Χιλιάδες Ινδοί σιίτες θέλουν να
πάνε στο Ιράκ
26/Ιουν/2014 20:27
Χιλιάδεςμουσουλμάνοι στην Ινδία δήλωσαν εγγράφως ότι είναι έτοιμοι να σπεύσουν για να
προασπίσουν τους ιερούς τόπους του σιιτικού Ισλάμ στο Ιράκ και εάν χρειαστεί να πολεμήσουν
τους σουνίτες ισλαμιστές μαχητές στη χώρα της Μέσης Ανατολής, όπου ο απολογισμός των
νεκρών μεταξύ των αμάχων υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει τους 1.300.
Καταγγέλλοντας τους μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ΙΚΙΛ),
που θεωρούν τρομοκράτες, οι Ινδοί αυτοί συμπλήρωσαν σχετικές αιτήσεις, υποβάλλοντας μαζί με
αυτές φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπίες εγγράφων με τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητά
τους, για να ταξιδέψουν στο Ιράκ.
Οι ηγέτες της θρησκευτικής οργάνωσης Anjuman E. Haideri, η οποία ηγείται της πρωτοβουλίας
αυτής, ανέφεραν ότι ενδέχεται να διοργανωθεί μια πορεία ως την πρεσβεία του Ιράκ στο Νέο Δελχί
αύριο Παρασκευή για να επιδοθούν οι αιτήσεις, που υποστηρίζει ότι ξεπερνούν τις 100.000.
Ένας σιίτης πνευματικός, ο οποίος ηγείται της πρωτοβουλίας, και οι εθελοντές αυτοί λένε πως
σκοπός τους είναι να προστατεύσουν χώρους λατρείες των σιιτών στο Ιράκ. Η οργάνωση
Αντζουμάν Ε. Χαϊντερί πάντως λέει ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν στρέφεται εναντίον των σουνιτών
γενικά.
Στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης προετοιμάζονται πικέτες που αναγράφουν το σύνθημα «Δεν
πρόκειται για τους σιίτες εναντίον των σουνιτών, (αλλά) για τους Ιρακινούς εναντίον των
τρομοκρατών».
«Αυτοί δεν είναι μουσουλμάνοι. Τζιχάντ (σ.σ. "ιερός πόλεμος") σημαίνει αμύνομαι. Τζιχάντ δεν
σημαίνει σκοτώνω», δήλωσε ο Σάγεντ Μπιλάλ Χουσέιν Αμπιντί, στέλεχος της οργάνωσης.
«Μπορεί να ταξιδέψουμε στο Ιράκ για να σχηματίσουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα και να
προσπαθήσουμε να σώσουμε ανθρώπους από βασανιστήρια. Θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε
νερό, να δώσουμε αίμα, να κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε τους χώρους λατρείας μας»,
πρόσθεσε ο ίδιος.
Οι μουσουλμάνοι μπορεί να αποτελούν συγκριτικά μια μικρή μειονότητα του πληθυσμού της Ινδίας
(15%), αλλά αριθμούν περί τα 175 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πως πρόκειται για τον τρίτο
μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο.
Το εάν και κατά πόσον θα χορηγηθούν θεωρήσεις διαβατηρίου και θα επιτραπεί να ταξιδέψουν
στο Ιράκ οι εθελοντές αυτοί δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν ήταν διαθέσιμα στελέχη της πρεσβείας του
Ιράκ στο Νέο Δελχί για να σχολιάσουν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έχει ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψει σε Ινδούς να
ταξιδέψουν στο Ιράκ, εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης. Περίπου 40 Ινδοί κρατούνται όμηροι στο
Ιράκ σε άγνωστη τοποθεσία, ενώ 46 νοσηλεύτριες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε νοσοκομεία στην
ιρακινή πόλη Τικρίτ.
Ένας από τους εθελοντές είπε χαρακτηριστικά πως το ΙΚΙΛ δρα σήμερα στο Ιράκ αλλά «αύριο θα
μπορούσε να βρίσκεται στην Ινδία».
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