
Северна Македонија: Поглавар Исламске заједнице Сулејман Реџепи разрешен након сазнања да је склопио брак са 50 година млађом изабраницом
четвртак, 28 мај 2020 18:39

 У Северној Македонији је разрешен поглавар Исламске верске заједнице Сулејман
Реџепи, иначе познат македонској и широј јавности по бројним контроверзним изјавама,
а склапање брака са 50 година млађом изабраницом наводи се као главни разлог за
његово разрешење, преносе македонски медији.

  

  Са двотрећинском већином, Ријасет Исламске верске заједнице у Северној Македонији
разрешио је реиса ул улему Сулејмана Реџепија, изјавио је муфтија Гостивара Шаћир
Фетаи, који је истовремено постављен за вршиоца дужности председника ИВЗ до
окончаја изборне процедуре за новог поглавара.   

Како је саопштио, одлука ступа на снагу одмах, а њу су потписали гостиварски, скопски,
тетовски, кумановски, струшки и остале муфтије у тој земљи, као и декан Факултета за
исламске студије у Северној Македонији.

  

Како незванично пишу македонски медији, разлог за Реџепијево разрешење је
прошлонедељно склапање грађанског брака између Реџепија и 24. годишње изабранице
Емине Јетиши, за коју су македонски медији навели да је потпредседница огранка
владајуће албанске партије у тој земљи ДУИ у скопском селу Студеничани.

  

Сада већ бивши поглавар ИВЗ у Северној Македонији познат је широј јавности по
бројним контроверзним изјавама.

  

Прошле недеље током муслиманског празника Бајрам Рамазана изјавио је да је вирус
Цовид-19 побеђен, те да је вирус мртав, на шта је реаговао и македонски министар
здравља Венко Филипче, упозоравајући македонску јавност да је вирус и даље
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присутан.

  

- Цовид-19 је мртав. Бог је са нама и када је Бог са нама ми се осећамо најјаће на свету -
изјавио је Реџепи.

  

Претходно је претио македонским властима да ће престати да подржава њихову борбу
против ширења вируса Цовид-19 уколико не обезбеде финансијска средстава за
Исламску верску заједницу, за коју, како је казао, трпи велике финансијске штете током
пандемије и затварања џамија.

  

Реџепи је у судском спору и са једним од челника Исламске верске заједнице у Северној
Македонији Сулејманом Бузакуом, који је пре неколико месеци тврдио да је Реџепи
нелегално на челу Исламске верске заједнице.

  

Тада је Реџепи претио и македонским властима и изјавио да ће саопштити јавности у
Северној Македонији криминалне активности власти за које он, како је навео, има чврста
сазнања.

  

(Танјуг)
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