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ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА 

ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 
 
Африм Тахири, мудар теолог, интелектуалец и 

книжевен  творец,  публицист  и  незаситен  следбе‐

ник на филозофијата која гласи: “верата издигна‐

та  во  идеологија  е  џелатот  на  една  нација”,  до 

пред  извесно  време  беше  Генерален  Секретар  во 

ИВЗ  на  РМ.  Беше  главниот  промотер  на  сите 

активности превземени од оваа Институција. За‐

сега, принудно е суспендиран од Претседателот на 

ИВЗ и обвинуван за “пучизам”. 

Тоа  е  тој  момент  на  прекршување  кога  ќе  се 

оформи  Движењето  за  реформи  во  ИВЗ  која  ќе 

започне  една  силна  кампања  против  лидерот  на 

оваа Зaедница. За тоа што всушност се  случило, 

што  му  претходело  на  овој  “земјотрес”  во  ИВЗ, 

кои се позициите на страните,  кои се можности‐

те на решавање на ова недоразбирање, на детален 

начин, широката јавност ќе биде информирана во 

ова мегаинтервју  водено  со Африм Тахири,  довче‐

рашниот  најблизок  човек  на  Хаџи  Сулејман  ефе‐

нди Реџепи. 
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Во ова  долго  интервју  ќе  се  зборува  за  актуе‐

лната ситуација во ИВЗ, за нејзиното лошо орга‐

низирање како и за нови идеи за тоа како треба да 

функционира оваа Институција во согласност со 

современите услови и барања. Ќе бидат откриени 

многу  проблеми  непознати  досега  за  пошироката 

јавност и верниците, со цел колку толку да се при‐

ближи вистината  која не може да си најде простор 

низ медиумите, како што вели нашиот соговорник, 

купени од Сулејман Реџепи, со цел, за вистинити да 

бидат  прифатени  само  неговите  “лаги”. Оттука, 

произлезе  и  идејата  за  ова мегаинтервју  во  вид на 

книга.  за  да  се  пренесе  и  другата  вистина  промо‐

вирана  од Африм Тахири,  претставник  на Движе‐

њето за реформи во ИВЗ на РМ.      
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Повеќе од две и пол децении ве сметаа за 
најверниот човек на Реисот на ИВЗ,  
Х. Сулејман еф. Реџепи. Веќе година дена сте 
негов заколнет противник? Вака вели 
ефенди Реџепи, но, многу малку муслимани 
од земјата веруваат во овој судир меѓу вас! 
Што точно се случи меѓу вас? 
  

 Бисмил‐лахир‐рахманир‐рахим!  

Во името на Алах, Mилостивиот, Сoмилосeн! 

Во првата деценија бев противник и се борев со 

сите  непријатели  на ИВЗ,  се  разбира и  на  Реисот. 

Овие  непријатели  не  беа  малку  на  број.  Во  ’90 

години  во  Каиро,  односно  во  Универзитетот  Ал 

Азар каде што студираа  значителен број  албански 

студенти  од  Македонија  но  и  од  Косово,  започна 

едно  студентско  движење  насочено  против 

поглаварот  на ИВЗ.  Слични  движења  имаше  и  во 

неколку  Универзитети  во  Јордан  во  1994‐99‐те 

години  додека  и  јас  студирав  таму.  Јас  инаку  бев 

еден  од  ретките  што  го  бранеа  и  војував  со  сите 

движења  од  дистанца.  Тогаш  бев  убеден  дека 

недостатоците  на  една  личност  или  организација 

можат да се надминат само ако си близу личноста 

или во самата организација. Игрите од дистанца не 

се ништо друго освен манипулација. 

Втората  деценија  бев  поблиску  до Мола Суљо, 

бев дел од институцијата и, повторно  се  ставив на 

страната  на  оние  кои  ги  војуваа  сите  обиди  за 
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секташтво  или  фракционирање  кои  би  довеле  до 

слабеење и уништување на ИВЗ, на чие чело беше 

Сулејман Реџепи. Во 2000‐та година, по една силна 

кампања водена против него, тој беше принуден да 

се  повлече  од  позицијата  поглавар  на  ИВЗ  и, 

веднаш започна деградацијата на оваа институција, 

која  потпадна  во  рацете  на  шарлатаните  и  неза‐

ситните ајдуци и ИВЗ се повеќе се доближуваше до 

точката на крајно затворање. Тогаш,  јас со неколку 

верни пријатели, по претходен договар со Сулејман 

Реџепи кој требаше да ни се придружи, на почеток 

скришум, а понатаму на некој вид и да ни претхо‐

деше  во  нашиот  ангажман  да  ја  спасиме  оваа 

вековна  исламска  институција,  се  уфрливме  во 

бескомпромисна војна. 

 Елхамдулилах  (благодарeние  нa  Алах),  успе‐

авме да ги парализираме сите непријатели на ИВЗ 

и  повторно  го  вративме  Мола  Суљо  на  чело  на 

Исламската Верска Заедница. Нормално, ние, при‐

чинителите  на  неговото  враќање,  бевме  вработени 

на  влијателни работни места,  не дека баравме,  но, 

едноставно,  тоа  беа  главните  позиции  кои  ја 

стабилизираа и чуваа ИВЗ. Во тие моменти, Мола 

Суљо, немаше посигурни луѓе од нас. Тој и самиот 

знае што  ми  има  ветено,  како што  знаат  и  многу 

други,  но  мене  не  ме  интересираше  ништо  друго 

освен работите да врват добро и успешно! 

И,  последниве  пет  години,  беа  едноставно, 

период на рефлексија, период на доживеани многу 
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разочарувања. И еве, деградирани ‐ денес, Сулејман 

Реџепи на незаконски начин ги има вработено сите 

негови  поранешни  непријатели!  Треба  да  сме 

доследни,  jaс  се борев против  сите непријатели на 

ИВЗ  како  и  против  Реисот  и,  повторно  го  правам 

истото! Сега, откако Сулејман Реџепи пред мене и 

пред моите пријатели призна дека го газел Уставот, 

се претвори во најголемиот непријател на ИВЗ! Тој 

има  згазено  сé,  Уставот,  јавно  дадената  заклетва, 

бесата дадена на пријателите, се издаде себеси како 

и сите верници во земјата! Затоа, кажете ми, како е 

можно  и  понатаму  да  бидам  со  него,  јас  и  моите 

пријатели  немавме  желба  да  бидеме  дел  од 

неговото предавство, избравме да бидеме верни на 

вистината и да му кажеме доста!    

  

  

Но што се случи меѓу вас?  
Зошто ова страшно непријателство! До 
вчера блиски пријатели а денес се гледате 
низ судските сали! 
  

Неколку години по ред го молевме да внимава, 

затоа  што  на  некој  начин  ние  бевме  гарантот  за 

неговото враќање, пред неколку важни национални 

фактори  гарантиравме  за  неговата  искреност  и 

верност,  за  неговата  готовност  да  го  развие  исла‐

мскиот  верски  живот  во  Македонија  без  преду‐

мисли.  Го  вративме  повторно,  тргна  работата  кон 
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добро,  но,  одеднаш,  скршна  од  патот.  Неговото 

скршнување се случи во моментот кога во  јавноста 

се шпекулираше дека тој бил соработник на тајни‐

те  служби. Цело  време мислевме  дека  е шпекула‐

ција  на  истите  луѓе  кои  безпрекин  го  напаѓаа. 

Црвот  на  сомнежот  навлезе  во  нас  во  моментот 

кога  тој  се  разви  во  најголемата  пречка,  дури  и 

збесна,  за  лустрацијата  на  верските  клерици  во 

Македонија.  Не  ни  беше  јасно  зошто  толку  силно 

одбиваше еден таков предложен закон. Тоа е моме‐

нтот  кога  се  појавија  првите  искри  на  заладување 

на  нашите  односи.  Не  можете  ни  да  замислите 

колку  енергија  има  потрошено  и,  колкумина  има 

ангажирано  само  за  да  се  спаси  од  лустрација! 

Несомнено, тоа скапо го чинеше не само него туку 

и  ИВЗ!  Велиме  така,  затоа што  тој,  наместо  да  се 

занимава  со  приоритетите  на  ИВЗ,  започна  да 

врши дневно политички  услуги  во Македонија,  де 

на  едната  страна  де  на  другата!  Во  зависност  од 

потребите на неговите “спасители” од лустрација. 

Потоа газењето на Уставот, истекот на неговиот 

мандат  и  одбивањето  да  биде  реизбран  согласно 

Новиот  Устав  туку,  да  биде  самoименуван  на 

позиција  Реис.  Од  овој  момент  започнаа  неговите 

лукавштини  кои  не  бевме  во  можност  да  ги 

следиме а најмалку да ги поддржиме.  
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Зборувате во множина “ние”! Kој “ние”? 
  

Сиот свет знае дека неговото враќање на чело на 

ИВЗ  го  овозможи  самоодрекуваната  активност  на 

денешните основачи на Движењето за реформи во 

ИВЗ.  Нормално,  зад  себе  сме  имале  десетици 

пријатели  и  другари  кои  нé  поддржаа  во  овој 

многу  искрен  обид.  Слично,  како  што  и  сега  не 

поддржуваат  и  секој  ден  на  Движењето  ни  се 

приклучуваат имами, дипломирани и невработени 

оџи, како и значителен број студенти, независно од 

заканите кои им се прават во најразлични форми! 

 

 

Но, зошто вие надвор а непријателите  
на Реисот внатре? 
  

Ова уште на времето го посакуваше Мола Суљо! 

За  оваа  ѓаволеста  стратегија  и  порано  имаше 

дадено знаци. Тој на време имаше работено и има‐

ше  пројавено  интерес  да  ги  внесе  внатре  неговите 

непријатели. Веќе не му беа потребни пријателите, 

затоа  што  ги  сметаше  за  автоматски  средства  во 

неговата  стратегија.  Тој  имаше  огнена желба  да  ја 

среди  ситуацијата,  со  тоа  што  сите  негови 

непријатели  да  работат  за  него  и  да  ги  принуди, 

сите  свои  незаконити  дејствувања  да  бидат 

легализирани  и  легитмирани  од  нив.  Неговите 
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валкани  работи  никогаш  немаше  да  бидат  одо‐

брени од неговите вистински пријатели.                                    

Ако во минатото непријателите на ИВЗ беа тие 

кои не прифаќаа институционално дејствување, не 

го  признаваа  Уставот  на  ИВЗ  и  така  по  ред,  сега 

повеќе  од  јасно  е  дека  Мола  Суљо  така  како  што 

поминуваше  времето,  уживајќи  ги  привилегиите 

на  позицијата,  ги  надмина  границите  на  законот, 

започна  да  се  гледа  себеси  како  да  е  над  сé, 

зборуваше како да беше над органите на ИВЗ и над 

Уставот! Ова што го кажувам е познато за сите кои 

работеле со него,тој, честопати, за многу проблеми 

знаеше да одговара со зборовите, “остави ги тие, јас 

сум  документ,  јас  велам!”,  или  пак  кога  ќе 

избркаше некого од работа да рече ʺјас го вработив, 

јас  го  бркамʺ,  оваа  последна  изрека  имало  случаи 

кога  и  јавно  ја  изрекувал  на  интервјуа!  Значи, 

неговата волја ја постави над законот! А, кога ова ќе 

биде  кажано  од  првиот  човек  на  институцијата, 

последиците  не  ни  можат  да  бидат  предвидливи! 

Несомнено,  во  вакви  околности,  во  институцијата 

се  создава  клима  каде  речиси  сите  вработени  се 

залагаат  своите  аспирации  да  ги  реализирааат  нé 

во  согласност  со  законот,  туку,  преку  шефот  кој 

својата  желба  ја  поставува  над  законот!  Оваа 

состојба,  несомнено  дека  затропа  во  скапаната 

совест  на  оние  кои  со  децении  имаа  дејствувано 

против ИВЗ и, како докажани непријатели сега да 

им се придружат на новите „браќа“ внатре ИВЗ‐то 
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!  Јас сум истиот, не ги сменив своите ставови, како 

студент,  како  невработен,  потоа  како  вработен  во 

ИВЗ, како и сега, ангажиран сум и водам активно‐

сти во согласност со Уставот на ИВЗ и ништо пове‐

ќе. Не е важно каде се наоѓам физички, во или вон 

институцијата,  важно  е  дека  работам  во  духот  на 

исламските  и  уставни  начела!  Тие ште  денес  сме‐

таат дека се во институијата, им гарантирам дека не 

се ништо повеќе од само физички присутни.! 

