisztítani a dél-szudáni keresztényektől. Három fölheccelt 
muszlim fi atal erre megtámadott és súlyosan megsebesített két Dél-Szu-
dánból származó keresztény férfi t. „A társamat a fején sebesítették meg” 
– mondta a 18 éves Ariere Sathor. Másnap a muszlim csőcselék ugyanott 
16, dél-szudáni katolikusok tulajdonában lévő házat gyújtott föl. Tizen meg-
sérültek, köztük Achout Deng. A támadások éppen most harapóztak el, 
amikor föléledt a remény, hogy az átmeneti kormány véget vet a keresztényül-
dözésnek.

18 | 19 | 20 Kuba 
Ramón Rigal lelkészt és feleségét idő előtt kiengedték a börtönből. 2019. 
április 16-án tartóztatták le őket. A házaspár otthon tanította gyermekeit, mert 
féltették őket az ateista-szocialista iskolától. A gyerekeket diáktársaik koráb-
ban kicsúfolták és megverték a hitük miatt. Az apát 2019. április 22-én két év, 
az anyát 18 hónap börtönre ítélték „tiltott magántanítás” miatt. A gyerekek a 
nagyszülőkhöz kerültek. Roberto Jesús Quiñones független újságíró 
„engedetlenség” vádjával továbbra is rács mögött marad, mert tudósított a 
lelkész házaspár bírósági tárgyalásáról.

21 | 22 23 Mozambik
Cabo Delgado tartományt (Észak-Mozambik) 2017. október óta iszlámisták 
tartják rettegésben. Többségük az Iszlám Állam (Daesh), és az Ahl al-Szunna 
va al-Dzsama (ASWJ) szövetségese, akik Észak-Mozambikban erősek. 
Több mint ezer embert meggyilkoltak és lefejeztek, 200 ezret pedig elűztek. 
A házaikat fölgyújtották. „Borzalmas fotóim vannak arról, amint egy lelkészt 
a feleségével együtt földarabolnak” – mondta Mark Harper, a Pro Vision 
térítőszervezet mozambiki vezetője. A kormány persze tagadja az iszlámisták 
jelenlétét, akik már a Mocimboa da Praia kikötőt is elfoglalták. A kormány-
csapatok fejvesztve menekültek a városból. A CSI támogatja a Pro Vision 
szervezetet.

24 | 25 Karácsony 
„Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez 
lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen meny-
nyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel 
a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a 
jóakarat embereinek!” (Lk 2, 11-14)

26 | 27 Törökország
Az utóbbi hónapokban tucatjával utasítják ki a külföldi keresztényeket az 
országból, vagy megtagadták a beutazásukat. Az amerikai Joy Anna 
Subasigüller feleségül ment a török protestáns Lütfü lelkészhez, és 
már 10 éve Törökországban él. 2020. június 5-én nem hosszabbították meg 
az asszony tartózkodási engedélyét, aki szerint férje hivatása miatt kell 
elhagynia az országot. Mivel a határidő letelt, bármikor kiutasíthatják. Lütfü 
Subasigüller tanácstalan: „Három gyermekünk nem élhet anya nélkül. Tényleg 
azt akarják, hogy elhagyjuk a házunkat, a rokonainkat és a hazánkat?” Meg 
akarják támadni a bírósági határozatot.

28 | 29 Nigéria
Az ENSZ követeli, hogy engedjék szabadon Mubarak Bala emberi jogi 
szakértőt. Bala a közösségi médiában áll ki a vallásszabadság mellett, és 
leleplezi a vallási szélsőségeket. Mohamed próféta megsértése vádjával 
2020. április 28-án őrizetbe vették Kano szövetségi államban. Az iszlámis-
ták többször életveszélyesen megfenyegették, és a hatóságok blaszfémia 
(istenkáromlás) miatt halálra ítélték. A nigériai kormány eddig nem válaszolt 
az ENSZ 2020. májusi felszólítására.

30 | 31 Pakisztán
Tahír Ahmad Naszím pakisztáni-amerikai kettős állampolgárt 2020. 
július 29-én bíróság elé állították Pesavárban. 
A szigorú biztonsági intézkedések ellenére Khalíd Khan (15 éves) bejutott 
a tárgyalóterembe, és lelőtte a vádlottat. Az iszlámista fi út a helyszínen 
őrizetbe vették. A pakisztáni szélsőségesek hősként éltetik Khant. Naszím 
az ahmadista kisebbséghez tartozott, akik muzulmánnak tartják magukat, de 
Pakisztánban üldözik őket. 

CSI: Mi késztette egyházi szolgálatra?
Haroutune Selimian Atya: 19 éves koromban elfogad-
tam Jézus Krisztust személyes Megváltómként. Utána, 
amikor láttam, hogy igazságtalanság sújtja a népemet, 
úgy éreztem, valamit tennem kell ez ellen. Rájöttem, 
hogy a fi ataloknak nincs esélyük biztos oktatásra, és az 
örmények és a többi kisebbség társadalmi diszkriminá-
ciótól szenvedtek.
Hiszem, hogy Isten az igazság szolgálatára hívott meg, 
hogy szeretetet adjak az embereknek, és teljes szí-
vemből szolgáljam őt. Ez soha nem könnyű út, de ma 
is éppoly biztos vagyok az elhívásomban, mint 30 évvel 
ezelőtt.
Meséljen közösségéről, a szíriai örmény protestán-
sokról.
Egyházunk a három örmény felekezet egyike, az Ör-
mény Apostoli Egyház és az Örmény Katolikus Egyház 
mellett. Tagjaink többsége azoknak az örményeknek a 
leszármazottja, akik az 1915-ös népirtás során Anató-
liából Szíriába menekültek. Számukra Aleppó volt az 
első állomás. A város az örmény protestáns közösség 

