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دویچی ویلی (زیالند جدید)

برگشت مسلمانان به مساجد
عکس اردرن روی برج دبی
یک هفته پس از حمله به دو
مسجد در زیالند جدید،
نمازگزاران دوباره به این
مساجد برگشته و مراسم
عبادت را آغاز کردند.
همچنین

امارات

متحده

عربی از صدراعظم زیالند
جدید تقدیر نموده و برج
خلیفه را با تصویر او تزئین
تصویر صدراعظم زیالند جدید روی برج خلیفه در دبی

کرده است.

مسجد النور که بیشتر نمازگزاران در آن کشته شدند ،روز شنبه دوباره به روی نمازگزاران باز شد .مسجد لینوود
نیز روز یکشنبه دوباره گشایش یافت.
این دو مسجد ،که پس از حمله تروریستی  1۵مارچ از سوی یک شهروند آسترالیایی به نام بریتون تارانت مورد
حمله قرار گرفته بودند ،به دالیل امنیتی ،تحقیقات و همچنین بازسازی مسدود شده بودند .براثر این حمله  ۵0تن
از جمله دو مهاجر افغان کشته شدند.
در مسجد النور بیشتر نمازگزاران در آن کشته شدند.
در مراسم بازشدن دوباره مسجد لینوود؛ که هفت تن در آن جانشان را از دست دادند ،عبدالعزیز وهابزاده؛
مهاجر افغان نیز شرکت کرده بود.
وهابزاد به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر در این رویداد ،به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار گرفته است.
عبدالعزیز در این مراسم گفت« :تمام خاطراتم دوباره تازه شد ،اما ما باید به جلو نگاه کنیم ».این مرد  ۴۸ساله
و پدر چهار فرزند افزود« :برای درمان زخم ها به وقت نیاز است ،ولی باید قوی بود».
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جسندا اردرن نخست وزیر زیالند جدید اعالم کرده که جمعه آینده برای یادبود از قربانیان ،مراسم ملی یادبود
برگزار شود .این مراسم در برابر مسجد النور در شهر کرایست چرچ ساعت  10قبل از ظهر به وقت محلی،
برگزار خواهد شد.
جسندا اردرن اظهار داشته« :مراسم یادبود فرصتی خواهد بود تا تمام انسان ها ،مردم زیالند جدید و مردم جهان
به هم بپیوندند و از قربانیان حمالت تروریستی قدردانی کنند».
او افزود که «مراسم یادبود به تاریخ  29مارچ فرصتی خواهد بود تا یکبار دیگر نشان بدهیم که مردم زیالند
جدید همدرد ،متحد و متنوع هستند و اینکه ما از این ارزش ها پاسداری میکنیم».
نخست وزیر زیالند جدید به خاطر عکس العملش در برابر حمله تروریستی به مساجد شهر کرایستچرچ ،مورد
تقدیر قرار گرفته است .او در مراسم سوگواری چادر پوشید ،با خانواده های قربانیان اظهار غمشریکی کرد،
تشدید فوری قانون سالح را اعالم کرد و همچنین گفته که دولت مصارف مراسم خاکسپاری قربانیان را به عهده
میگیرد.
امارات متحده عربی به گونۀ خاص از خانم جسندا اردرن تقدیر کرده و برج خلیفه؛ بلند ترین ساختمان جهان در
شهر دبی را با تصویر او مزین کرده است .در این عکس صدراعظم زیالند جدید نشان داده شده که چادر به سر
دارد و یک خانم مسلمان را در آغوش گرفته است.
محمد بن رشید المکتوم ،حاکم دبی از خانم جسندا اردرن به خاطر همبستگی او که باعث بیشتر شدن "احترام به
 1،۵میلیارد مسلمان" در سراسر جهان شده ،تشکر کرده است.
برای کمک به خانوادههای قربانیان از طریق صفحات انترنیتی سازمانهای خیریه ،حدود  10،۸میلیون دالر
زیالند جدید که بالغ به  ۶،۶میلیون یورو می گردد ،جمعآوری شده است.
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