Ὁμαδικὸς βιασμὸς 16χρονου χριστιανοῦ γιατί δὲν ἄλλαζε
θρήσκευμα

Στὴ Μαντι Μπαχαβαλντιν τοῦ Πακιστᾶν στὶς 2 Ἰουνίου τοῦ 2007 ὁ 16χρονος χριστιανὸς
Ἰμρᾶν Μασὶχ κακοποιήθηκε καὶ βιάστηκε ὁμαδικὰ ἀπὸ μουσουλμάνους ἐπειδὴ
ἀρνήθηκε νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη τοῦ ὅταν τὸν ἀπήγαγαν.
Ὅλα ξεκίνησαν ὅταν ὁ 16χρονος χριστιανὸς ἔπαιζε ἀνέμελα κρίκετ σὲ μία παιδικὴ χαρὰ
μαζὶ μὲ τὸν μουσουλμάνο φίλο του Νάβεντ. Τότε ὁ μουσουλμάνος ἀπεκάλεσε τὸν Ἰμρᾶν
μὲ ἕνα ὑποτιμιτικὸ προσωνύμιο μὲ τὸ ὁποῖο...
ἀποκαλοῦν τοὺς χριστιανοὺς στὸ Πακιστᾶν. Ὁ χριστιανὸς τότε ἀντέδρασε καὶ
τσακώθηκε μὲ τὸν φίλο του. Τότε ἐμφανίστηκε ὁ πατέρας τοῦ μουσουλμάνου ὁ ὁποῖος
ὁδήγησε τὸν 16χρονο χριστιανὸ στὸ σπίτι τους μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι θέλει νὰ
συμφιλιώσει τοὺς δύο φίλους.
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἄρχισε ὁ ἐφιάλτης τοῦ 16χρονου χριστιανοῦ σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα
τῆς ὀργάνωσης “Ἀκτίνες τῆς Ἀναπτυξης”. Μέσα στὸ σπίτι τοῦ μουσουλμάνου φίλου του
ἦταν μία παρέα μουσουλμάνων φίλων του πατέρα τοῦ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν
κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια ἀλκοόλ. Αὐτοὶ ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸν Ἰμρᾶν νὰ ἀλλαξοπιστήσει καὶ
νὰ γίνει μουσουλμάνος. Αὐτὸς περήφανα ἀρνήθηκε νὰ ὑποκύξει στὶς πιέσεις, μένοντας
πιστὸς στὴ χριστιανικὴ θρησκεία του. Ἡ ἄρνησή του νὰ ἀλλαξοπιστήσει ἐξόργησε τοῦ
μουσουλμάνους καὶ αὐτοὶ ἄρχισαν νὰ τὸν χτυπᾶνε σὲ ὅλο του τὸ σῶμα ὥστε νὰ τὸν
ἀναγκάσουν νὰ ἀσπαστεῖ τὴν μουσουλμανικὴ θρησκεία. Ἡ πίστη τοῦ Ἰμρᾶν ὅμως στὸ
Χριστὸ ἦταν τόσο δυνατὴ ὥστε....
καμία πίεση δὲν μποροῦσε νὰ τὴν ἀλλάξει…
Τότε οἱ δημοκρατικοὶ καὶ ἀνεκτικοὶ Πακιστανοὶ μουσουλμάνοι ἄρχισαν νὰ βιάζουν
ὁμαδικὰ γιὰ ὅλη τὴ νύχτα τὸν 16χρονο χριστιανό, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὸ “ἔγκλημα” νὰ μὴν
ἀλλάζει τὴν πίστη του.
Κατόπι τὸν πέταξαν ἔξω ἀναίσθητο ὅπου τὸν βρῆκε ἡ οἰκογένειά του. Ὅταν ὁ Ἰμρᾶν
συνῆλθε ἐξιστόρησε στοὺς δικούς του τί εἶχε συμβεῖ. Τότε ἡ οἰκογένεια τοῦ πῆγε ἀρχικὰ
στὸ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ ζητήσει ἰατρικὴ ἐξέταση καὶ κατόπι στὴν ἀστυνομία νὰ
καταγγείλει τὸ περιστατικό. Ὅμως στὸ προοδευτικὸ νοσοκομεῖο τοῦ Πακιστᾶν
ἀρνήθηκαν νὰ κάνουν ἰατρικὴ ἐξέταση μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἰμρᾶν
ἔλεγε ψέματα, ἐνῶ ἡ ἀνεκτικὴ πακιστανικὴ ἀστυνομία γιὰ νὰ προχωρήσει σὲ ἔρευνα
τοὺς ζητοῦσε ἰατρικὴ ἐξέταση καὶ τοὺς ἔστελνε πίσω στὸ νοσοκομεῖο…

Ἐπιπλέον ὅπως κατήγγειλε ἡ οἰκογένεια τοῦ 16χρονου χριστιανοῦ στὴν ὀργάνωση
“Ἀκτίνες τῆς Ἀναπτυξης” ἀνώτατοι ἀστυνομικοί, ἄρχοντες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης
καὶ μέλη τοῦ περιφερειακοῦ συμβουλίου τοῦ Πουντζαμπ ἄρχισαν νὰ τοὺς ἀπειλοῦν
ὥστε νὰ συμβιβαστοῦν καὶ νὰ ἀποσύρουν τὶς κατηγορίες. Ἐνῶ ἡ τοπικὴ ἀστυνομία
συνέταξε μία ψεύτικη ἔρευνα σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰμρᾶν κατηγοροῦνταν γιὰ τὴν
κλοπὴ 833 δολαρίων καὶ ἑνὸς κινητοῦ… Τὴν ἴδια ὥρα οἱ πακιστανικὲς ὑπηρεσίες ὑγείας
ἀρνήθηκαν κάθε βοήθεια στὴν περίθαλψη τοῦ 16χρονου χριστιανοῦ καὶ ἡ φτωχὴ
οἰκογένεια τοῦ Ἰμρᾶν ἀναγκάζεται νὰ πληρώνει μόνη της τὴν ἰατροφαρμακευτικὲς
ἀνάγκες.
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