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Εκτέλεση 11 Νιγηριανών Χριστιανών από το
ISIS ανήμερα Χριστουγέννων
Σε µια ακόµη βιντεοσκοπηµένη σφαγή, 11 Νιγηριανοί Χριστιανοί εκτελέστηκαν από
το Ισλαµικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.
Φορώντας τις πορτοκαλί ολόσωµες φόρµες γνωστές και από άλλες εκτελέσεις
Αιγύπτιων και Αιθιόπων Χριστιανών στη Λιβύη, το πρώτο Νιγηριανό θύµα δέχθηκε
µια σφαίρα στο κεφάλι από τους ντυµένους στα µαύρα τροµοκράτες οι οποίοι στη

συνέχεια έκοψαν τους λαιµούς των υπόλοιπων δέκα.
Φαίνεται πως είναι η µεγαλύτερη σφαγή που έχει πραγµατοποιήσει το Ισλαµικό
Κράτος της Δυτικής Αφρικής (ΙΚΔΑ), Μπόκο Χαράµ, µέχρι στιγµής.
“Αυτό το µήνυµα είναι για τους Χριστιανούς του κόσµου,” δηλώνει το δεύτερο
προπαγανδιστικό βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στης 26 Δεκεµβρίου, στα Αραβικά
και στην αφρικάνικη διάλεκτο Hausa, σύµφωνα µε τους New York Times.
“Αυτοί που βλέπετε µπροστά µας είναι Χριστιανοί, και θα χύσουµε το αίµα τους ως
εκδίκηση για τους δύο αναγνωρισµένους σεϊχηδες.”
Η αναφορά είναι στον Αµπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι (Abu Bakr al-Baghdadi), τον
πρώην αρχηγό-χαλίφη του ISIS ο οποίος σκοτώθηκε από Αµερικανικά
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στρατεύµατα τον Οκτώβριο στη Συρία, και τον Αβούλ-Χασάν Αλ Μουχαγιέρ (Abu
al-Hassan al-Muhajir), τον υποτιθέµενο διάδοχό του, ο οποίος σκοτώθηκε την
επόµενη µέρα.
Το βίντεο δεν έδινε πληροφορίες για τα θύµατα, εκτός από το γεγονός ότι
απήχθησαν πρόσφατα από τη Βορειοδυτική πολιτεία της Νιγηρίας Μπόρνο (Borno
State). Όµως ένα πιο πρόσφατο βίντεο είχε κυκλοφορήσει από το ΙΚΔΑ στο οποίο
αιχµάλωτοι εργαζόµενοι απευθύνονταν στον Νιγηριανό Πρόεδρο Μουχάµαντ
Μπουχάρι (Muhammadu Buhari), όπως και στη Χριστιανική Ένωση Νιγηρίας
(ΧΕΝ).
Τέσσερις εργάτες εκτελέστηκαν από το ΙΚΔΑ νωρίτερα αυτό τον µήνα. Πιστεύεται
πως δεκάδες ακόµη βρίσκονται στην αιχµαλωσία, συµπεριλαµβανοµένης της Λία
Σαρίµπου (Leah Sharibu), ένα έφηβο κορίτσι το οποίο απήχθη σχεδόν πριν δύο
χρόνια της οποίας η επιµονή κάτω από αυτή τη πίεση αποτελεί έµπνευση για τους
Νιγηριανούς Χριστιανούς.
Η Διεθνής Οµάδα Κρίσης υπολογίζει ότι η ισλαµική οµάδα αποτελείται από
περίπου 3.500 µε 5.000 µαχητές.
“Αυτοί οι πράκτορες τους σκότους είναι εχθροί της ανθρωπότητας, και δεν
χαρίζονται σε κανένα θύµα, είτε είναι Μουσουλµάνοι είτε Χριστιανοί” δήλωσε ο
Μπουχάρι, σύµφωνα µε το al-Jazeera.
Ο πληθυσµός της Νιγηρίας, ο οποίος αριθµεί γύρω στα 200 εκατοµµύρια είναι
οµοιόµορφα διαιρεµένος ανάµεσα σε Μουσουλµάνους και Χριστιανούς.