 

  

Сега изнесувате многу нечисти работи  
на ефенди Реџепи! 
  

Не е вистина,  јас не велам ништо повеќе од тоа 

што  му  го  имам  кажано  нему  во  очи!  Никогаш 

немам  зборувано  за  друго  освен,  за  нештата  пов‐

рзани со неговата работа во ИВЗ! Он ниту ме има 

опцуено некогаш, нити јас него, со него немав при‐

ватен проблем! Бидете убедени дека, сé што до сега 

сум  рекол  против  него,  било  поврзано  само  со 

неговата  работа  во ИВЗ,  затоа што  немав  потреба 

и, никогаш нема да имам, да се занимавам со него‐

виот приватен живот! Несомнено дека ова го знае и 

самиот Мола  Суљо,  тој  дури    знае  и  какви  други 

забелешки има добиено од моја страна а кои  ги не‐

мам  кажано на  јавноста!  Во  овој  случај  би подвле‐

кол и нешто друго, против Мола Суљо толку многу 

е  пишувано  и  најискрено  ви  велам  дека,  не  им 
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верувам  на  сите!  Мене  ми  се  доволни  тие што  во 

континуитет му ги кажував во кабинетот! 

Целата  јавност знае дека, од 2013  година па на‐

ваму, тој почна да си создава себеси големи пробле‐

ми, изнесе многу нечисти работи за себе! Не ми се 

верува дека досега, за време на целата негова кари‐

ера во ИВЗ, некој го има брането повеќе од мене, со 

исклучок на периодот на 90‐тите  години,  од поче‐

токот на овој век па се до пролетта 2014 кога  ја де‐

понирав мојата оставка, бев многу блиску до него и 

со  длабоко  убедување  велам  дека  Мола  Суљо  од 

2013 година не беше истиот тој за кого десет години 

порано го направивме невозможното за негово по‐

вторно враќање на чело на ИВЗ. Во март 2015 годи‐

на, во присуство на Скопскиот муфтија му го реков 

и ова, “жал ми е, прифаќаш совети од некои “глу‐

паци” што ти го посакуваат доброто и од еден “па‐

метен” што ти го посакува лошото!” Му кажав дека 

многу луѓе посакуваат да има конфликт меѓу нас и 

др, и др.!  Јас  го дадов својот максимум, нормално, 

бидејќи  почувствував  должност  да  го  бранам,  се 

додека  не  се  уверив  дека  една  таква  мисија  е 

невозможна!  А  сега  доволно  е  да  му  се  даде  мик‐

рофонот,  и  веднаш  си  создава  непријател!  Колку 

повеќе му  се  дава можност  да  зборува,  толку и  ќе 

биде  омразен!  Сведок  сум  на  многу  вакви  случаи, 

имам проживеано тешки моменти! А за ова време 

што  сум  надвор  од ИВЗ,  му  се  заблагодарувам  на 

Бога, се чувствувам многу по смирено! 
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Ако  некој,  газењето  на  Уставот  го  смета  како 

една од нечистотиите на Мола Суљо,  тогаш колку 

би било право, на штета на ИВЗ да кажеме дека сé 

е  во  ред.  Да  се  навратиме,  од  функцијата  што  ја 

имав,  бев  задолжен  да  го  предупредувам  да 

внимава со нормативните акти на ИВЗ, да внимава 

како се однесува со Уставот на ИВЗ. Жално, но тој 

ни  велеше  “го  газиме  за  наше  добро”!  А  ние, 

никогаш не  побаравме  таква  услуга  од  него!  Дали 

сте  слушнале  некогаш  од  Мола  Суљо  или  од 

органите  на  ИВЗ,  дека  сум  газел  некој  член  од 

Уставот додека  сум бил таму? Од друга  страна,  ви 

гарантирам,  можам  да  зпочнам  од  првиот  член  и 

до последниот да ви приложам докази за тоа каде 

се  направени  прекршувања  на  Уставот!  Толку 

прекршувања  се  направени,  така  што  сега  веќе  е 

неопходно  овој  Устав  да  се  прилагодува  на 

каприците на вработените! 

 

  

Како е можно, може ли да ми напоменете 
барем два-три примери? 
  

Ако Уставот вели дека за муфтија може да биде 

избрана  личноста  која  има  завршено  високо 

исламско образование, во Скопје имаме случај кога 

„избраниот“  има  друго  образование,  арапсиот 

јазик!  Ако  за  избор  на  муфтија  според  Уставот  и 

Правилникот за избор на муфтија, е предвидено да 
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се има Централна Изборна Комисија и Регионална 

Изборна  Kомисија,  овие  комисии  недостигале  во 

три случаи при избор на муфтии, немало во Дебар, 

во  Тетово  и  на  крајот  и  во  Скопје.  Вака  се  гази 

Уставот, Правилникот за избор на муфтија и др. За 

иронијата  да  биде  поголема,  без  трошка  срам,  за 

материјални  или  кариеристички  интереси,  сите 

„муфтии“  прифаќаат  да  бидат  во  служба  на 

рушење  на  правниот  систем  на  ИВЗ!  Во  овој 

правец, ако се покаже за неопходно, ќе излезам со 

посебно издание ! 

  

Сепак, останавте покрај него? 
  

Господ  ме  искуши  да  бидам  покрај  него,  се 

разбира  до  моментот  кога  се  откри  сета  негова 

ѓаволска  игра.  Лично  јас,  кога  jа  сетив  неговата 

игра,  дадов  оставка.  Ме  замоли  да  се  вратам  на 

должност,  заколнувајќи  се  дека  моите  забелешки 

ќе  бидат  земени предвид и дека  сé  ќе  се поправи. 

Но,  грешките  не  само  што  не  запираа,  туку  за 

кратко време се умножија. 
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Причините за вашиот отказ од позицијата 
Генерален Секретар на ИВЗ не се објавија? 
Ни условот исполнет за вашето враќање? 
  

Мојата оставка во јуни 2014 година ја составив со 

овие  зборови:  “Во  неможност  и  понатаму  да  се 

занимавам и да се обвинувам за туѓите грешки, да‐

вам  отказ  од  позицијата  Генерален  Секретар  на 

Исламската  Верска  Заедница  на  РМ.”  Верувам 

дека ова доста зборува, работите не биле како што 

треба. 

Кога  ќе  работиш  сo  човек  кој  ги  ужива  сите 

привилегии,  ако  се покажеш невнимателен,  тој  ќе 

си дозволи себеси да ја изврши и привилегијата на 

пренесување  на  одговорноста  кај  другите!  Во 

случајот  на  мојата  оставка,  станав  причинител  за 

прекинување  на  едно  многу  ниско  дејствувањe, 

криминал,  поврзано  со  кражбите  на  еден  од  инт‐

ригантите на ИВЗ, најопасниот крадец и препрод‐

авач што  ја  дамкоса ИВЗ,  сам  себеси  претседател, 

на  здружението  личност,  Хилал,  значи,  Мустафа 

Даути кој,  според една изјава дадена пред неколку 

дена,  сведочеше  дека  се  уште  не  дознал  кои  се 

членовите  на  претседателството  на  Здужението. 

Oвој опасен крадец, долго време водел „бизниз” со 

еден  турчин,  божествен  и  хуман  муслиман  г‐дин 

Сулејман Мутлуџан Саран,  кој живееше и  дејству‐

ваше во Австрија. Го држеше заложник човекот ве‐

тувајќи му дека ќе  го превземе организирањето на 
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хаџот во Македонија. Ова заложништво го чинеше 

пари  турчинот,  пари  кои  завршуваа  во  џебот  на 

овој измамник, го чинеше донирање на возило како 

и на едно комбе кои никогаш не се видe во дворот 

на ИВЗ.  Ужасот  стана  поголем  кога  овој  господин 

ми напиша писмо во кое ми ја објасни сета валкан‐

ост.  Најстрашното  беше  тоа  што  овој  измамник, 

меѓу другото манипулирал во мое име, неговото за‐

ложништво  го  условувал  во  мое  убедување,  затоа 

требало да ми испрати средства за спонзорство, за 

мое  учество  низ  меѓународните  конференции!  За 

оваа измама како и за многу слични други, поседу‐

вам  документи.  Тоа  беше мотивот  на  мојата  оста‐

вка. Не можам да работам во една верска институ‐

ција каде што дејствува еден таков измамник. 

Сулејман  Реџепи,  плашејќи  се  од  мојата 

евентуално јавна реакција, веднаш “го избрка” и ме 

замоли да  се  вратам и  да  ги реализираме проект‐

ите кои ги имавме предвидно а кои беа за доброто 

на исламот и муслиманите во земјата и пошироко. 

Ме чудеше како се колнеше дека не знае ништо 

во врска со Мустафа Даути, а подоцна ќе се открие 

дека и самиот бил вклучен во акцијата на дерење на 

турчинот од Австрија. Тој никогаш го нема избрка‐

но Мустафа Даути од работа, туку само од канцел‐

аријата!  Го  немаше  избркано  затоа  што  сега  веќе 

“хуманитарната  организација”  Хилал  ја  имаше 

претворено  во  своја  фирма,  дури  и  самиот  беше 

потписник во организацијата! И по моето враќање, 
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тој  патеше  поради  својата  неискреност,  многу 

работи направи тајно, се разбира на штета на ИВЗ 

и  со  цел  лично  профитирање!  Кога  сфати  Мола 

Суљо дека го фативме на дело, веќе беше доцна. За 

да искенира една валкана игра со цел предизвику‐

вање на уште поголем срам. Во меѓувреме, работе‐

ше  со  нашите  пријатели,  одделно,  со  цел  нивно 

оттргнување  од  мене.  Сега  веќе  ми  објави  војна. 

Јасно  беше  дека  сé  додека  ме  има  мене  внатре  не 

може  да  “победи”.  Затоа  во  една  манифестација 

организирана  од  Скопското  муфтиство  по  повод 

натпреварувањата во Kуран, Мола Суљо го искори‐

сти  моментот  пред  присутните  и  пред  гостите  од 

сите  органи  на  ИВЗ  за  да  го  официјализира  ко‐

нфликтот помеѓу него и нас. Зборуваше како бесен, 

како  чукнат.  Сите  помисливме  дека  се  пореметил 

во умот. На крај,  загрижени  за неговото ментално 

здравје,  излеговме  да  го  испратиме  до  неговото 

возило, а тој до небо им упати рафални пцовки на 

имамите,  оџите,  им  ги  опцу  мајките,  жените,  со 

највалканиот  речник  соодветен  за  еден  уличар, 

дури  во  присуство  на  многу  граѓани  кои  беа 

присутни  и  во  салата.  Беше  многу  срамно  и  за 

неговата  возраст!  Ова  беше  крајниот  момент  на 

расипување  на  нашите  односи!  Токму  за  ова,  во 

едно интервју имав изјавено дека Сулејман Реџепи 

е за во болница а не за во ИВЗ! 
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Но вие додека бевте внатре ИВЗ, сте имале 
неколку појавувања во јавноста и интервјуа 
каде што сте се изјасниле дека имате успеси 
во многу полиња? 
 

Точна констатација! Сведок сум дека ИВЗ има‐

ше добар развој се до 2011  година, потоа како   по‐

чнаа да се забавуваат чекорите, бидејќи се повеќе се 

отежнуваше  соработката  со  Сулејман  Реџепи!  До‐

дека во нашата средина беше и Хаџи Јакуп ефенди 

Селимовски, се туркаше некако, но откако тој поч‐

ина,  Мола  Суљо  едноставно,  стана  како  безумен!  

2013‐та  година  беше  годината  кога  започна  да  се 

стеснува  просторот  за  здрави  и  долгорочни 

активности!  Погрешно  бев  разбиран  секојпат  кога 

посакував  да  спречам  некој  скандал  со  кој  тој 

зачудувачки се гордееше, слично на адолецент!         

  

 

Ве молам една хронологија за сето тоа што  
се случи! 
  

