
САД:  Хади Мадари, оптужен за напад ножем на Салмана Руждија, изјаснио се пред судом да није крив за напад и покушај убиства
недеља, 14 август 2022 12:59

 Хади Мадари из Њу Џерзија оптужен за напад ножем на светски познатог писца
Салмана Руждија изјаснио се пред судом да није крив за напад и покушај убиства.

  Бранилац Хадија Матара (24) се изјаснио о кривици у име свог клијента, а оптужени се
на суду појавио у црно-белом комбинезону са белом маском за лице и с лисицама на
рукама.   

Тужилац је оценио да је у питању "унапред планирани" злочин са предумишљајем, због
којег је аутор "Сатанских стихова" остао у болници са тешким повредама, преноси АП.

  

Судија није пристао на кауцију за привремено пуштање на слободу након што јој је
окружни тужилац Џејсон Шмит указао да је Матар смишљено предузео кораке да
намерно науди Руждију јер је унапред обезбедио пропусницу за догађај на коме је
прослављени аутор говорио и стигао дан раније у Њујорк са лажном личном картом.

  

"Ово је био циљани, ничим изазван, унапред планирани напад на господина Руждија",
рекао је тужилац Шмит.
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Ружди је у петак нападнут на бини током јавне трибине у Њујорку, а осумњичени Хади
Матар који га је више пута убо у врат и стомак због чега је оптужен за напад и покушај
убиства,.

  

Руждијев агент Ендру Вајли рекао је да је писац на респиратору и да не може да говори.

  

"Вести нису добре. Салман ће вероватно изгубити једно око, нерви у руци су му
прекинути, а јетра избодена и оштећена", рекао је Вајли.

  

Лекар који се затекао на пријему славног књижевника у болницу описао је Руждијеве
ране као "озбиљне, али излечиве".

  

Ен-Би-Си пренео је у суботу позивајући се на извор из полиције, да је нападач на писца
био симаптизер шиитског екстремизма и циљевима Иранске револуционарне гарде. 

  

Само неколико дана пре него што је нападнут ножем у Њујорку, Ружди је рекао у
интервјуу за немачки лист "Штерн" да поново живи релативно нормално након што се
годинама скривао због претњи смрћу. 

  

(РТС)
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