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Το παιδί που αγκάλιασε έναν βομβιστή
αυτοκτονίας για να σώσει τους συμμαθητές του
Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και
οικογενειακά θέματα)

Η συγκλονιστική θυσία του 15χρονου Αϊτζάζ ο οποίος δεν επέτρεψε σε έναν
τζιχαντιστή να σκοτώσει τους φίλους του

«Ήρωας είναι κάποιος που δίνει τη ζωή του για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό
του» έχει πει ο Αμερικάνος καθηγητής και συγγραφέας, Τζόζεφ Κάμπελ. Όταν το
πρωινό της 6ης Ιανουαρίου 2014 ο 15χρονος Αϊτζάζ Χασάν ξεκινούσε για το
σχολείο του δεν σκόπευε να γίνει ήρωας. Είναι όμως στις δύσκολες στιγμές που
εμφανίζεται ο ήρωας που έχουμε μέσα μας.
Ο Αϊτζάζ ζούσε στην πόλη Χανγκού στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Η πλειονότητα
του πληθυσμού της περιοχής ανήκει στην ισλαμική σέκτα Σία η οποία είναι
στοχοποιημένη από τους φονταμενταλιστές καθώς τη θεωρούν ένας είδος
αίρεσης. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις λοιπόν δεν ήταν κάτι άγνωστο στον 15χρονο.
Πολύ συχνά μάθαινε για δολοφονίες και εκρήξεις βομβών.
Στην είσοδο του σχολείου…
Όταν έφτασε στο σχολείο του ήταν αργά για να προλάβει την πρωινή προσευχή.
Συνάντησε δύο συμμαθητές τους, οι οποίοι είχαν επίσης αργοπορήσει. Συζητούσαν
μπροστά στην πύλη όταν τους πλησίασε ένας άνδρας 20 έως 25 ετών. Τους είπε
ότι ήρθε για να πάρει ένα έγγραφο αλλά τα παιδιά πρόσεξαν ότι φορούσε γιλέκο.
Ένας από τους φίλους του Αϊτζαζ είδε τον πυροκροτητή.
Οι δύο συμμαθητές του έτρεξαν προς το κτίριο του σχολείου φωνάζοντας αλλά ο
15χρονος στάθηκε. Δεν τον πάγωσε ο φόβος, ούτε ένιωσε ανίκανος να αντιδράσει.
Ήξερε ότι μέσα στο σχολείο βρίσκονταν εκατοντάδες παιδιά (κάποιες αναφορές
μιλούν για 700 μαθητές άλλες για 2.000). Γνώριζε επίσης πως αν ο άντρας με το
γιλέκο περνούσε και έφτανε στο σημείο συγκέντρωσης θα προκαλούσε μακελειό.

Οι φίλοι του θα πέθαιναν.

Ένας πραγματικός «σαχίντ»
Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ο ήρωας αποκαλύφθηκε. Με το τεράστιο σώμα του έπεσε
πάνω στον βομβιστή και τον αγκάλιασε σφιχτά. Δεν θα τον άφηνε να περάσει μέσα
ό,τι και να γινόταν. Για λίγο ο τρομοκράτης επιχείρησε να ξεφύγει αλλά ήταν
αδύνατο. Πυροδότησε τα εκρηκτικά…
Ο Αϊτζάζ έγινε ένας πραγματικός «σαχίντ», ένας μάρτυρας που έδωσε τη ζωή του
για να σώσει τους φίλους του.
Ο πατέρας του, Μουτζαχίντ Αλί βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως
εργάτης για να συντηρήσει την οικογένεια του. Εκεί έμαθε τι συνέβη και πως ο
γιός του είχε πεθάνει. «Έκανε την μητέρα του να κλαίει αλλά εκατοντάδες
μητέρες δεν κλαίνε για τα παιδιά τους» είπε.
Μιλώντας στο BBC ο ξάδελφος του Αλεέμ Μακμπούλ τόνισε από τη μεριά του: «Ο
ξάδελφος μου θυσίασε τη ζωή του και έσωσε εκατοντάδες μαθητές. Ο βομβιστής
αυτοκτονίας ήθελε να καταστρέψει το σχολείο και τα παιδιά αλλά ο ξάδελφος μου
σταμάτησε αυτή την καταστροφή».
«Ήμασταν τυχεροί που στο σημείο έτυχε να βρεθεί ο Αϊτζάζ. Χρησιμοποίησε το
τεράστιο σώμα του για να μας σώσει όλους» θα πει μια δασκάλα του όμως κυρίως
ο Αϊτζάζ είχε χρησιμοποιήσει την τεράστια… καρδιά του

Η θυσία του Αϊτζάζ συγκλόνισε το Πακιστάν. Στην κηδεία του έδωσε το παρών
πλήθος κόσμου. Το σχολείο πήρε το όνομα του και του απονεμήθηκε το Άστρο της
Γενναιότητας μια από τις μεγαλύτερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας.
Η τρομοκρατική οργάνωση Lashkar-e-Jhangvi ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση
στο σχολείο και τον θάνατο του Αϊτζάζ. Είναι υπεύθυνη για δεκάδες τρομοκρατικά
χτυπήματα με εκατοντάδες νεκρούς.
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