Се  согласувам!  Да  не  се  повторувам,  но  да 

подвлечам тука уште еден факт. Мола Суљо знаеше 

дека  јас  бев жив  архив  на  неговите  дела.  Тој  беше 

живо  заинтересиран  за  конфликт  со  мене,  по 

можност  со  трагичен  крај.  Ние  не  му  ја  дадовме 

оваа  прилика,  бидејќи многу  добро  знаевме  каков 

слаб сценарист е тој. Тој за некое време остана без 
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својата  „машина“  што  му  ги  переше  парите  и 

валканите  дела.  Беше  живо  заинтересиран  да  ја 

враќа “машината” која ја ʺоттргнаʺ по повод мојата 

оставка, оваа вистина тој и самиот ја има коменти‐

рано и со некои наши заеднички пријатели, од кои 

во  континуитет  бев  информиран!  Значи,  тој  едно 

ветуваше а друго имаше на ум! И не само толку, тој 

заедно  со  „машината“  без  да  ги  почитува  прави‐

лниците за работа, навлегоа во работите на Муфти‐

ството,  а  кога  наидоа  на  тврдо,  тогаш  ја  започнаа 

војната против  актуелниот Скопски муфтија Хаџи 

Ибрахим ефенди Шабани. Се поставува прашање‐

то:  зошто  Мола  Суљо  не  ги  зеде  предвид  забеле‐

шките  на Скопското Муфтиство  туку  претпочита‐

ше во четири очи да се договара со еден инвеститор 

во  врска  со  еден  имот  кај  поранешното  место  на 

Комуналец,  без  соодветна  комисија?  А  сега  се 

озборува,  а  и  нека  се  озборува,  нека  се  уништи 

угледот  на  ИВЗ,  бидејќи  така  избра  самиот Мола 

Суљо,  а  кога  се  озборува  никој  не  излегува  во 

одбрана!  Кој  да  излезе  кога  за  оваа  „спогодба“ 

немаше  ни  формална  комисија!  Се  зборува  дека 

некој  си  бизнисмен  го  имаа  одерено  и  на  крај  го 

избркале! Трагите на тој „инвеститор“  се видливи, 

не во вакафот туку во луксот на измамниците. Ќе се 

обелодени и оваа афера,  како што  се обелодени и 

неговото  сценарио  преку  кое  заедно  со  оџата  од 

своето  село  му  го  спремаа  отказот  на  Муфтијата 

ефенди Шабани.  Тогаш,  самиот  тој  побара  средба 
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со  нас,  со  истите  пријатели  кои  го  вратиле  пов‐

торно  во  позицијата  реис,  и  со  цели  часови  ни  се 

исповеда,  ни  се  извинуваше,  ја  бараше  нашата 

поддршка и, на крај ни ја понуди и својата оставка. 

Нормално,  не му  ја  прифативме,  но можеме  да  ја 

документираме! 

 

  

Што се случи потоа? 
  

На 26.04.2015 пред манифестацијата на затвора‐

њето на натпреварите во Kуран, Скопскиот Муфти‐

ја  приреди  ручек  за  гостите  каде  што  презенти‐

раше  и  Мола  Суљо  со  соработниците  и  другите 

гости.  Се  забележуваше  нервозата  на  Сулејман 

Реџепи  поради  моето  присуство  таму,  затоа  што 

бев  позициониран  на  страната  на  Муфтиството. 

Ако Мола Суљо нема сила да се меша во имотите 

во  Тетово,  Гостивар  или  во  Велес  и Штип,  зошто 

тогаш да се меша во имотот на Скопското Муфти‐

ство? Пред неколку дена, по разговорот кога ние не 

му  ја  прифативме  оставката,  се  зборуваше  дека 

Сулејман Реџепи има одлучено  да ме разреши од 

позицијата Генерален Секретар како и да ги избрка 

тие  кои  учествувале  во  разговорот  воден  во  Ско‐

пското Муфтиство. На 26.04.2015, за време на мани‐

фестацијата натпреварувања во Kуран, штом му се 

даде  збор  на  Сулејман  Реџепи,  тој  меѓу  другото 

започна  гневно  да  зборува  против  неколку  слу‐
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жбеници  на  Скопското  Муфтиство  и  против 

Муфтијата,  кој,  претходно  одбил  да  биде манипу‐

лиран  и  да  премине  во  неговиот  табор  против 

мене. Тој  збесна кога Муфтијата им подели благо‐

дарници  на  тие  кои  дале  посебен  придонес  за 

враќањето на имотите, бидејќи биле бескомпроми‐

сни и ажурни во  враќањето на имотот!  Зошто ова 

го  ужасни  и  изнервира  Мола  Суљо,  останува  са‐

миот да ни објасни. Сулејман Реџепи,  во  случајов, 

наместо  да  се  израдува,  тој  ги  нападна,  им  објави 

војна,  им  побара  мегдан  со  цел  да  се  измерат 

силите  помеѓу  тие  кои  го  множат  имотот  на  ва‐

кафот  и  Мола  Суљо  кој  за  имотот  на  вакафот 

одлучуваше  според  своите  вкусови,  без  да  ги  поч‐

итува  пишаните  правила!  На  26.04.2015,  по  напу‐

штањето на местото на манифестаијата, кај паркин‐

гот,  Сулејман  Реџепи  нервозно  му  се  обрати  на 

Скопскиот  муфтија,  во  мое  присуство  и  на  многу 

други,  кажувајќи  му  дека  веќе  нема  да  се  гледаат, 

потоа  на  имамите  им  упати  рафални  пцовки. 

Истата  ноќ,  во  јавноста  се  појави  веста  дека Мола 

Суљо  го  нападнал  физички  Скопскиот  муфтија. 

Нормално,  тоа  не  беше  вистина,  беше негова  лага 

со  цел  да  ги  охрабри  другите  кои  се  колебаа  во 

војната на Суљо против нас. Скопскиот муфтија го 

негира  физичкиот  инцидент,  но  потврди  дека 

имало  тешки  провокации  како  и  пцовки  упатени 

против мајките и жените на имамиве во земјата. На 

27.04.2015, Мола  Суљо,  наместо  да  ги  смири  стра‐
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стите,  повторно  провоцира  преку  враќањето  на 

работа  на  личноста  која  беше  избркана  по  моето 

барање,  речиси  пред  една  година.  Значи,  наместо 

да превземе законски мерки против препродавачот 

кој  го  оцрнуваше  угледот  на  ИВЗ,  чија  штета 

несомнено дека долго ќе се осети, тој го наградува‐

ше враќајќи го повторно на работа. Овој поздрав на 

Мола Суљо беше упатен против мене и, за прв пат 

пред сите пренесе сигнали дека не е заинтересиран 

за ред и правила во ИВЗ, туку за арамилук и краде‐

ња.  На  29.04.2015,  Скопскиот  муфтија  одржа 

конференција  за  медиуми  и  побара  во  рок  од  48 

часа  Сулејман  Реџепи  јавно  да  се  извини  за 

пцовките упатени до оџите! Тој, сметајќи се себеси 

за безгрешен“, тоа не го прифати.  

 

  

Истиот ден вие разоткривте еден страшен 
скандал против реисот на ИВЗ поврзано со 
неговата нелегитимност? Зошто толку касно, 
зошто не порано? Kаде останува вашата 
одговорност тука? 
 

На  29.04.2015  јавно  изјавив  дека  Сулејман 

Реџепи од септември 2011 година нема легитимит‐

ет!  Затоа  што  не  е  реизбран  со  Уставот  од  2008 

година!  Но,  оваа  вистина  му  ја  имав  кажано  на 

Сулејман Реџепи многу порано, дури во присуство 

на многу пријатели. Јас својот дел го направив како 
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што  требаше  и  очекував  да  се  спаси  тоа  што  би 

можело да се спаси! Но Мола Суљо беше решен да 

чекори  вон  уставниот  пат!  Ова  го  потврдува  и  на  

30.04.2015,  кога  се  состана  скратениот  Ријасет  во 

Кондово  (без  Генералниот  Секретар  и  без  актуе‐

лниот Скопскиот Муфтија, Хаџи Ибрахим ефенди 

Шабани),  без  претходна  процедура  што  го 

предвидува Уставот и на овој  состанок се разреши 

Скопскиот  муфтија,  јас  Генералниот  Секретар  и 

секретарот на Скопското муфтиство. 

 

  

Зошто при нашиот разговор Ибрахим еф. 
Шабани го потенцирате за актуелен 
Муфтија, додека Реисот го нарекувате 
едноставно Мола Суљо? 
  

Затоа што што  нагласив  еден  аргумент.  Тој  од 

септември 2011 година не е веќе Реис и, следствено, 

сите  негови  потписи,  сите  негови  одлуки,  се 

ништовни,  воопшто  не  вредат.  Тој  треба  да  даде 

отчет пред соодветните правни органи како успеал 

на  лажен  начин  да  го  депонира  својот  потпис  во 

државните  институции.  Со  ова  фалсификувано 

дело, всушност, сите понатамошни одлуки на Мола 

Суљо се фалсификувани. Додека, Ибрахим ефенди 

Шабани останува и понатаму Муфтија, затоа што е 

избран  по  регуларен  пат  а  се  разрешува  без 

процедура  и  од  страна  на  нелегитимен  човек.  Тој 
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веќе за овој примитивен гест има покренато судски 

процес и, несомнено дека ќе му биде компензира‐

но ова разрешување и валкање на личноста на Ско‐

пскиот Муфтија Х. Ибрахим еф. Шабани. 

Јас многу добро знаев дека не можам да бидам 

легитимно  именуван  од  нелегитимна  личност, 

затоа, постојано барав да се почитува уставот, да се 

состават  соодветни  комисии,  да  се  состави  нов 

правилник за избори согласно Новиот Устав и да се 

избира  или  реизбира  Реисот,  слично  како што  се 

реизбраа  муфтиите  во  2009  година  и  органите  на 

муфтиствaтa  во  2013  година.  Овој  негов  чин, 

несомнено дека е тешко кривично дело и прашање 

на  време  е  кога  тој  ќе  треба  да  одговара  пред 

правните  органи  во  земјата.  Ако  некој  го  пре‐

кршува  законот  тој  е  криминалец,  ако  некој  го 

прекршува  Уставот  тогаш  тој  е  суперкриминалец, 

рече  пред  извесно  време  поранешниот  лидер  на 

„Самоопределување“, г‐дин Албин Курти. Нашиот 

Устав како што ви е познато се основа на Куран и 

Сунет,  е  кажете  ми  тогаш,  како  можеме  да  го 

нарекуваме Мола Суљо за Реис!? 

  

Потоа следува вашиот вандалски чин! 
  

Чиј,  наш!?  На  04.05.2015,  ние  што  принудно 

бевме разрешени се појавивме во нашите работни 

места, затоа што немавме намера да се солидаризи‐

раме со незаконските акти на нелегитимниот човек. 
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Додека го пиевме утринското кафе, во ИВЗ дојде и 

Муфтијата Х.Ибрахим еф. Шабани како и Секрета‐

рот  на  Муфтиството,  Скендер  Бузаку.  Тие  дојдоа 

како легитимни органи на Скопското Муфтиство за 

да  го  сретнат  таканаречениот Реис и  за да  се обја‐

сни целата  ситуација. Но,  не беа добро пречекани 

од  наоружените  вработени  кои  не  им  служат  на 

муслиманите  туку  директно  на  Сулејман  Реџепи! 

Планиравме  заедно  да  го  сретнеме  Мола  Суљо  и 

повторно  да  го  актуелизираме  разговорот  кој  на 

02.02.2015 го водевме во локалите на Скопското Му‐

фтиство:  јас,  Сулејман  Реџепи,  Ибрахим Шабани, 

Сабедин Амети,  Скендер  Бузаку  и Исмет  Битичи! 

Во  овој  разговор  тој  самиот  ни  рече  дека  ќе  се 

повлече од функцијата ако јас и Муфтијата конста‐

тираме дека е време да го напушти ИВЗ! 

По повишувањето на тоновите, зборовите, зака‐

ните  и  др,  се  случи  и  инцидентот.  Реџеп  Зибери 

човек  на  Сулејман  Реџепи  пукаше  со  огнено 

оружје,  внатре  влегоа  толпа  луѓе,  стигна  и  поли‐

цијата!  Со  овој  случај  сега  веќе  се  занимава Обви‐

нителството!  Истиот  ден,  се  прогласи  вонредна 

состојба во ИВЗ, Мола Суљо одбива да се појави во 

ИВЗ каде  го очекуваше полицијата. Ние им ја обја‐

снивме целата  ситуација,  а полицијата на местото 

на настанот на луѓето на Мула Суљо им го конфи‐

скува оружјето. Тие признаа дека пукаа кон нас со 

огнено  оружје.  На  05.05.2015,  Мола  Суљо  покрена 

тужба  против  нас,  тужба  конструирана  со  изми‐
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слици и лаги, како што призна и неговиот адвокат 

во  судската  расправа.  Tужбата  ќе  се  процесуира 

преку  неговите  сомнителни  и  коруптивни  врски. 

Во  јавноста  се  споменуваат  конкретни  корумпира‐

ни  имиња.  Се  споменува  лобингот  на  Гостивар! 

