Object 1

Ramazan 2022 - gün 21
Devlet:

Mozambik

MOZAMBİK
genel bilgiler:
Nüfus:

31.255.435

Yer:
801.590 km2
(Türkiye kadar, 7 x BG)
Dinler:

60% Hristiyanlık
20% Islam
15% dinsiz
4% Afrikalı dinler
1% başka

Tanzanya ile Güney Afrika'nın ortasında ve Hint Okyanus'un kıyısında pırlanta gibi, çok
güzel bir devlet var: MOZAMBİK. Hint Okyanus'un kıyısında harika plajlar, turkuaz
denizler ve rengarenk mercanlar bulunur. Aslında Mozambik bir turist cenneti olabilir.
Ayrıca bütün dünyada çapında yakut denilen değerli taşların yüzde 40'ı Mozambik'te
bulunur. Son yıllarda doğal gaz bile buldular. Bu zengin kaynaklara rağmen, Mozambik
dünyanın en yoksul devletlerinden bir olmaya devam ediyor.
Yüzlerce seni Portekizler buraya kontrol ederdiler ve ancak 1975 bağımsız oldu.
Maalesef, hemen arkasından 15 yıl süren bir iç savaş yen devleti sarstı ve milyonlarca
kişinin hayatına mal aldı. Bugün halkın 65% yoksulluk içinde yaşıyor, 21% de işsizidir. Hala
80% köylerde yaşıyor, çiftçilik ve hayvancılık yaparak ancak geçiniyorlar.
Hastalıklar da halkı yıpratıyor: yaklaşık 2 milyon AIDS (HIV) hastası var ve ondan ölenler
yüzbinlerce 'AIDS öksüzü' ziyanlık içinde braktı. Açlık çeken çocukların sayısı çok
yüksektir ve dünyanın en korkunç katili denilen Malarya hastalığı da çocuk ölümlerinin
35% sebebi oluyor.
Bugünlerde şiddet yeniden Mozambik'i sarsıyor. RENAMO denilen parti, hükümete karşı
koyuyor ve silahlı saldırılarda binlerce kişi öldü, 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk
edip kendi devletinde mülteci olmasına sebep oldu.
İslamiyet daha 12. yüzyılda Arap tüccarlarla brlikte Mozambik'e girdi ve özellikle denize
yakın ve en kuzeydeki bölgelerde yayıldı. Tezlere kadar Mozambik'teki islamiyet daha
fazla Sufi hareketinden etkilendi ve fanatik değildi. Eski putperest inançlar da
müslümanlık maskesinin altıında devam ettiriliyor.
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Ama maalesef bu durum 2017'den beri değişti. Tanzanya sınırına yakın iki kuzey bölgede
islamiyet yaygındır: Niassa (61%) ve Kabo Delgado (54%). Ve 2017'den beri Kabo
Delgado'da başka ülkelerden gelen ve İŞİD terör grubuna bağlı olan fanatik müslümanlar
cihat ilan ederek bir ayaklanma sürdürüyorlar. 'Ansar-al-Sunna' ve 'El-Şabab' adları ile de
tanınıyorlar.

Ele geçirdikleri kasabalarda sadece müslüman olmayanları değil, ama müslüman halkı da
cezalandırdılar: yüzlerce kişinin kafasını kestiler. 'Çocukları kurtar' adlı organizasyon
bildirdi ki, 11 yaşına kadar genç çocukların bile kafasını kestiler. Şimdiye kadar en azında
6.000 kişi öldürüldü, 400.000 kişi evsiz kaldı.
Mozambak nüfusunun çoğu hristiyandır, ama ,slamiyet gittikçe yayılıyor. Zengin
müslüman devletlerinden gelen paralarıyla bütün, göz kamaştırıcı camiler yapılıyor. Ve
gene de, bütün tehlikelere rağmen birçok mesihçi Mozambik'in kuzey bölgesinde kalmaya
karar veriyor.
Dua edelim:
•

Radikal müslümanların acımasız ölüm kampanyasından ve evsiz kalmaktan hem
bedende, hem de ruhta zarar gören çocuklar için dua edelim.

•

Fanatik müslüman İŞİD teröristler için de dua edelim: yüreklerinde ne kadar fazla
nefret olduğunu anlasınlar, Rab İsa'yı rüyalarda, görümlerde görsünler ve Barış
Prensi ile tanişsınlar.

•

Sayıları düşük olsa da, eskiden müslüman olup mesihçi olanlar için dua edelim:
ellerinden ne kadar gelirse, karanlık parlayan ışıklar olsunlar.
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