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Sin pogumne in poštene  
družine

Pakistanska pokrajina Khyber Pakhtunklwa 
na severu in zahodu meji na Afganistan. Na za-
hodnih okrožjih so območja, ki so bila od leta 
1970 do leta 2018 znana kot FATA, tj. zvezno 
upravljana plemenska območja. To območje 
so po sovjetski okupaciji Afganistana v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja po eni strani 
preplavili številni afganistanski begunci, ki so 
tam iskali politično zatočišče, po drugi strani pa 
je postalo pomembna postojanka in zbirališče 
mudžahedinskih borcev na poti v Afganistan. Po 
ameriškem napadu leta 2001 in padcu taliban-
skega režima v Kabulu je postalo varno obmo-
čje, kamor so se zatekli afganistanski talibani. 
To je mogoče pojasniti z dejstvom, da zahodno 
od Pešavarja, glavnega mesta province Khyber 
Pakhtunklwa, leži prelaz Khyber, najsevernejši 
in najpomembnejši prelaz, ki prek Pešavarja 
povezuje Islamabad (glavno mesto Pakistana) 
in Kabul (glavno mesto Afganistana).
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Glavna etnična skupina na tem območju so 
Paštuni, prebivalci, ponosni na svojo neodvi-
snost in jih sestavljajo številna plemena in kla-
ni, ki večinoma živijo zunaj mest. Tudi zato je 
bila in je stopnja pismenosti tu med najnižjimi v 
Pakistanu, napredek na področju izobraževanja 
pa je bil z leti precej počasen. Na verski ravni, 
tako kot v celotnem Pakistanu, daleč prevladu-
jejo muslimanski verniki.

To je pokrajina, v kateri je živela družina 
Akahsa Bashirja. Emanuel Bashir, Akashev oče, 
je pripadal krščanski manjšini in odraščal v zelo 
pobožni družini.

Emanuel Bashir se je 9. novembra 1990 po-
ročil z Naz Bano, s katero se je zaročil 18. de-
cembra predhodnega leta, krščansko dekle iz 
Shahdarja, mesta na severnem robu Lahoreja. 
Imela sta pet otrok: deklico Komash (najstarej-
ša, rojena 1. septembra 1991) ter štiri dečke: 
Waqasa (rojen 28. marca 1993), Akasha (rojen 
22. junija 1994), Arsalana (rojen 13. septembra 
1995) in Ramisha (rojen 13. aprila 1996). Vsi so 
ugledali luč sveta v družinski hiši v Risalpuru, 
mestu 45 km vzhodno od Pešavarja, s pomočjo 
očetovih sester: ena je bila medicinska sestra, 
druga babica.

V letu, ko se je rodil Akash, je bilo poletno 
vreme, ki je bilo običajno že tako ostro in ne-
znosno, še posebno ekstremno: dojenček, zelo 
šibek otrok, je komaj preživel. Neugodno pod-
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Akashev brat Ramish, mama Naz Bano in oče Emanuel.
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nebje, revščina v družini in slaba prehrana so 
verjetno negativno vplivali na njegov razvoj: 
šele pri štirih letih se je naučil hoditi in govoriti; 
težave z jecljanjem pa so se vlekle tudi v pred-
mladostniško obdobje.

Njegov oče je bil lastnik avtobusa, ki ga je 
vozil na relaciji Mardan–Nowshera, na kateri je 
Risalpur, in ga uporabljal tudi kot šolski avto-
bus. V mestu Risalpur so izobraževalne in šol-
ske ustanove, ki jih vodi pakistanska vojska in 
ki veljajo za ene najboljših na tem območju. Za-
radi tega se tja odpravijo študirat številni pripa-
dniki bogatih razredov pokrajine, pa tudi tisti iz 
skromnejših razredov. Starši slednjih vpisujejo 
svoje otroke v te šole, da bi jim zagotovili boljšo 
prihodnost, kar je povezano z velikimi žrtvami 
in finančnimi težavami. Poleg dela voznika je 
Bashir v poletnih mesecih izmenično opravljal 
tudi delo varnostnika v mestni bolnišnici.

Tudi družina Bashir je svoje otroke poslala v 
okrožne šole: hčer Komash v srednjo šolo Pre-
sentation Convent High School, štirje fante pa v 
srednjo šolo v St. Joseph Boys’ High School.

V Risalpuru je Akash prejel zakramente sve-
tega krsta (10. aprila 2005), prvega svetega ob-
hajila (5. marca 2006) in birme (11. maja 2008) 
v cerkvi St. John’s Church. Zakrament svetega 
krsta in prvega svetega obhajila mu je podelil 
pater Thomas Raffarty iz Misijonske družbe 
svetega Jožefa iz Mill Hilla, zakrament svete bir-
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me pa škof Anthony Lobo, škof v Islamabadu in 
Ravalpindiju.

Akash je želel postati vojak v državni v vojski, 
na kar je verjetno vplivalo ozračje v Risalpuru, 
kjer je sedež Akademije pakistanskih zračnih 
sil. Vendar je bila izobraževalna in finančna ne-
gotovost nepremostljiva ovira na poti do ure-
sničitve te želje.

Zaradi bližine Afganistana in vse pogostejših 
terorističnih napadov sta se Akasheva starša 
leta 2007 odločila prodati avtobus in se izseliti 
v vzhodni del Pakistana: v Pandžab, natančneje 
v Lahore, v okrožje Youhanabad, blizu družine 
Akasheve matere. Tu je Akashev oče našel delo 
kot pleskar in leta 2008 se je celotna družina 
ponovno zbrala v Lahoreju.

Akasheva sestra Komash in brat Ramish.