Започнува силна медиумска војна, се даваат монти‐

рани снимки од влезот во ИВЗ, а ние бараме да се 

прикажат  сите  снимки,  без  исечоци  и  од  сите 

камери.  Подоцна  ќе  се  докаже  и  на  суд  дека 

снимките биле манипулирани и како такви не беа 

прифатени за доказ. Пукањето со огнено оружје на 

луѓето  на Мола Суљо  го  немаше нигде! На  лагите 

на Сулејман Реџепи почнавме да му одговараме со 

документи!  ИВЗ  нормално  фукционираше,  сите 

вработени  влегуваа  и  излегуваа  слободно!  Внатре 

имаше десетина полицајци,  а Мола Суљо  ја  обви‐

нуваше  државата,  полицијата!  Сулејман  Реџепи, 

разочаран  од  албанските  политички  партии,  ја 

моли ДУИ, ја обвинува ДПА и Груевски кого прет‐

ходно и јавно со душа го имаше благословено. Сега 

се надева на СДСМ! А кога Мола Суљо го пронајде 

крајот,  кога  успеа  да  ја  придобие  привремената 

мeркa  против  нас,  почна  да  ја  фали  државата, 

велеше, сепак се докажа дека фукционира правна‐

та  држава,  а  оваа  негова изјава  беше  само поради 

тоа  што  придоби  против  нас  привремена  мeркa! 

Ние ќе продолжиме понатаму! 
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Но, тој вели дека ги добива сите судски 
спорови против вас? 
  

Не се занимаваме со тоа што вели тој! Можеби 

се  сеќавате,  имав  една  изјава  за  јавноста  дека  во 

состојба  сум  да  му  платам  еден  медиум  и  таму 

колку му душа сака нека зборува против нас, не не 

засега,  кој  сака  нека  му  поверува,  башка,  тие што 

нему  му  веруваат  не  ни  требаат  нам!  А,  нашите 

повремени  појавувања  во  медиуми  многу  го 

вознемируваат!  Ова  што  го  велам  го  има  докуме‐

нтирано во многу случаи, преку своите “сателити” 

има реагирано против неколку медиуми на многу 

низок  начин!  Дури  и  им  се  заканил!  Се поставува 

прашањето: Зошто се плаши од нашето појавување 

по  медиуми!?  Ова  негово  едноумие  зарем  не  е 

доказ  дека  тој  душевно  продолжува  да  живее  во 

дваесетиот век, во поранешниот систем! 

Да се вратиме сега на случајот, до денес, имало 

само еден судски одговор. Се укинува привремена‐

та мерка  за  нас, што порано  ја  имаше постигнато 

преку  лагите  и  корупцијата.  Во  праксата  на  су‐

дството  во  земјата  се  нема  случено  некогаш  да  се 

брани  и  да  победи  нелегитимен  човек,  кој  преку 

маниулација  узурпира  позиција  и  го  депонира 

потписот на фалсификуван начин. 
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За кратко да го оставиме овој случај, 
нагласувајќи дека повторно ќе се навратиме. 
Да се задржиме во овие жешки ситуации и 
да анализираме дали сета оваа игра се води 
врз ‘рбетот на националниот идентитет.  
Да не го провоцира некој верскиот 
радикализам? 
  

Некој може и да  ја подбуцне оваа игра. Едно е 

вистина.  Мола  Суљо  е  живо  заинтересиран  да 

бидеме  обвинети  во  сите  форми  само  и  само  да 

замолчиме,  да  не  снемува  и  да  се  негираме  како 

жив  архив  на  неговите  дела.  Нормално,  ние  сме 

многу  внимателни  и  во  никој  случај  нема  да 

прифатиме  да  бидеме  дел  од  неговото  сценарио. 

Во  конкретниот  случај,  немаме  судири  ниту  на 

верски  концепти  ни  на  фракции,  ни  на  разни 

филозофии  или  разни  исламски  школи.  Во  овој 

случај  имаме  само  еден  феномен:  борба  против 

злото  и  скапаниот  црв  на  ИВЗ!  Ние  бараме  само 

едно:  декриминализација  на  ИВЗ  како  и  дејству‐

вања  во  потполна  хармонија  со  Уставот  и  прави‐

лниците  кои  произлегуваат  од  него,  а  кои  му 

служат и на нашиот верски живот но и на нашата 

национална кауза. 
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Сепак, вооружени теолози, верски 
службеници кои пукаат со оружје? 
  

Тие не може да се нарекуваат исламски радика‐

листи, туку едноставно, криминалци. Дури, тие не 

се ни платеници туку, едноставно криминалци кои 

делуваат под исламската наметка. Тие нé бранат со 

упорност никакво  верско убедување,  не  се на ниту 

една страна на исламско право, на ниту една исла‐

мска школа, едноставно, се на страната на злото, на 

страната  на  Мола  Суљо  кој  ги  манипулира.  Ние 

знаеме дека претходно,  на пример, Реџеп Зибери, 

рекол  дека  е  во  состојба  и  да  пука  и  да  убива  за 

Мола Суљо, затоа што Мола Суљо е човек кој ќе се 

погрижи  за  неговото  семејство  ако  тој  заврши  во 

затвор! 

Јас  паметам  како  еднаш  за  таквите  ломотења 

побара извинување! Како и да е, тој нека ни каже во 

чии раце остана дента кога пукаше со оружје, кој го 

спаси  од  толпата  луѓе  спремни  да  го  распарчат. 

Kаде  беше Мола Суљо!  Колку  тој  се  заинтересира 

за  неговите  деца  додека  тој  остана  тринаесет  дена 

манипулиран  внатре  ИВЗ?  Жал  ми  е  како  Мола 

Суљо,  со  години,  ги  злоупотребува  до  оваа  мера 

овие  избезумени!  Ова  е  една  горка  вистина,  а  од 

друга  страна,  дозволете  ми  да  ви  споменам  еден 

друг  детаљ!  Движењето  за  реформи  во  ИВЗ, 

несакајќи  да  го  оптеретува  и  заглавува  Реџеп 

Зибери  по  судовите,  му  прости  и  против  него  не 
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покренавме тужба! Оваа порака Движењето ја даде 

преку една изјава на 15.05.2015, каде меѓу другото се 

рече  “На  личноста  која  на  04.05.2015  во  просто‐

риите  на ИВЗ  пукаше  со  оружје,  ќе му  простиме, 

но,  од  поттикнувачот  Сулејман  Реџепи  бараме 

одговорност!” 

По  сето  тоа,  зачудувачки  е  кога  ќе  слушнеш 

дека според Сулејман Реџепи, ние од Движењето за 

реформи  во  ИВЗ  треба  да  завршиме  во  затвор. 

Причината  е  дека  неколку  верници  сакајќи  да  ја 

помогнат или смират ситуацијата, прескокнале не‐

каква  си  ограда  и  навлегле  во  ИВЗ  –  во  нивната 

куќа  и  институција!  А,  Реџеп  Зибери  кој  на  рабо‐

тното  место,  спротивно  на  законот,  влегува  со 

оружје,  потоа  и  пука,  треба  да  остане  неказнет! 

Мола  Суљо  би  му  предложил  нешто  слично  на 

правната држава! 

 

  

Сепак, во тоа време започна сеопфатна војна 
низ целиот свет против исламските 
радикалисти, против лицата кои се залагаа 
за еден „радикален ислам”? 
  

Да  се  разбереме,  голем  грев  е  да  констатирате 

дека  има  „радикален  ислам“  и  “мирољубив 

ислам”.  Ислам  значи  мир  и  Исламската  вера  низ 

сите  свои облици проповеда мир,  добрина, љубов 

и  соживот  заснован  врз  правдината.  Вон  овие 
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проповеди,  секој  друг  проповедувач  е  манипу‐

латор,  обичен  криминалец  и  антиверник,  достоен 

да уништи се во име на верата. Може да се зборува 

за  радикалисти  кои  во  никој  случај  не  може  да 

бидат прифатени како борци на исламот. Исламот 

бара да бидеме искрени,  праведни,  божествени во 

однос со куранските задолженија. Радикалистички‐

те препродавачи  кои  во име  на  верата  се  залагаат 

за лични или клански интереси, не може да бидат 

искрени членови на исламот. Таквите се талогот на 

муслиманите . 

Дали  беше  случајност  или  пак  самиот  Мола 

Суљо почуствува дека токму во тој момент ќе беше 

погодна борбата помеѓу нас, со цел да не девалвира 

како жив архив на неговите делувања, тоа останува 

да  се  види. Сепак,  ние  сме убедени дека  тој  се по‐

стави на страната на антиисламските сили кои во‐

деа  страшна  пропаганда  против  “радикалниот 

ислам”, против “исламските радикалисти” и, уште 

полошо  “против  исламските  терористи”!  На  крај 

излезе работата дека сите осомничени на кои што 

им се препишуваа овие епитети, биле пријатели на 

Сулејман Реџепи. Пустиот, само од оваа група луѓе 

најде  поддршка  од  Скопското  Муфтинство.  Овие, 

како  што  рековме  погоре,  долго  време  ги 

обвинуваше од лошо на најлошо, дури во контину‐

итет  рапортираше  кај  поранешниoт  дирeктoр  на 

ДБК‐то на Македонија. Зачудувачки, овие единстве‐

ни пријатели на Мола Суљо, до вчера обвинети од 
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него како најопасните луѓе во регионот, како слуги 

на тајните служби, останаа вон полициската акција 

водена за затворање на „исламските радикалисти”! 

  

 

Има ли во Македонија таканаречени 
“исламски радикалисти”? Секаде низ светот, 
таму каде што функционираат овие 
личности и екстремистички групи, првото 
нешто кое го војуваат се исламските верски 
институции. За што се залагаат таквите? 
  

Тие стремат во поставување на својот концепт и 

својата филозофија  во „власта“  која  ја  намераваат. 

Затоа,  не  случајно  ја  почнуват  војната  против  вер‐

ските  институции,  бидејќи  таквите  не  се  согласни 

со начинот и концептот на развивање на  верскиот 

живот  на  овие  институции.  Да  навлеземе  уште 

подлабоко, односно, таквите не се согласуваат со са‐

миот  ислам  кој  се  практикува  и  развива  од 

соодветните институции. Само што ќе ги напаѓаа и 

завземаа  овие  институции,  започнува  елимина‐

цијата на следбениците на исламот практикуван до 

пред нивното доаѓање. 
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Овој одговор како да го озаконува  
вашето залагање за „декриминализација“  
на ИВЗ  во РМ. Што всушност се крие зад 
вашата „игра“? 
  

Во никој случај не го озаконува! Ангажирањето 

на  личностите  или  нивните  групации  е  многу 

транспарентен и многу принуден, да не би се рекло 

и  присилен.  Тие  објавуваат,  проповедаат,  интер‐

претираат, практикуваат „вера“ која не е компакти‐

билна  со  нашето  верување  кое произлегува  од  на‐

шата  насока  или  правна школа  како  и  од  верува‐

њето.  Сите  следбеници  на  оваа  исламска  правна 

школа за „радикалистите“ може да бидат сметани 

како неверници затоа и, треба да се елиминираат. 

Од  друга  страна,  Движењето  за  реформи  во 

ИВЗ  во  ниту  еден  момент  не  се  залагало  против 

исконски и изворен ислам кој го практикуваме ние 

муслиманите во земјата а кој  го проповеда и ИВЗ. 

Ние,  потсетувам,  со  многу  аргументи,  со  многу 

наши појавувања,  за време на сиот наш досегашен 

ангажман, сме сведочеле дека сме за декриминали‐

зација  на  ИВЗ  како  и  за  враќање  во  нормала  на 

правните  акти  што  ги  има  ИВЗ.  Дури  не  сме  ни 

побарале промена на ниту еден член од актуелниот 

Устав, туку, сме побарале отстранување на сите тие 

кои го газат овој Устав, составен и усвоен на многу 

легален начин. Бараме оживoтворување на Уставот 

на  ИВЗ.  Во  сиот  овој  уставен  ангажман,  каков 
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радикализам може да пронајде  човекот? Обратно, 

во  таборот  на  Мола  Суљо  има  радикализам  од 

криминални  размери,  бидејќи  се  инсистира  на 

непочитување на Уставот и на уништување на ИВЗ. 

Тоа е аманет посветен на муслиманите со цел да ја 

бранат  оваа  вековна  Институција  а  не  аманет  на 

група  криминалци  за  да  ја  распарчат,  одерат  и 

уништуваат. 

 

  

Има ли во Македонија таканаречени 
“исламски радикалисти”? 
  

Има, дури доста успешни во нивното влијание. 

