HASŁO

pas szahida

DEFINICJA

«rodzaj specjalnego pasa lub kamizelki noszonej przez
zamachowca, w której ukryte są materiały wybuchowe i
bezpośredni detonator; pas samobójcy»

INFORMACJA
GRAMATYCZNA

fraza rzecz. m rzeczowa, 2. człon ndm, lp D. pasa
szahida, Ms. pasie szahida, lm M. pasy szahida, D.
pasów szahida

KOLOKACJE

Zdetonować, nosić pas szahida.

PRZYKŁADY
UŻYCIA

Zamachowiec z pasem szahida krzyczał „Allah
akbar” (prawdaobiektywna.pl).

Belgijskie media podają, że policja „zneutralizowała”
wczoraj wieczorem mężczyznę z pasem szahida na
brukselskim Dworcu Centralnym. Wszystko wskazuje na
to, że niedługo później dokonałby on krwawego
zamachu (tygodniknarodowy.pl).

Piętnastoletni chłopiec, aresztowany z pasem szahida na
ciele przed szyickim meczetem w irackim mieście Kirkuk,
płacze, podczas gdy dwóch policjantów trzyma go za
ręce, aby nie mógł nacisnąć na guzik detonatora (dw.com).

„Mój brat zabrał mnie na zewnątrz i powiedział mi, bym
włożyła kamizelkę” – mówi dziewięcioletnia Spogmaj,
Afganka zatrzymana w ubiegłym tygodniu przez policję.
Dziewczynka, ubrana w pas szahida, miała wysadzić
posterunek policji na południu kraju (tvn24.pl).

Na szpitalny oddział ratunkowy przy ul. Wrocławskiej
trafił 20-letni pacjent. Po przybyciu na SOR stwierdził,
że ma zamontowany na sobie pas szahida. Natychmiast
ogłoszono alarm bombowy i wezwano służby. Jak się
okazało, był to fałszywy alarm (lovekrakow.pl).

ETYMOLOGIA
WIZUALIZACJE
DATA

<od pas i Szahid arab. ‘męczennik’>
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