«Δεν είναι αμαρτία να σκοτώσεις μη μουσουλμάνο»:

Ιμάμης υπερασπίζεται τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές

Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση της εθνικής ομάδας της Σαουδικής
Αραβίας να μην τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της
τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο

-στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Μουντιάλ με την Αυστραλία.

Οι Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να απομακρυνθούν την ώρα που οι
Αυστραλοί τηρούσαν ενός λεπτού σιγή.

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει όμως και η δήλωση του ιμάμη Μοχαμάντ
Ταουιντί που σύμφωνα με την Daily Mail Αυστραλίας, είναι αυτός που προέτρεψε
τους παίκτες να μη συμμετάσχουν στο ενός λεπτού σιγή! Μάλιστα, σημείωσε πως
είναι ψέμα ότι η μουσουλμανική κουλτούρα δεν περιλαμβάνει την εν λόγω απότιση
φόρου τιμής (όπως είπε εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της
Αυστραλίας) και υποστήριξε ότι «από τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής δεν
συμμετείχαν στη διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουν τους τζιχαντιστές»!

Ολόκληρη η δήλωση του:
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«Δεν είναι αμαρτία να σκοτώσεις μη μουσουλμάνο»:

«Δεν σταμάτησαν για ένα λεπτό, διότι, σύμφωνα με τον Ουαχαμπισμό (σ.σ. κλάδος
του σουνιτικού Ισλάμ), που κυριαρχεί στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι λάθος ή
αμαρτία για έναν Μουσουλμάνο να σκοτώσει έναν μη Μουσουλμάνο. Η απάντηση
(σ.σ. των Αυστραλών) υποστηρίζει ότι στη μουσουλμανική κουλτούρα δεν
μνημονεύουν τους νεκρούς με ενός λεπτού σιγή. Είναι ψέμα.

Στα μάτια τους, οι δράστες είναι μάρτυρες, που πρόκειται να πάνε στον
παράδεισο. Και εάν κρατήσουν ενός λεπτού σιγή, είναι ενάντια στους
Μουσουλμάνους αδερφούς, που πάλεψαν για την τζιχάντ και πολέμησαν τους
»άπιστους». θα τους γελοιοποιούσαν αν κρατούσαν ενός λεπτού σιγή! Αυτό, όμως,
ίσως να μην είναι η άποψη όλων των παικτών της Σαουδικής Αραβίας»!

Σαουδάραβες δεν σεβάστηκαν την ενός λεπτού σιγή για το Λονδίνο

Σάλος έχει ξεσπάσει με την ενέργεια Σαουδαράβων τεχνικών που δεν σεβάστηκαν
την ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του διπλού χτυπήματος στο Λονδίνο στην
έναρξη του ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με την Αυστραλία στην
Αδελαΐδα.

Συγκεκριμένα, την ώρα που οι Αυστραλοί ήταν παρατεταγμένοι στο δικό τους
ημικύκλιο για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στο
Λονδίνο, οι Σαουδάραβες… μιλούσαν για το παιχνίδι.

Κάποιοι Μουσουλμάνοι, βέβαια, έσπευσαν στα social media να πάρουν το μέρος των
διεθνών της Σαουδικής Αραβίας τονίζοντας ότι δεν είναι στην κουλτούρα της
θρησκείας τους το να κάθονται σιωπηλοί προς ένδειξη πένθους.
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