Иако  навидум  шарлатани  сепак  успеаваат  да  ја 

простираат својата идеологија сé повеќе кај нашиот 

народ. Особено кај младите,  кај  оние кои штотуку 

пројавиле огромна волја да пристапат со душа кон 

исламот. Таквите се лесно манипулативен потенци‐

јал. И,  зачудувачки,  овие таканаречени радикалис‐

ти  успеват  во  секој  намаз  (молитва)  низ  своите 

„џамии“  да имаат многу повеќе народ отколку на 

пример  Мола  Суљо  во  клањањето  на  Бајрам  или 

некоја џума (петочна молитва). Каде е проблемот? 

Кај  наивноста  на  нашиот  народ?  Кај  манипулати‐

вната  способност  на  таквите  радикалисти  или  кај 

изгубеноста  на  авторитетот  и  на  верноста  на 

институцијата на ИВЗ.  Јас го подвлекувам секогаш 

само  ова  последното.  Затоа што,  се  повеќе  имаме 
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верници кои не и веруваат на ИВЗ, се повеќе имаме 

верници кои пцујат по оваа институција,  верници 

кои  ги мразат  службениците  на  оваа институција. 

Едноставно, има недостаток на авторитет. Членств‐

ото. фитрот, зеќатот не се доказ дека оваа институ‐

ција  и  нејзините  органи  се  поддржуват  од мусли‐

маните во земјава. Овие акции ја докажуваат искре‐

носта и божествената верба на нашите муслимани, 

кои секој денар што го подаруваат или го дават во 

органите  на ИВЗ,  го  даваат  за  висoкa  цел,  а  не  за 

џебовите на крадците кои  ја распарарчија ИВЗ од 

сите страни, како ненаситни хиени. 

Влијанието  на  овие  радикалисти  придонесе 

денес од Македонија да имаме десетици војници во 

безмислените  воени  жаришта  што  се  водат  во 

Сирија, Ирак и на секаде. 

Да  успееш  да  убедиш  некого  да  се жртвува  за 

туѓи каузи и интереси, тоа значи дека си силен. Да 

беше силна ИВЗ овие радикалисти би останале  со 

прсти  во  уста  и  ќе  беа  занемарени  сé  до  нивно 

оттргнување како од верскиот така и од националн‐

иот столб. 

Досега  ИВЗ  била  само  наблудувач  на  нивните 

активности и, на индиректен начин поддржувач на 

овие активности. Постојано ја обвинуваше полици‐

јата  зошто  не  ги  растура  нивните  гнезда.  Но  тој 

самиот,  што  направил  за  да  ги  убеди  верниците 

дека  таквите  радикалисти  се  валкани  и  странски 

платеници?  
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ИВЗ има проект како да се војува со  овие 
појави и како да се рехабилитираат овие 
платени војници по враќањето во 
татковината? 
  

ИВЗ  не  ни  имало  некогаш  таков  проект.  Како 

да  се  војуваат  овие  појави?  Никогаш!  Затоа,  оваа 

појава метастазирала насекаде низ нашето  населе‐

ние.  Се  работи  за  еден  друг  проект  посветен  на 

сензибилноста  на  јавноста  да  не  се  приклучат  во 

овие  туѓи  војни,  за  тоа  како  да  се  однесуваат  со 

семејствата на оние кои веќе загинале во тие војни, 

за сензибилноста на  јавноста како да се однесуваат 

со  семејствата  на  оние  кои  се  уште  се  сметаат  за 

живи  и  за  учесници  во  овие  војни,  и,  во  обид 

останува  нивна  рисоцијализација  откако  ќе  ја 

одлежат  казната  затвор  согласно  законот  кој  го 

забранува  идењето  во  овие  војни  и  повикот  за 

учество  во овие  страшни касапани. ИВЗ ништо не 

направила  во  овој  правец,  и  покрај  фактот  што 

проектот  наиде  на  унанимна  поддршка  од  сиот 

дипломатски  кор  во  земјата.  Не  му  одговорија 

соодветните  државни  органи,  а  самиот,  не  се  ни 

обиде  да  го  реализира  издавањето  макар  на  еден 

флаер  од  десет  копии!  Мола  Суљо  мисли  дека  ја 

завршил работата, доволно му е тоа што обезбедил 

проект  на  хартија.  Мола  Суљо  или  пак  неговиот 

опасен крадец кого го има назначено одговорен за 

реализацијата  на  овој  проект  во  името  на  Хилал, 
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ниту имаат развоен план за проектот, ниту успеале 

да  обезбедат макар  еден  денар  за  реализирање на 

овој проект со буџет од над 250.000 евра. И двајцата 

очекуваат  средства.  Јасно  се  гледа  дека  и  двајцата 

мислат дека имаат проект како треба да профитир‐

аат,  и  двајцата  имаат  проект  да  ги  тужат  сите 

фактори кои не префрлуваат средства за реализац‐

ија  на  проектот!  Доволно  ќе  беше  подобро  да  се 

менаџираат  финансиските  извори  на  ИВЗ,  пома‐

лку да се троши за луксузни возила, за обезбедува‐

чи,  да  не  се  злоупотребуваат  просториите  на Ме‐

дресето  за  потребите  на  некој  клуб  на  семејството 

Реџепи, туку да се реализираат здрави проекти.  

Ако  акциите  на  ИВЗ  се  злоупотребуваат  и 

завршуваат  во  луксузни  возила,  во  џебовите  на 

препродавачите,  адвокатите,  или  за  ручеци  и 

вечери за обвинителите, како и за коктели и бакла‐

ви за политичките елити, како е можно проектите 

кои  се  за  доброто  на  верата  и  нацијата,  да  бидат 

спонзорирани од странците? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Африм Тахири | ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 

- 40 - 

Сепак, не еднаш Реисот има изјавено 
 јавно дека сега веќе првите две компоненти 
на овој проект во целост се реализирани  
од ИВЗ? 
  

Се сомневам дека го прочитал проектот! Тој, не 

ни знае која е првата а која е втората компонента на 

проектот.  Овој  проект  е  во  рацете  на  медиумите, 

нека го прелистаат и нека видат кои се активности‐

те  предвидени  во  овие  две  компоненти  и,  потоа, 

нека  кажат  дали  наишле  на  некоја  информација 

што сведочи за некоја евентуална ангажираност на 

ИВЗ  во  реализацијата  на  овие  две  компоненти. 

Зборувам во оваа форма затоа што проектoт неко‐

лку  пати  бил  преработен,  додека  не  ја  доби 

завршната форма и во рок од два месеци, десетина 

пати  поминал  низ  моите  раце.  Заложбите  околу 

реализирањето  на  некој  гигантски  проект  би 

требало  да  бидат  транспарентни  и,  за  исходот  на 

реализацијата да биде информирана целата широ‐

ка  јавност. До ден денес ниту една таква информа‐

ција,  дури,  и  меѓународниците  неколку  пати 

изразиле  зачуденост  зошто  не  се  работи  во  овој 

проект кој во меѓународните кругови е оценет како 

извонреден  модел  на  активностите  за  доброто  на 

сите. Ова е вистината, а другата „вистина“ е лага од 

неисцрпливиот  арсенал  на  Сулејман  Реџепи.  Овој 

човек пред странците, не само што нé претставува 

за несериозни туку и не посрамотува …  
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Зошто сиот овој гнев против човекот кому 
верно му служевте! 
  

Не е гнев, туку жалење! Не заслужуваат мусли‐

маните  од  земјата,  нивната  институција  да  биде 

толку несериозна и посрамотена! Што се однесува 

на тоа дека му служев, ви велам дека му служев на 

исламот,  им  служев  на  муслиманите  во  земјата  а, 

не  на  Сулејман  Реџепи.  Наспроти  него  сум  бил 

лојален, затоа што бил на чело на ИВЗ и во мојата 

едукација  е  да  се  почитуваат  легалните  и  легити‐

мните  избраници.  Народот  вели,  пред  да  изедеш 

вреќа сол со пријателот не може да разбереш колку 

благодарен  и  колку  искрен  е  во  однос  со  твојата 

лојалност.  Мола  Суљо  не  сака  лојални  туку 

потчинети.  Сите  што  не  му  се  потчинуваат  ги 

прогласува  за  свои  непријатели.  Тој  многу  добро 

знаел  колку може  да ме  потчини,  токму  за  тоа,  и 

му беа потребни секакви дејствувања со цел прово‐

цирање  на  моето  трпение,  мојата  оставка  или 

некоја друга причина, со цел да ме прогласи за свој 

непријател.  Несомнено,  дека  по  сé  што  се  кажа 

досега,  да  бидеш  негов  непријател  е  и  должност. 

Подобро  непријател  на  непријателот  на муслима‐

ните  и  исламот  отколку  пријател  со  него.  Ова  е 

исламски  оправдано  делување.  Продолжувањето 

на  пријателството  со  човекот  откриен  како  не‐

пријател на исламот, те вовлекува во тоа непријате‐

лство и твојот крај е страшен! Како можам да имам 
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почит  за  уништувачот  на  ИВЗ  и  за  стожерот  на 

криминалците  на  кои  најмалку  им  интересира 

исламот?  Не  сакам  да  зборувам  повеќе  во  овој 

правец, времето нека сведочи.   

 

  

Твоите колеги те паметат како строг 
конституционалист и од порано. Се остава 
впечаток дека само вас ве интересира 
Уставот на ИВЗ. Во еден случај сте се 
изјасниле дека, таму кај што не важат 
пишаните правила, се случуваат 
неочекувани работи! Од друга страна, сте 
подвлекле дека Реисот Х. Сулејаман еф. 
Реџепи честопати го прекршувал актуелниот 
Устав и секојпат што сте реагирале тој рекол 
дека „го правам тоа за наше добро“! Не ве 
интересира вас ова „ваше добро”? 
  

Воопшто не ме интересира, затоа што, интерве‐

нирањето  во  Уставот  без  претходна  редовна  јавна 

расправа  би  значело  само  анархија и  уништување. 

Со други зборови, некој преку честите интервенира‐

ња  во  Уставот  посакува  истото  да  го  прилагоди  на 

својата природа и  за  свои потреби. Светот познава 

многу  случаи  кога  законот  преoѓа  да  делува 

споротивно на неговата цел, каде што наместо да го 

спречи  грабнувањето  тоа  му  го  отвора  патот! 
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Секогаш  сум  ги  војувал  тие што  го  газеа Уставот и 

познат сум за конституционалист! Некаде во 2005‐та 

година,  кулминираа проблемите  во ИВЗ. Кревкото 

раководство и недостојно за раководење придонесоа 

во ИВЗ  да  врие  од  криминалци.  Вработувањата  се 

вршеа преку калаши и бомби кашикари. Овие стра‐

шни  околности  придонесоа  да  не  биде  почитуван 

Уставот на ИВЗ. Како денес  се  сеќавам,  на  еден  со‐

станок на Собранието на Скопското муфтиство,  на 

кој врз основа на член 31 од Уставот од 2003 година, 

требаше да бидам поканет, но јас и многу други чле‐

нови  од  тоа  Собрание  не  бевме  поканети.  Сепак, 

одлучив  да  учествувам,  едноставно,  само  за  да 

прашам зошто не сум поканет! Не ви се верува, но 

кога ми се даде збор, го прочитав Членот и прашав: 

дали  го  почитувате  вие  овој  Устав?  Дали  се  при‐

држувате на овој највисок акт на ИВЗ, ако да, тогаш 

зошто не сум поканет?. Очекував одговор. Никој не 

одговори! Тогаш се развикав како никогаш во мојот 

живот,  реков: што  ви  треба  вам Уставот  кога  не  го 

почитувате? Одеднаш многу нервозен  го искинав и 

се  упатив  кон  раководителите  на  сeдницaтa.  Им  ја 

исфрлив  на  маса,  ова  многу  добро  го  знае  Мола 

Суљо,  бидејќи  тој  беше  еден  од  тројцата  личности 

на чија маса седеа и  ја вдишуваа прашината која се 

дигна од мојата тупаница! Оваа случка најверојатно 

ја  паметат  и  повеќе  од  стотина  други  членови  од 

тоа  Собрание што  беа  присутни!  Фала  Богу  никој 

не прозборе! За среќа, состанокот се затвори!  
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Потоа ќе се вмеша и албанскиот политички 
фактор и, некако како да се стабилизираа 
нештата во ИВЗ! 
  

