
 

 

A márciusi hírlevél egyetlen témája a fuláni pásztorok 

terrorszervezet és Harajatu története 

 

Fuláni pásztorok – kik is ők? 
 

 

 
 
A fulbék vagy fulánik eredendően egy 
negyven milliós nomád pásztornép a 

Száhel-szaharai térségben, akik 

szarvasmarha, kecske és juhnyájak 
legeltetésével foglalkoznak. A Száhel-övezet 
elsivatagosodása azonban egyre délebbre 
kényszeríti őket. Gyakran alakulnak ki a 
letelepedett mezőgazdasági termelőmunkát 
végző és az állattenyésztő népek között 
konfliktusok. Az ilyen konfliktusok 
általában akkor kezdődnek, amikor az 
állatok megművelt területekre tévednek és 

megsemmisítik a termést. Továbbá a 
népesség növekedésével egyre több korábbi 
legelőterületet alakítanak át mezőgazdasági 

területté, ami által a fulániak hagyományos 
megélhetése kerül veszélybe és szintén 
súrlódásokhoz vezet. 
 
A népcsoport tagjai tizenhét különböző 
országban élnek szétszórva, legtöbben 
Nigériában, legnagyobb arányban 
Guineában. Többségük muzulmán vallású. 
Az elmúlt években a térségben az 
ugyancsak rettegett iszlámista 
terrorszervezet, a Boko Haram mellett, a 

fuláni pásztorok fegyveresei követik el a 
legtöbb terrortámadást. Jelentések szerint, 
mára a világ legrettegettebb terrorszervezete 
a fuláni pásztorok. Míg a 
szomszédságukban élő, már letelepedett 
életmódot folytató népek keresztyének, a 
fulániak viszont nomád állattenyésztők – így 
ez a gyakori konfliktusok oka. Erre 
rájátszott az elmúlt években végbement 

      2021. március       

 

HÍRLEVÉL 
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iszlám radikalizálódás is. Mostanra tehát 
már többről van szó, mint egyszerű 
területfoglalásról. Ott tartunk, hogy ma a 
legtöbb keresztyének elleni 

terrortámadásért ők, a fuláni pásztorok a 
felelősek. 
 
 

 

Az Open Doors úgynevezett 
„keresztyénség világüldözöttségi 
indexében” (World Watch List) Nigéria a 

9., hetvenöt ország között. 

 
 

 
 

 
         

Kedves Barátaink! 
 
Hajaratu fiatal nigériai keresztyén 
édesanya, aki már két éve özvegy. Férje, 
David Matthew egy betegségben hunyt el, 
így Hajaratu egyedül maradt öt 
gyermekével. Nemrégiben megosztotta 
velünk történetét. 
 
2020. július 10-én este történt. Hajaratu 

szomszédaival egy fa alatt üldögélt. Az esti 
beszélgetés után haza indult, hogy 
gyermekeinek vacsorát készítsen és 
lefektesse őket. Miután gyermekeit ellátta és 
már valamennyien biztonságban voltak az 
ágyban, Hajaratu letelepedett melegedni a 
tűz parazsa mellett, és ott elszundikált. Alig, 

hogy elaludt, lövések és lárma verte ki az 
álmot a szeméből. A történteket így mesélte 
el: 
„Körülbelül két perccel később hallottam meg 
a lövéseket” - mondja. A fiatal anya azonnal 
rohant felébreszteni a gyermekeit. 
"Kislányomat felkaptam, gyorsan egy 
kendővel felkötöttem a hátamra, és 
kirohantam a kapuhoz" - emlékszik. - „A 
többi gyerek már elég idős volt ahhoz, hogy 
önállóan menekülhessenek, így kifutottam, 
hátamon a kicsivel, hogy csatlakozzam a 
faluból menekülő többi emberhez. A 
lövöldözés egyre hangosabb lett, 
puskagolyók röpködtek és pattogtak 
körülöttem.” 
 



"Mindannyian szerteszét futottunk, ki merre 
látott, különböző irányokba szóródtunk szét” 
- mondja Hajaratu. Ő a folyó felé rohant. 
 

A „fuláni pásztorok” nevű terrorszervezet 
fegyveresei elpusztították aznap a falut. 
Azon az éjjelen Hajaratu szinte mindenét 
elvesztette, elpusztult majd minden 
vagyonkája, elpusztultak gabonatárolói, az 
állatai. A fegyveresek Hajaratu házát is 
részben lerombolták. Ő ugyan túlélte a 
támadást, de az éjszaka ennél szörnyűbb 
veszteséget is tartogatott a számára. 
Hajaratu ugyanis nem tud úszni, és 
majdnem belefulladt a folyóba. Félelmében, 
hogy mentse magát és kisgyermekét, 

belevetette magát a gyors sodrású folyóba, 
hogy valamiképpen átjusson a túlsó partra. 
Mikor nagy nehezen kievickélt a vízből, csak 

akkor döbbent rá, hogy a kislánya már 
nincs a hátán. A picit elsodorta a víz… A 
tragikus esemény után Hajaratu csak 
napokkal később találkozott újra a többi 

négy gyermekével. 
 