Szíria: Egy háború, szankciók és koronavírus sújtotta ország
Haroutune Selimian lelkipásztor az aleppói örmény protestáns közösség elnöke. A CSI se-
gítségével fáradhatatlanul dolgozik, hogy segítse hazája keresztényeit a háború, a gazdasá-
gi válság és a mostani járvány leküzdésében.
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A Szürke Far-
kasok ultra-
nacionalista 
török szervezet 
örményellenes 
tüntetése.

központja lett Szíriában.
Az örmény menekültek ideérkezésükkor előbb új temp-
lomokat és iskolákat emeltek, és csak azután építettek 
házakat. Ez nagyon jellemző az örményekre. Az egyház 
közösségi életünk központjában áll. Identitásunkat egy-
házi gyülekezetünkben és Isten népének adott, mindig 
érvényes ígéreteiben találjuk meg.
Hogyan élte túl az aleppói közösség a 2012-2016 
közötti legrosszabb háborús éveket, amikor a láza-
dók és a kormánycsapatok súlyos csatákat vívtak 
egymással?
El sem tudják képzelni, milyen szörnyű volt. Szinte min-
den család komoly veszteséget szenvedett: elvesztette 
szeretteit, otthonát, vagy a munkahelyét. A szülőknek az 
utcán vagy a kertben kellett eltemetniük gyermekeiket, 
mert nem volt biztonságos a temetőbe menni. El sem 
tudok képzelni rosszabbat annál, amit láttam.
Az örmények mindig is hűségesek voltak Szíriához, de 
mivel kisebbség vagyunk, külön nehézségekkel kell 
megküzdenünk. A Törökország által támogatott lázadók 
Szíria határmenti régióiban, Aleppó közelében harcol-
tak. Tudták, melyik negyedben lakunk, és célba vettek 
minket. Örmények tízezrei menekültek el Aleppóból a 
harcok során. A háború előtti 80 ezerből mára csupán 
körülbelül 12 ezer örmény maradt itt.
Hogyan reagált Ön és egyháza a háború áldozatai-
nak szenvedésére?

A reményben le-
gyetek derűsek, 
a nyomorúság-
ban béketűrők, 
az imádságban 
állhatatosak. 
Róm 12,12

A háború alatt egy poliklinikát hoztunk létre a betegek és 
sebesültek ellátására. Nagyon büszkék vagyunk erre a 
projektre. Templomunk a város olyan részén található, 
ahol muzulmánok, keresztények, arabok, kurdok és 
örmények élnek együtt. Klinikánk orvosai mindenkinek 
segítséget nyújtanak, vallástól vagy etnikai hovatarto-
zástól függetlenül.
Milyen az élet azóta, hogy a kormány 2016-ban visz-
szaszerezte Aleppót?
Rendkívül nehéz. 2016-2019 között a lázadók többször 
megtámadták a várost. Alagutakat ástak a lakókörze-
tek alatt, ahonnan bombatámadásokat hajtottak végre. 
Megsemmisítették a város vízellátásának nagy részét. 
Jelenleg főleg a pusztító gazdasági helyzettől szenve-
dünk. Úgy tűnik, a fi ataloknak nincs más perspektívájuk 
a sorkatonaságon kívül. Sokan ezért elhagyják a várost.
Hogyan befolyásolja Aleppót a Covid-19 járvány?
Az elmúlt hetekben hirtelen megnőtt a halálozások szá-
ma. Aleppóban becslések szerint jelenleg körülbelül 350 
ezer ember fertőzött a vírussal. A háború miatt alig van 
kórház nálunk. Szeptemberben 75 szíriai orvost ölt meg 

a vírus, köztük 6 aleppóit mindössze egyetlen nap alatt.
A CSI adományozói nagy változást hoztak a válságban. 
Nekik köszönhetően oktatni tudjuk az embereket, masz-
kokat és gyógyszereket adunk nekik, és gondoskodunk 
azokról a családtagokról, akik otthon elszigetelten élnek, 
míg szeretteik kórházban vannak.
Milyen következményei vannak az USA és az EU 
által bevezetett gazdasági szankcióknak?
A nagy hazugság az, hogy a szankciók a kormány, és 
nem az emberek ellen irányulnak. A gazdasági büntetés 
semmilyen hátrányt nem okoz a hatóságoknak, hisz ők 
vagyonosak. Emellett sokuknak saját üzleti hálózata 
van. Milliókat keresnek, milliókat veszítenek, nem érdek-
li őket. A szankciók valódi áldozatai a szíriai emberek.
Nem vásárolhatunk építőanyagot kórházaink és ottho-
naink újjáépítésére. Nem tudunk maszkokat importálni. 
Míg 2013 nyarán 1 USA dollár 335 lírát ért, ma 2200 
lírát (majd 7-szer többet) kell fi zetni érte. A szankciók 
elértéktelenítették a fi zetést. Hogy őszinte legyek, a 
helyzet rosszabb, mint a háború alatt volt.
Köszönöm, Atyám. A CSI imával és szolidaritással 
támogatja Önöket.
Köszönjük. Isten áldja meg Önöket ezért.  

Aláírásoddal támogasd a keresztény és más vallási 
kisebbségek védelmezőit!  

Subasigüller tanácstalan: „Három gyermekünk nem élhet anya nélkül. Tényleg Bécs: 
Antonskirche, 
a támadás szín-
helye.
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