По неколку месеци, неколку скопски имами се 

затворија  во  ИВЗ.  Се  солидаризирав  со  нив!  Со 

привременото  доаѓање  на  проф.  Бахри  Алиу  на 

чело  на  ИВЗ  како  заменик  Реис,  започнаа  да  се 

создаваат  услови  институцијата  да  се  врати  во 

шините  на  правниот  систем.  Така  во  Скопското 

Муфтиство  се одржаа избори  за муфтија,  за  коле‐

ктивните  органи  и  работите  се  подобрија.  Да,  но 

беше  потребно  јавно  да  се  искине  Уставот  кој  не 

беше почитуван од никого!  

Сега  ситуацијата  е  уште  полоша!  Сега  не  е 

доволно само јавно да се кине, туку и да се запали! 

Затоа што, не остана непогазен член! Доволно е тоа 

што  не  се  оживотвори  во  целина!  Членот  70 

задолжува: “... во рок од една година сите нормати‐

вни акти се согласуват со овој Устав.”  а на ИВЗ му 

фали Правилникот за кој зборува Член 42:   “Избо‐

рот на Реисул –Улема на ИВЗ се извршува согласно 

Правилникот за избор на Реисул‐Улема.” 
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Како не успеавте овие проблеми да ги 
надминете на друг начин, преку 
дискутирање, дебатирање, и др.? 
  

Немаше  минимален  простор  за  дебата  и 

дискусија. Дури, и ние неговите најблиски пријате‐

ли  бевме  погрешно  разбрани.  Секогаш  кога  на‐

стојував,  тој  зборувал  за мене  кај моите пријатели 

како за еден бунтовник кој се обидува да го елеми‐

нира  и  да  му  го  завземе  местото.  Mу  имам 

побарано и јас и тој, и двајцата нелегитимни, да да‐

деме оставка и нотиризирана изјава дека никогаш 

повеќе нема да влеземе во ИВЗ! Нема начин кој не е 

испробан само и само да постигнеме концензус да 

работиме  почитувајќи  ги  сите  членови  на  Уставот 

на  ИВЗ,  за  чие  составување  сме  работеле  толку 

многу. Покрај тоа, јас сум еден од нејзините автори, 

во  мојот  лаптоп  е  пишуван,  интервениран  и 

поправан.  Ги  имам  сите  верзии  додека  стигнавме 

со севкупен концензус до оваа верзија која помина 

и се усвои без ниту една забелешка. 
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Зарем не ви изгледа некако претерано ова 
настојување поврзано со Уставот: не се 
почитувал, се газел ... Како не успеавте  
да пронајдете заеднички јазик? 
  

Ја разбирам вашата вознемиреност, како што ги 

разбирам  сите  оние  со  кои  долго  време  ги  диску‐

тирам овие точки за кои што зборуваме. Ова ваше 

прашање  во  разни  форми  ми  го  поставуваат  и 

други. Но прашањето,  слично на ова,  се поставува 

во  нормални  околности,  во  околности  кога  пред 

себе  имаш  човек  со  норми,  морал,  вера  и  добра 

традиција! А ако некој е изобличен од овие особи‐

ни, тогаш треба да се зборува преку законот. Зако‐

нот  е  организирана  колективна  сила.  Сите  кои 

имаат  завршено  исламска  школа  треба  да  знаат 

дека  целта  на  шеријатот  е  да  го  брани  животот, 

умот, честа, верата и имотот. Затоа, секогаш кога се 

повикуваме во Уставот или некој  закон, не водиме 

активност  за  да  наштетиме  некому,  а  ниту  да  го 

задушиме,  ние  едноставно  преку  законот  се 

залагаме  за  нашите  загарантирани  права.  Се 

залагаме правото  да  владее  со  се  и  над  се. Ако  не 

преку законот, како би се докажало кој е во право а 

кој  скршнал  од  патот!  Всушност,  тука  е  разликата 

меѓу нас и узурпаторот! 
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Дали бевте погодени и дали се чувствувавте 
навредени кога беше објавена одлуката на 
Ријасетот за вашето разрешување од 
позицијата на Генерален Секретар? 
  

Во никој случај! Од септември 2011 година не се 

сметав  себеси  за  ангажиран,  за  да  се  чувствувам 

погоден! Останував таму затоа што не се избираше 

друг  според  регуларните  процедури и,  несомнено 

имав  започнато  проекти  кои  требаше  да  се  доту‐

ркаат  до  крај.  Ме  повредува  кога  гледам  како  се 

руши  тоа  за  кое  толку  многу  сум  вложувал  и 

поради  кое  сум  му  недостасувал  на  своето  семеј‐

ство.  Сум  работел  без  прекин,  без  одмор,  и,  за 

институцијата  сум  оставил  настрана  многу  други 

работи кои би можеле да ме исполнат и да бидат 

покорисни и за другите. Додека  јас со пријателите 

работевме за да ја издигнеме ИВЗ, некој што денес 

е внатре во ИВЗ, водеше активности за рушење или 

беа  незаинтересирани  за  тоа што  и  се  случува  на 

институцијата. 

Што навистина се случи, не Ријасетот, туку една 

нелегитимна  личност,  таква  која  го  води  „Ријасе‐

тот“  зад  кого  се  крие  плашливецот  кој  бара 

мегдани а потоа нигде го нема,  се носат одлуки за 

разрешување! Навистина, зошто не бевме поканети 

ниту јас ниту скопскиот муфтија на тој си состанок! 

Зошто се одржа тајно и под сета таа треска!? Оваа 

состојба на тој што го води тој Ријасет навистина е 
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за  жалење!  Всушност  лудоста  и  неговиот  дилета‐

нтизам  дојде  до  израз  и  во  таа  безвредна  одлука 

која  ја  потпиша  за  нашето  разрешување.  Во  таа 

одлука  се  повикува  на  Член  43,  а  тој  член  ако  го 

прочитате  Уставот  на  ИВЗ  нема  никаква  врска  со 

отпуштања!  Член  43  вели:  “Ријасетот  на  ИВЗ 

избира посебен Одбор за враќање на Меншура.” И, 

за  жал,  и  тие  членови  на  Ријасетот  (едно  четири‐

пет  такви)  кои  се  легитимни,  со  одобрување  на 

овие одлуки и со газењето на редица други акти се 

делегитимираа.  По  реакцијата што  ја  направивме 

во тој правец, дека одлуката на Ријасетот се повику‐

ва  на  погрешен  член,  се  зборува  дека  преку  ноќ, 

скришум, било интервенирано во Уставот со цел да 

се  оправда  Одлуката  на  Ријасетот,  со  единствена 

цел,  членот  кој  се  однесува на  отпуштања да  биде 

подреден  под  број  43!  Колку  ниски  работи  се 

прават,  какви  фалсификувања!  А  оваа  состојба  е 

навистина за жалење. 
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Реисот на ИВЗ Х.Сулејман еф. Реџепи вели 
за вас дека сте опасен, недоверлив, сте го 
одзеле од богатството на ИВЗ, сте создале 
зачудувачко богатство, соработник сте на 
тајните служби и др и др. 
  

Да,  има  можност  тоа  да  го  каже  по  одаите,  и 

откако ќе се увери со какви луѓе е опкружен во тие 

разговори. Јас би сакал тој да зборува во јавност. За 

мојата  работа  може  да  зборува  архивот  на  ИВЗ, 

зборуваат  и  благодарниците  на  Сулејман  Реџепи 

кои  некогаш  јавно  ми  ги  доделуваше,  потоа  и 

документот  од  2014  година  со  кој  се  вратив  по 

оставката! Не му должам никому, нити сум врабо‐

тил  некој  мој  роднина,  нити  сум  искористил 

некогаш  некој  локал  или  дуќан  на  ИВЗ!  Јас  од 

позицијата што ја имав таму, сум имал можност да 

ги видам имињата на функционерите и службени‐

ците на ИВЗ кои со децении не го вратиле долгот! 

Ете,  и  оваа  тема може да  биде  една  од  точките  за 

што  ме  имате  на  располагање  да  ме  соочите  во 

некој медиум со узурпаторот на позицијата Реис и 

другите,  во  кој  било  медиум  во  кој  тие  би 

прифатиле! 

Кратко  и  јасно,  сиот  свет  знае  кој  раководи  со 

ИВЗ, кој е неговиот психички профил, кои се него‐

вите  антихумани  капацитети,  и  кои  се  неговите 

грабливи  намери,  почнувајќи  од  позицијата  на 

Реисот  и  до  богатството  на  ИВЗ!  Во  овој  случај, 
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дозволете  ми  да  ви  кажам  еден  негов  исповед,  се 

колнам  во  Алах  Единствениот,  тој  повеќепати  со 

своја  уста  во  присуство  на  повеќемина,  дури  и 

верски и политички челници знаел да се гордее со 

тоа  дека  потекнувал  од  албанско  село,  кое  според 

него  беше  познато  по  грабежите!  Верувајте,  секо‐

гаш кога зборуваше за ова,  јас се срамев додека тој 

се гордееше! Можете ли да замислите, „поглаварот 

на  ИВЗ“,  грабежот  го  смета  за  вредност,  спосо‐

бност! Јас не гледам дека ова може на друг начин да 

се прочита! 

А, откако му се спротиставив на овој психички 

профил, според него, станав соработник на тајните 

служби? На чија служба? На таа служба на која со 

задоволство  му  рапортира  Сулејман  Реџепи  за 

вахабистите  и  за  огранокот  на  ДУИ  во Чаир  како 

поддржувач на „вехабизмот”? 

Јас на 28 мaј 2015 јавно ги поканив сите новина‐

ри истражувачи да го истражат моето богатство, и 

освен тоа што јавно го изјавив, (еден трособен стан, 

едно Ауди 6 кое на пазар не вреди повеќе од 7.000 

евра,  една  стара  куќа  од  татко  ми  во  село  Блаце, 

како и 15.000 евра долг на банка земени за исплата 

на станот), значи, секое друго богатство пронајдено 

како мое, автоматски ќе му ја подарам нотаризира‐

јќи му ја изјавата. Го повикав слично да дејствува и 

Сулејман Реџепи со сето тоа богатство на кое би му 

завиделе и кувајтските шеици. Од 28 мај 2015, никој 

не  се  осмелил  да  зборува  ниту  еден  збор!  Еве, 
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повторно  ги  канам  новинарите,  нека  работат  во 

овој  правец,  ги  повикувам  и  институциите  во 

земјата, Обвинителството, Комисијата за антикору‐

пција, Финансиската полиција како и меѓународни‐

те, ако имаат време да се занимаваат и со борбата 

против корупцијата во ИВЗ и др. По сé тоа што се 

зборува во  јавноста, нека се занимаваат малку и со 

ИВЗ.  Освен  ова,  под  целосна  одговорност  велам 

дека,  многумина  од  оние  кои  се  вработиле  5‐6  го‐

дини по мене, иако биле на ниски позиции, имаат 

многу  повеќе  од  мене!  Ако  мислите  дека  не  е 

вистина  ова  што  го  кажувам,  ги  повикувам  да  се 

изјаснат!  Ќе  се  уверите  дека  еден  возач,  еден 

благајник,  еден  новинар,  еден  претседател  на 

здружение, се неколку пати побогати од мене! 

Ако Сулејман  Реџепи  има  барем  еден  докуме‐

нт, нека го објави! Но единствените негови „аргуме‐

нти“  остануваат  валканите  пцовки,  навредите, 

клеветите  и  измамите  достојни  за  еден  злодушен! 

Од средината на декември 2015 година, кога амери‐

канскиот  амбасадор  во Албанија  г‐дин Доналд Лу 

рече ʺАко имате на рака часовник поскап од моето 

возило,  голема  е  веројатноста  да  сте  корумпира‐

ни.ʺ, се погодив таму, и ми заличи дека тој зборува‐

ше за „првиот“ човек на исламската вера во Маке‐

донија!  Потоа,  застанав  и  му  реков  на  г‐дин  Абаз 

Ислами, моето возило, твоето, на муфтијата Ибра‐

хим ефенди Шабани ,на Скендер Бузаку и на Исмет 

Битичи, сите во тотал, не вредат повеќе од Ролексот 



 

Африм Тахири | ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 

- 52 - 

на узурпаторот на позицијата реис! Ако некој не ве‐

рува во ова, го повикувам јавно да направиме заме‐

на на нашите возила со Ролексот што го носи тој!   

