اﻣـﺎم ﯾـ ﻣﺮﮐـﺰ اﺳﻼﻣـ در ﮐﺎﻧـﺎدا :ﺗـﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘـﻦ
»ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ« از ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ “ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺴﺮدا” اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ای ﭼﻮن ﻗﺘﻞ  ،زﻧﺎ  ،رﺑﺎﺧﻮاری ﺷﻮد ﻫﻨﻮز

ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﺸﻦ ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺴﺮدا ،اﻣﺎم ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣ داراﻻﺣﺴﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا

»ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﯾ روﺣﺎﻧ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﺧﯿﺮش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺪﺗﺮ از ﻗﺘﻞ اﺳﺖ  ،ﻣﺪﻋ ﺷﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ !!

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﯾﺮوﻧﯿﺎ ،ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺴﺮدا  ،اﻣﺎم ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻼﻣ داراﻻﺣﺴﺎن در وﯾﺘﻮرﯾﺎ ﻃ ﻣﺮاﺳﻤ
در روز  ۲۳دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ  »:اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ای ﭼﻮن ﻗﺘﻞ  ،زﻧﺎ  ،رﺑﺎﺧﻮاری ﺷﻮد ﻫﻨﻮز

ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﻨﺎه ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﺸﻦ ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾ ﻣﻮﻣﻦ واﻗﻌ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ) از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ (ﺗﺒﺮﯾ ﺑﻮﯾﺪ …«.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺳﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮐﺎﻧﺎداﯾ ﻫﺎ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺸﺘﻦ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﺳﺘ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد !!!!

ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯿﭙ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ روﺑﺮو ﺷﻮد و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ او را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯿﭗ ،ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
وﯾﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾ ﮐﺮده و
ﺳﻌ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﭘﺎی ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﻣ اﯾﺴﺘﺪ و آن را ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎور دارد ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ!

ﺷﯿﺦ ﯾﻮﻧﺲ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه وﻟ ۴۵ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ و ﺷﻬﺮ وﯾﺘﻮرﯾﺎ ﺳﻮﻧﺖ دارد.

او ﭘﯿــﺶ از اﯾــﻦ در ﻣﺮﮐــﺰ ﺟﻮاﻧــﺎن ﻣﺴــﻠﻤﺎن وﯾﺘﻮرﯾــﺎ ﻓﻌــﺎل ﺑــﻮد و از ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘــﻪ در ﻣﺮﮐــﺰ اﺳﻼﻣــ
داراﻻﺣﺴﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ  .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﯾﺘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﺎد و
آﻣﻮزﺷ و اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺬﻫﺒ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش اﺳﻼﻣ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ اﺳﻼم
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ !!

