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У Египту се поново пролива крв хришћана. Месец дана од атентата током Цветне
недеље, у градовима Танта и Александрија, који су коштали живота 45 особа, и неколико
дана од историјске посете папе Франциска, исламски тероризам опет удара по земљи.

  

Један коптски берберин убијен је у својој радњи у Аришу

  

Крајем недеље, наиме, неколико наоружаних људи, вероватно повезаних са „државом
Синај“, локалним огранком Исламске државе, провалило је у радњу Набил Сабер
Фавзија хришћанског (коптског) берберина, у Аришу, на северном Синају, убијајући
човека хицима из ватреног оружја. Према ономе што наводе извори локалних снага
безбедности, егзекуција се догодила у суботу увече. Пре Набила, на северу Синаја,
борци под црним заставама погубили су још шест других хришћана. Ова права правцата
објава рата Исламске државе хришћанима – Коптима, навела је барем 118 хришћанских
породица да последњих месеци напусте град Ариш. Као и они, Набил Сабер – супруг и
отац двоје деце – такође је побегао са Синаја прошлог новембра, како би се преселио са
својом породицом у Порт Саид. Међутим, пре две недеље, према ономе што извештава
агенција Фидес, Набил Сабер се вратио у Ариш како би наставио да ради. Човек је
поново отворио своју берберску радњу, где су га прошле суботе четворица наоружаних
људи убила.
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  Прогон без краја  Од прошлог децембра, у Египту, исламски фундаменталисти убили су 75 хришћана. Овакрвава бразда, изгледа, нема краја. У децембру је извршен напад на коптску катедралуСв. Марка у Каиру. Дванаест килограма тротила раскомадало је 25 особа. Шесторо јебило деце. Потом, у фебруару, дошла је објава рата Исламске државе египатскимхришћанима – Коптима. Рат који су присталице калифата одлучне да воде од куће докуће. Дословно. Џихадистички ратници, који од 2011. године, пркосе египатској влади насеверу Синаја, почели су да ударају по хришћанима, једном по једном. У фебруару,припадници „државе Синај“ убилу су двојицу Копта, оца и сина у Аришу. Првог судокрајчили хицима из ватреног оружја. Другог су запалили живог. Онда су стиглиспискови за прогон. У марту, још двоје Копта је убијено у свом пребивалишту, да би ихпотом терористи спалили. На крају егзекуције, приповеда један извор, џихадисти супрецртали њихова имена на једном списку особа које треба елиминисати. У априлу,током прослава Цветне недеље, десио се двоструки терористички напад у цркви Св.Ђорђа у Танти и катедрали Св. Марка у Александрији, где је живот изгубило 45 особа.Након тога, уследио је напад који је себи приписала Исламска држава на манастир Св.Катарине, који је један од најстаријих хришћанских манастира на јужном Синају. Животје изгубио један полицајац који је ту био постављен да брани здање.  

  Исламска држава обећава нове нападе на хришћане у Египту  У прошлу суботу, опет, још једна егзекуција. Изгледа, дакле, да ништа нису вределе речипомирења и осуде насиља које је изговорио 28. априла папа Франциско пред великимимамом Ахмедом ел Тајебом на универзитету Ал Азхар, највишој академској институцијиу сунитском исламу. Хришћански Копти који чине око 10% укупне египатске популације, ичине највећу хришћанску заједницу на Блиском Истоку, настављају да буду на нишануисламских фундаменталиста – 19 наоружаних салафистичких  група које су се слиле угрупу Ансар Бејт ел Макдис, трансформишући се 2014. године у ,,државу Синај“ –провинцију калифата ел Багдадија у Египту. Прошлог петка, лидер Исламске државе уЕгипту опет је пркосио египатској влади – која је након напада у Танти и Александријипрогласила ванредно стање – најављујући да група неће прекинути да држи на нишанухришћане (Копте) и да ће наставити своје нападе против оних које дефинише као,,легитимне циљеве“. У својој објави која је публикована у џихадистичком недељникуАлшаба, и раширена преко социјалне мреже Телеграм, шеф египатских терористапозвао је, стога, грађане муслимане да заобилазе молитвена места хришћана, владинезграде и места окупљања војске и полиције. Џихадисти нису губили време и брзо су саречи прешли на дела. И на дан објаве, стигло је, благовремено, ко зна које по редуубиство у Аришу.    Превео са италијанског: Небојша Вуковић  Извор: http://www.occhidellaguerra.it/25320-2/
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