  

 

Вие се суспендиравте од оваа верска 
Институција,како “бунтовник”, “пучист”… 
  

Сите  диктатори,  узурпатори,  сите  силни  кри‐

миналци, сите кои го газат достоинството на творе‐

нието на Господ, ако се соочат со незадоволтството, 

со  движењето  кое  им  ја  разниша  фотелјата  на 

власта,  единственото  обвинение  што  го  имаат  е 

„пучот“,  затоа  што  само  преку  ова  обвинение 

можат  да  се  претставуваат  себеси  „жртвувани  од 

непријателски  елементи”!  Крајно,  пучот  се  прави 

преку  воен  субјект,  преку  одредените  ресори  за 

ред,  безбедност и мир на  една  држава,  или преку 

вооружената  опозиција.  Диктаторите  се  плашат 

само од пучот,  затоа,  секое движење што може да 

се  појави  против  нив,  ќе  го  сметаат  за  „пуч“, 

бидејќи на тој начин би ги оправдале користените 

средства  за  зачувување  на  „општествениот 

поредок“ поставуван од нив. 

  



 

Африм Тахири | ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 

- 53 - 

Со узурпатор на ИВЗ му се обраќате на 
претседателот на ИВЗ? 
  

Да!  На  самиот  Сулејман  Реџепи!  Тој,  кој  како 

што  реков  порано,  од  2011  година  ја  држи  узу‐

рпирано оваа позиција. Ако тој мисли дека со ова 

вршам некое прекршување, нека ме обвини!  

  

Зошто никој не ја спротивстави оваа 
узурпација на позицијата претседател. 
Зошто овој чин да ве изреволтира само вас? 
  

Бидејќи, тој бараше некои незаконски работи да 

ги  изврши  преку  нас,  бидејќи  ние  бевме  неговите 

најблиски  соработници.  Можете  да  замислите, 

еден човек кој  се  гледа себеси над Законот, што сé 

може да се очекува од него. Ве молам, како можат 

да се толкуваат фотографиите кои сам ги објави со 

тој  вид  облека  на  султан!  Многу  едноставно, 

неговиот пристап не изгледаше нормално. Другите 

нека се однесуваат како сакаат со него, но, треба да 

им  биде  јасно  дека,  колку  подлабоко  навлезат  со 

него толку повалкани ке излезат.... 
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Токму така, за анализирање е нивната 
соработка со нелигитимниот човек, како 
што велите вие! Зошто молчат 
раководителите на ИВЗ, зошто не се 
дистанцират од него? 
  

Би  било  добро  ова  прашање  да  им  се  постави 

ним.  Јас  досега,  немам  некаков  одговор.  Тие  ниту 

одговараат  ниту  го  бранат  од многуте  обвиненија! 

Дали се проповедачи на исламот? Дали се надзорн‐

ици на развојот на исламскиот верски живот. Така 

вели исламот? За жал, со мал број исклучоци, овие 

личности и сета оваа ситуација нема никаква врска 

со  исламот,  воопшто  не  припаѓа  на  исламот  и, 

несомнено дека е против самиот ислам. Злоупотре‐

бата на ИВЗ и нејзините институции како и нејзи‐

ните финансии за приватни и фамилијарни потре‐

би  како  и  крајниот  непотизам придонеле  лошиот 

глас на ИВЗ и на Сулејман Реџепи да достигне и до 

најпрестижните  меѓународни  медиуми.  За  жал, 

исламскиот верски живот во Македонија останал во 

рацете  на  препродавачите  кои  повеќе  претпочи‐

таат  да  продаваат  каубојски  пози  отколку  да  ја 

рефлектираат  побожноста.  Да  се  задржиме  уште 

малку кај нивното слепило! 
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Споменавте непотизам, како е можно сите да 
молчат? Kаде се членовите на Ријасетот? 
  

И ова прашање би било добро да им се постави 

ним. До сега, секогаш кога им се јавуваат новинари 

не даваат изјави, ги затвораат мобилните телефони! 

Не сакам да омаловажувам ниту еден од нив, но ова 

не  значи  дека  треба  да  скријам  уште  една  друга 

многу  горка  вистина.  Некој  од  нив  е  на  хипотека, 

многумина  од  нив  се  допрени  од  непотизмот,  и 

така е поткупено нивното молчење! Јас со Сулејман 

Реџепи во овој правец сум бил доста јасен, му имам 

кажано,  не  сум  побарал  нити  имам  намера  да 

барам слични вработувања, но, не ни очекувај дека 

ќе  те  брани  Африм  Тахири  кога  ќе  те  обвинат  за 

непотизам.  Е  сега  можеби  ви  е  појасно  каков 

буновник сум јас! А Мола Суљо нека ме етикетира 

како  сака:  како  опасен,  нелојален,  бунтовник, 

пучист,  но  никогаш  не  му  се  даде  прилика  да  ме 

смета и да ме етикетира за потчинет!  
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Ако сите молчат, дали ви оди на памет  
дека вие може да сте грешка?  
Ова повеќе поради фактот што во последно 
време не ве гледаме да сте активен, некако 
делувате по повлечено? 
  

Првин би рекол дека несакам да трошам многу 

енергија против узурпаторот на позицијата, убеден 

сум дека  земјата  нема  да  го  поднесе  неговото  зло‐

сторство уште долго. Потоа со внимание ги следи‐

ме  судските процеси и  сé што е поврзано  со ИВЗ. 

За неколку месеци објавени  се илјада написи, ми‐

слења и коментари против узурпаторот и неговите 

поддржувачи,  и  верувајте ми не  успеав  да  ги про‐

читам сите. Жал ми е, пустиот, и кога се појавува со 

некоја  добра и  погодена изјава  во  некој  од медиу‐

мите  во  земјата,  се  покрива  со  стотина  негативни 

коментари  од  страната  на  верниците!  Едноставно, 

неговото  појавување  како  и  појавувањето  на 

„будалите  што  му  го  посакуваат  доброто“  прават 

да немаме потреба за дополнителна активност! 

Што се однесува до тоа, дали помислувам дека 

можеби сум грешка, секој нормален човек треба да 

размислува  за  работата што  ја  прави,  значи имам 

размислувано и за оваа точка. Фала Богу, задоволен 

сум  што  не  сум  ниту  еден  од  хипокритите  ниту 

еден од страшливците со слаб иман (вера). Отворе‐

но  се  изразувам,  не  само  мене,  туку  на  никој  од 

Движењето,  досега  не  ни  е  кажано  дека  сме  на 
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погрешен  пат,  никој  ни  нема  докажано  ниту  со 

најмал доказ. Од друга страна, има многу од таквите 

што го кажуваат спротивното, дури имаме случаи и 

од членовите на Ријасетот на ИВЗ. Поаѓајќи оттука, 

Движењето за реформи во ИВЗ, се повеќе се убедува 

дека  институцијата  е  во  голема  мака,  дека  сите 

очекуваат на некој начин излез, бараат спас! 

 

  

Како да се излезе од оваа ситуација? 
  

Најлесниот начин е отказот на узурпаторот. Вие 

знаете  дека  десетици  „бомби“  ја  разголиле  стра‐

шната дејност, корпутивна, грабнувачка, шпиунска 

и  криминална  дејност  на  Сулејман  Реџепи  и  на 

неговото  семејство.  Ниту  една  од  овие  бомби  не 

успеа да ги демантира. А како да ги демантира кога 

неговиот  потесен  круг  е  составен  од  криминалци, 

луѓе што шетаат  со оружје,  дилетанти и псевдоте‐

олози,  кои  ги  држи  со  наплата.  Овој  баталјон  на 

телохранители се плаќа од буџетот на ИВЗ. Крајно, 

кому му се потребни овие, зошто Сулејман Реџепи 

својот  спас  го  бара  од  нив.  Кому му  должи Сулеј‐

ман  Реџепи,  кому му  има  згрешено што  толку  се 

плаши,  па,  ангажира  десетина  телохранители, 

дури и ги вооружува и своите соработници? Сулеј‐

ман Реџепи не смее да излезе до Старата Чаршија 

и да изеде чорба заедно со граѓаните, макар еднаш, 

сам  да  влезе  во  средината  на  муслиманите, 
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дуќанџиите, да ги слушне нивните маки, затоа што 

ним им ја зема ќиријата. Сулејман Реџепи, од него‐

вата куќа и до дворот на ИВЗ, е следен од десетина 

телохранители,  некои  од  нив  се  и  од  редовите  на 

државната полиција! Знаете ли вие дека тој со ова 

испраќа порака до вработените во ИВЗ, имамите и 

до  сите  останати  дека,  тој  ја  има  поддршката  на 

државата, и со него не чини да се препира, иако тој 

гази над  сите можни норми! Е како да даде отказ, 

како да се повлече, кога тој самиот најдобро ги знае 

своите  работи  во  ИВЗ!  Лошо  е  кога  некој  ја  нема 

храброста  да  се  повлече  иако  навлезен  во  години! 

Сега  значи треба да имаме разбирање,  да  ја почи‐

туваме и оваа негова мака! Како е можно сеуште да 

седи таму, можно ли е да има поголема неодговор‐

ност  од  ова,  навистина,  што  ли  се  крие  зад  ова 

настојување!? Многу поедноставно и покорисно  за 

него и за институцијата ќе беше да се повлече како 

маж,  отколку  да  биде  разрешен  или  да  заврши 

како  затвореник!  Се  сомневам  дека  неговите  сега‐

шни  „пријатели“  му  даваат  некој  по  логичен 

предлог од овој! 
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Рековте дека нема храброст да се повлече, 
како го  мислите тоа? 
  

Гледајте,  ова  го  велам  поради  три  причини! 

Овие  ги  знае  и  самиот  Мола  Суљо.  Ќе  спомнам 

само една. Кога му велев да се повлечеме  ... тој ни‐

когаш  не  успеа  да  ме  убеди  дека  е  во  состојба  да 

одлучува сам за себе ! 
 

  

Кој е ставот на албанските политички 
партии во Македонија во однос со овој 
опасен човек, како што вие го опишувате ? 
  

Ниту една политичка партија не се занимава со 

него. Ниту еден субјект, ниту една институција. Да, 

сите  ја почитуваат Институцијата на ИВЗ,  но не и 

Сулејман Реџепи. Во име на почитта кон муслима‐

ните на оваа Институција се приморани да го „по‐

читуваат“  или  да  го  вклучат  во  некоја  манифеста‐

ција.  Познат  е  како  контраверзен  човек,  еднаш  ќе 

испофали некој субјект да потоа да го опцуе, еднаш 

ќе  благослови  некој  лидер  а  потоа  го  проколнува. 

Слично како што е контраверзен и со некои верски 

движења  во  земјата,  понекогаш  најголемиот  анти‐

вехабист  а  понекогаш  нивниот  најголем  пријател, 

туку  ќе  ги  прогласи  за  соработници  на  службите, 

потоа со истите седи на иста маса! Поаѓајќи оттука, 

ставот  на  политичките  партии  во  врска  со  овој 

човек е повеќе од оправдан. 
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Но која е вистината со овие “вехабисти”?  
По Албанија и Косово, на крај и Македонија 
изведе една полициска акција против нив. 
Во Македонија има многу такви. Кој стои  
зад нив? 
  

Некогаш сите овие Сулејман Реџепи ги обвину‐

ваше  како  опасни  вехабисти  и  упорно  бараше  од 

соодветните  органи  да  превземат  мерки  против 

нив. Не се сите исти, има од нив што се умерени, но 

има и такви што го сметаат Мола Суљo за ќафир ‐ 

неверник! А овој Мола Суљо од позицијата на Реис, 

за неколкумина кажуваше дека има податоци дека 

сакаат да  го ликвидираат! Сите овие работи му  се 

познати и на многу меѓународни претставништва! 

Но  ете,  сега  Фала  Богу,  заедно  на  иста маса Мола 

Суљо  и  вехабистите!  Соединувањето  прави  сила, 

така  често  се  изразуваше  Сулејман  Реџепи!  За 

кратко  ќе  се  најдат  на  многу  незавидна  ситуација, 

ситуација која се создава од дилетатичкото однесу‐

вање (можеби и по нарачка!!!) на Сулејман Реџепи. 

Кога јас, месеци наназад, преку 24 NEWS покренав 

иницијатива  за  основање  на  сенационален  совет 

под  покровителство  на  албанскиот  претседател 

или премиер,  каде што ќе  се опфатеа претставни‐

ци  на  партиите,  на  верските  заедници,  на  акаде‐

миите,  експерти  на  обезбедување  идр.  Со  цел 

составување  на  сенационална  стратегија  против 

појавите и разните верски идеологии што издигну‐



 

Африм Тахири | ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 

- 61 - 

ваат  глава  во  нашиот  национален  столб,  за  Сулеј‐

ман  Реџепи  како  да  сум  сторел  кривоверство  и, 

замислете,  развил  силна пропаганда против мене. 