Az Open Doors szervezeten keresztül 
Hajaratu élelmiszereket kapott gyermekei 
táplálásához, pénzügyi támogatásban 
részesült háza újjáépítéséhez és 
szakemberek segítettek neki feldolgozni az 
átélt traumát. Mostanra már visszatért a 
faluba a családjával, de továbbra is kislánya 
elvesztése foglalkoztatja. Lassacskán újra 
éled benne a remény. Miközben dolgozik, ezt 
az éneket dúdolgatja magában: 

„Csak a hála szavai 
Csak a hála szavai 
Nincs mit adnom neked, Istenem 
Kivéve a hála szavait.” 

 
A képen Hajaratu és gyermekei 
 

 

 



Mindannyian keresztyének, egy család tagjai vagyunk, bárhol élünk is a világon. Ha 
megérintett Hajaratu életének tragédiája, kérjük, szánj pár percet arra, hogy írsz neki egy 
képeslapot, vagy egy igéslapot vagy akár levelet is! Mivel Hajaratu nem tud angolul, ezért 
anyanyelvén írhatsz neki, „hausa” nyelven, ezt az alábbi üdvözletet.  
 

Zuwa ga Hajaratu, Mungode sosai yadda kika baiyana sheda mana labarinki. 

Wannan abin ya albarkaceni kwarai da gaske. Inayi miki adu’a. Nagode. 

Magyarul ez azt jelenti: 
 
„Kedves Hajaratu! Köszönöm, hogy 

megosztottad velem ezt a vallomást. 
Mélyen megrendített. Rendszeresen 

imádkozom érted és a családodért.” 

 

Ez a levélírási lehetőség 2021. június 4-ig áll 
rendelkezésre!  
 
Fontos, hogy csak borítékba tett 
hagyományos leveleket fogadunk el. Emailt 
nem tudunk Hajaratunak küldeni. 
 
Fontos továbbá: Hajaratu nem beszél 
angolul, ezért üdvözlőlapok, gyermekrajzok 
és képeslapok a legjobb buzdító ajándékok. 
 
Leveled legyen jól olvasható. 
 
További kéréseink a biztonság érdekében: 
Ne említsd leveledben az Open Doorst. 
 
Ha képeslapot küldesz, kérjük, tedd egy 
borítékba, és ne írd rá a képeslapra az Open 
Doors címét.  
 
Megadhatod a nevedet, de ne add meg a 
postacímedet. 
 
Ne bíráld országának a vallását vagy vallási 
szélsőségeseit, kormányát, 
igazságszolgáltatási rendszerét vagy 
politikai vezetőit. 

 
 
Ne küldj pénzt sem, és ne ígérj további 
segítséget. 
 

 
 

 

 

Itt megnézheted Hajaratu videóját (angol nyelvű felirattal):  

https://vimeo.com/510808619  (4´43˝) 

 

https://vimeo.com/510808619


Ha máskor is szeretnél üldözött keresztyéneknek bátorító levelet küldeni, látogass el a 

honlapunkra, ahol biztosan találni fogsz vigasztalásra vágyó keresztyén testvéreket! 

Honlapunk: https://www.opendoorsusa.org/ 

 
 

A borítékba tett leveledet a következő postacímre küldd: 

Open Doors USA 
PO Box 27001 

Santa Ana, CA 92799 

 

…ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az 

egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Kor 12,26) 
 

Az OpenDoors felekezetektől függetlenül működő keresztyén segélyszervezet, amelynek elsődleges célja már több mint 60 éve az 

üldözött keresztyének segítése mintegy 60 országban. Az OpenDoors évente közzéteszi az üldözött keresztyének helyzetét vizsgáló 

jelentését, az úgynevezett Világüldözési Indexet, amely annak az 50 országnak a rangsorát tartalmazza, ahol a keresztények 

leginkább szenvednek el üldöztetést. Becslések szerint ezekben az országokban jelenleg mintegy 260 millió keresztény szenved a 

magas fokú, esetenként szélsőséges üldöztetésektől. Az „OpenDoors” projektek sokrétűen segítik az üldözött keresztyén embereket. 

Segítik a keresztény vezetők képzését, önkéntes munkát végeznek a foglyok között, sürgősségi segély- és traumamunkát végeznek, 

Bibliákkal és keresztény irodalom terjesztésével erősítik az üldözötteket, valamint sokrétűen támogatják a meggyilkolt 

keresztények családtagjait. Mindemellett kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül az OpenDoors kiadványokkal, előadások 

szervezésével szolgáltat információt a keresztyénüldözés aktuális helyzetéről és közös imádságokra buzdítja a keresztyén 

közöséget, egyéneket. 

 

Ezt az hírlevelet Lupták György készítette az OpenDoors International engedélyével (gyorgyluptak@gmail.com; 0620 824 4748).  
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