Πολλοί µουσουλµάνοι έχουν υπάρξει θύµατα, συµφώνησε η ΧΕΝ σε µια
πρόσφατη δήλωση. Όµως δήλωσε ότι εκτεταµένες δολοφονίες στη Βόρεια Νιγηρία
έχουν στοχοποιήσει κυρίως Χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν το 95% των
αιχµαλώτων των ισλαµιστών.
“Η κυβέρνηση δεν έχει προσπαθήσει ουσιαστικά για να εξασφαλίσει την ελευθερία
τους,” δήλωσε η ΧΕΝ, αναφέροντας συγκεκριµένα την υπόθεση Σαριµπού.
Οι Αµερικανικές Αρχές το αντιλήφθηκαν.
“Είµαστε τροµαγµένοι από την άγρια επίθεση του ΙΚΔΑ που στοχεύει Χριστιανούς
στη Νιγηρία,” δήλωσε στο twiter ο Τιµπόρ Νάγκι (Tibor Nagy), ο κορυφαίος
αξιωµατούχος πολιτικής των ΗΠΑ για την Αφρική.
“Η ιστορία της Νιγηρίας για ειρηνική συνύπαρξη µεταξύ Χριστιανών και
Μουσουλµάνων και οι συνταγµατικές προστασίες περί ανεξιθρησκίας δε θα
επηρεαστούν.”
Ο Johnnie Moore, ένας Επίτροπος µε την Αµερικανική Επιτροπή για τη Διεθνή
Θρησκευτική Ελευθερία, τόνισε ένα αντίθετο χαρακτηριστικό.
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"Η τρέχουσα εκτέλεση των χριστιανών από τροµοκράτες στη Νιγηρία (µια χώρα
στην οποία περισσότεροι χριστιανοί έχουν σκοτωθεί για την πίστη τους από
οποιαδήποτε άλλη) είναι µια ντροπή για ολόκληρο τον κόσµο.”
"Κανείς, ανεξάρτητα από την πίστη του, δεν πρέπει να φοβάται για τη ζωή του. Η
Νιγηρία πρέπει να κάνει περισσότερα για να το σταµατήσει αυτό. "
Η Μπόκο Χαράµ, η τροµοκρατική οµάδα της Νιγηρίας, έχει καταγραφεί ως
"Οργάνωση ΥψηλήςΑνησυχίας" από το 2017.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, τα Ηνωµένα Έθνη έχουν καταγράψει
36.000 θύµατα ισλαµικής τροµοκρατίας στη Δυτική Αφρική, µε πάνω από 2
εκατοµµύρια άτοµα να έχουν εκτοπιστεί.
Η Open Doors, κατατάσσει τη Νιγηρία στη δωδέκατη θέση στην Παγκόσµια Λίστα
Παρακολούθησης (ΠΛΠ) των 50 κορυφαίων χωρών, όπου το να είσαι χριστιανός
είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, τα σχετικά στατιστικά είναι απογοητευτικά.
Στην πιο πρόσφατη αναφορά της, το 2019, επισηµαίνεται πως 3.731 Χριστιανοί
δολοφονήθηκαν λόγω της πίστης τους, αριθµός σχεδόν διπλάσιος από την
προηγούµενη χρονιά.
Η Open Doors αναφέρει επίσης, πως έγιναν 569 επιθέσεις σε νιγηριανές
εκκλησίες και 29.444 επιθέσεις σε σπίτια και καταστήµατα, σε σύγκριση µε 22 και
5.120 το προηγούµενο έτος, αντίστοιχα.
Η Νιγηρία είναι το πιο επικίνδυνο µέρος στον κόσµο για να είσαι Χριστιανός",
δήλωσε ο Εµµανουέλ Ογκέµπε (Emmanuel Ogebe), ένας διεθνούς φήµης
δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το Premium Times. “Είναι
καιρός αυτό να αναγνωριστεί.”
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