Зошто  го  изгоре  мојот  предлог  Сулејман  Реџепи, 

можеби  ова  се  поврзува  со  фактот  што  со  негов 

амин разно разни сомнителни личности лутаат по 

арапскиот  свет,  се  разбира,  за  донации  кои  нико‐

гаш не завршуваат во касата на ИВЗ туку во „мисте‐

риозни“  џебови.  Зачуденоста  да  биде  поголема, 

истиот овој Мола Суљо на 20 декември 2015 година, 

во Албанија изјави дека ја прекинал соработката со 

Исламскиот  Универзитет  на  Медина  бидејќи  тој 

центар произведувал  платеници!  Всушност,  од  тој 

центар  тој  поставувал муфтии,  образовни рефере‐

нти,  професори  во  образовните  институции  но  и 

многу  имами  низ  Скопските  џамии  и  другите 

градови! А сега овие  ʺплатенициʺ што ги нарекува 

Мола  Суљо,  а  не  јас,  молчат,  независно  дека  се 

укорува  нивниот  универзитетски  центар,  иако  се 

етикетираат  како  платеници,  повторно  во  разни 

манифестации  се  гледаат  заедно!  А  верувајте  ми 

дека сега веќе, во средината на платениците тешко 

е  да  се  разликува  кој  е  главен  на платениците!  Да 

даде Господ „платениците“ за кои некогаш велеше 

дека планираат да го ликвидираат, да не одлучи да 

ги  стави  во  дива  служба  за  ликвидирање  на  оние 

кои  не  прифатија  да  бидат  од  потчинетите  !  Од 

злоумникот се може да се очекува! 
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Да немате вие кариеристички 
претендирања? Да не посакувате да му го 
завземете местото на претседателот 
Сулејман Реџепи? 
  

Тоа место е узурпирано и, кога‐тогаш треба да 

се  ослободи  со  Божја  волја.  Што  се  однесува  до 

моите претендирања,  не реков ли порано дека му 

имам  кажано  на  Мола  Суљо,  во  присуство  на 

луѓето: „ако мислиш дека посакувам да ти го зафа‐

там местото, дојди и двајцата да поднесеме оставка, 

да  се  повлечеме  и  да  нотаризираме  заедничка 

изјава  дека,  никогаш  во животот  ниту  јас  ниту  ти 

нема да чекориме во ИВЗ“! 

 

  

Со дијалог сé се решава! И најзаколнатите 
непријатели седнале на маса и постигнале 
компромис. Нормално, преку посредниците, 
или, како што ги нарекуваат олеснувачите. 
Дали посредувал некој фактор досега со цел 
постигнување спогодба помеѓу вас и Реисот, 
за доброто на исламот во земјата? 
  

Доброто на исламот е условувано со повлекува‐

њето  на  Мола  Суљо.  Се  согласувам  со  вас,  пос‐

редниците  успеале  да  ги  стопираат и  најкатастро‐

фалните војни но, на крај криминалците завршиле 
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во  затвори.  Единствениот  компромис  е  неговото 

повлекување и предавањето пред правните органи. 

Тој побара мегдан, ние му го понудивме, но него го 

немаше цели две недели! Потоа самиот тој, мегдан‐

от го пренесе на суд, ние ќе бидеме таму,  судот не 

се  занимава  со  компромиси!  Поаѓајќи  оттука,  ние 

сме одбиле посредување на еден субјект кој се пону‐

ди  откако Мола  Суљо  поднесе  тужба  против  нас, 

ова посредништво  се  сметаше како некој да  врше‐

ше  притисок  со  одлука  на  судот!  Да  беше  чисто 

посредништвото, можеби работите ќе беа поинаку.   

 

  

И, вака, вие потоа да дојдете во позицијата 
на Ресиот на ИВЗ? 
  

Еве,  уште  еднаш  ќе  изјавам  во  ова  интервју  и, 

нека остане ова мое доживотно ветување: никогаш 

во живот за каква било цена нема да прифаќам да 

бидам Реис на ИВЗ! Не се сметам себеси за достоен 

да ја вршам оваа должност. Реис, за мене, треба да 

биде еден мудар човек, една личност со кристално 

чисто минато (јас сум „валкан“ со самиот факт што 

сум работел со Мола Суљо), една личност чиј збор 

би имал клучно значење над сите работи за кои ќе 

се  произнесеше.  Реис  треба  да  биде  симбол  на 

единството,  на  унитетот,  симбол  на  безгрешноста, 

на  искреноста,  на  побожноста,  треба  да  биде жив 

доказ  кој  ќе  ја  рефлектира  единствената  констата‐
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ција: ако сакате да ја дознаете длабочината на исла‐

мот, бистрината на исламот како и да ја разбирате 

нејзината  посветеност  за  лубов,  мир  и  соживот, 

погледнете  го  Реисот  !!  Да  се  задржиме  на  дене‐

шниот ден, не сте ли сведоци на тоа што рефлекти‐

ра Мола Суљо штом ќе има некое јавно обраќање? 

Тој  постанува  причина  на  разлутеноста,  пцуењата 

и  рушењето  на  угледот  на  оџата?  По  повлеку‐ва‐

њето на Мола Суљо ќе се избира привремено рако‐

водство, кое за три месеци би требало да ги состави 

сите  потребни  Правилници  за  избор  како  што 

предвидува  Уставот.  Реисот  се  избира  помеѓу  по‐

веќе  кандидати.  Јас  немам  намера  да  бидам  во 

средината  на  тие  кандидати.  Јас  ќе  бидам  само 

рамо  на  тој  што  ќе  ја  побара  мојата  помош  како 

познавач  на  организираноста  и  организативните 

политики на ИВЗ. 

 

  

Што ако никој не ја побара твојата помош? 
  

Тогаш ќе се обидам со фанатизам да ги сочувам 

своите здрави согледувања за исламот и за органи‐

зираноста  на  исламскиот  верски  живот,  согласно 

учењата од Куранот и на хадисот на нашиот Посла‐

ник, Мухамед а.с. Во овој аспект ќе останам дожи‐

вотен  критичар  против  секој  што  претендира  да 

биде  водач,  а  секој  ден  скршнува  од  тоа  што  е 
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подвлечено  во Уставот  на ИВЗ и  во  другите пози‐

тивни одредби на оваа Институција. 

 

  

Да не сте некако премногу претенциозни! 
Според ова што го кажувате, излегува дека, 
само вие сте загрижени за исламот во 
Македонија! 
  

Не!  Во  никој  случај.  Овој  мој  став  е  идентичен 

како и на мнoгуте пријатели, колеги, оџи и теолози 

во  земјата. Многумина се, многу, многу такви,  кои 

бараат  воспоставување  на  исламскиот  живот  на 

здрави  шини.  Јас  само  нагласувам  дека  сакам  да 

останам  со  ова  мнозинство,  да  не  го  изневерувам 

овој  здрав  став и исламистички бистар.  Јас  во овој 

разговор  само  се  исповедувам  пред  оваа  голема 

група  дека  ќе  бидам  ненаситен  борбеник  против 

сите  Мола  Суљеви  и  нивнaта  пракса  за  распа‐

рчување, деградирање и уништување на ИВЗ. Како 

членови  на  Движењето  за  реформи  во  ИВЗ 

работиме  не  само  за  да  го  избркаме  Мола  Суљо, 

туку  за  да  ја  реформираме  Институцијата!  Никој 

немаше  да  добие  ништо  само  со  избркањето  на 

узурпаторот  а  од  друга  страна,  на  неговите 

потчинети да им се дозволи да продожат со  злоу‐

потребување на добрата на институцијата во негова 

корист!  
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Kаде се овие? Многу сте а, во јавноста се 
појавувате само вие што се разрешивте од 
позициите на ИВЗ. Каде се другите? 
  

Знаете ли вие дека,  на учениците и  студентите 

на Факултетот за Исламски Науки им се врши при‐

тисок  на  разни  начини!  Насекаде  е  поставен 

системот  на  шпиунирање,  идентичен  на  тој  на 

Енвер Хоџа, Сталин или Тито во нивните времиња, 

во  времето  кога  братот  се  чуваше  од  брат. Имаме 

конкретни  регистрирани  случаи,  превземени 

мерки против оние кои велат нешто за доброто на 

Движењето за реформи во ИВЗ! Црнодушните,  во 

состојба  се  да  им  ја  уништат  перспективата  на 

младите  само  поради  нечии  каприци.  Затоа,  на 

сите  наши  пријатели  и  другари,  колеги  и  наши 

браќа  им  рековме,  во  овие  кризни  економски 

времиња,  со  многу  социјални  проблеми,  со  иста‐

кнато сиромаштво, да не ризикуваат, да се солида‐

ризираат  со  нас  само  душевно,  без  да  превземат 

никаква конкретна дејност. За тоа колку ке потрае 

оваа  трпеливост,  јас  не  знам,  но  едно  знам  дека  

многу  скоро ќе  се  зачудите и  вие  заедно  со широ‐

ката  јавност  за  тоа  како  ке  се  сруши  ова  насилна 

хиерархија на ИВЗ, како кула од карти. 
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Порано споменавте реформи, што 
подразбирате вие со „реформи во ИВЗ“? 
  

Првенствено,  тотална  декриминализација  на 

ИВЗ!  Потоа‐дозволете  ми  да  ви  пренесам  еден 

разговор  со мојот пријател од Албанската Заедни‐

ца на Албанија, за да разберете во каква ситуација 

сме  заостанале  како  ИВЗ!  Од  1994  па  се  до  2001 

година мојот пријател дошол неколку пати во ИВЗ. 

И,  при  секое  идење,  отишол  со  солзи  во  очите, 

бидејќи заминувал од „рајот”! Вака ја имаше конц‐

ипирано  ИВЗ  мојот  пријател  во  тоа  време!  Ја 

оформил  оваа  перцепција  поради  организирано‐

ста  и  слабата  позиција  на АлбанскатаЗаедница  во 

тоа  време.  А  денес,  душата  му  плаче  за  тоа  каде 

останала  ИВЗ  а  каде  стигнала  Албанската Мусли‐

манска Заедница! ИВЗ се зема за модел за тоа како 

не треба да се дејствува до деградирање на Верската 

Исламска  Институција.  Еве  еден  доказ,  меѓунаро‐

дните,  особено  американците,  се  воодушевиле  од 

нашиот  проект  STOP  РадТер  (RadTerr),  против 

радикализмот  и  тероризмот.  Поддршката  беше 

безрезервна, но ниту еден денар не се префрли во 

жиро сметката на овој проект. Знаете зошто? Затоа 

што беше дадена жиро  сметката на опасниот кра‐

дец на ИВЗ и истиот беше назначен за носител на 

проектот. Додека  во Албанската Заедница  само  за 

2015 година поради нејзиниот спонтан ангажман во 

војувањето  на  оваа  појава,  само  од  американците 
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им се префрлени стотици илјади пари!  Разбирате 

каде  сме  застанале,  каде  сме  деградирале?  Уште 

позавидна  ситуација  има  Исламската  Верска  Зае‐

дница во Косово! 

Сулејман Реџепи создаде една ИВЗ на чие чело 

именува  компромитирани  луѓе,  луѓе  без  никаква 

заслуга  и  никаков  придонес.  Мола  Суља  создал 

служби  индивидуи,  сектори  индивиди,  именувал 

директори кои никого не раководат, има основано 

здруженија‐индивидуа,  при  тоа  контролирајќи им 

ги  скришум  приливите  кои  доаѓаат  од  разни 

акции.  Образовните  институции  ги  претвори  во 

бироа за вработување на своите селани, инсталира 

страшен  непотизам.  Финансиите  и  материјалните 

добра  на Медресето  се  контролирани  од  неговиот 

брат,  од  неговиот  син.  И  двајцата  се  добри,  но 

приморани да служат како што не треба! Во чест на 

неговата внука џудиста,  (многу талентирана) Мола 

Суљо  како  во  свој  дом,  решил  горниот  кат  од 

интернатот да го претвори во спортска сала. Мола 

Суљо ја воведува праксата на диктаторот, вработува 

и избркува според неговите диктаторски каприци. 

Шеф на кабинет според работната систематизација 

треба  да  се именува  лицето  кое има најмалку  три 

години  работно  искуство,  а  тој,  го  вработи  својот 

соселанец  чие  прво  вработување  беше  право  во 

Шеф на кабинет!  Заедно  со процесот на декрими‐

нализација би требало да летаат од позициите сите 

оние што се без дипломи како и оние со фалсифик‐
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увани дипломи. Мола Суљо многу добро знае кои 

се тие, но ги задржува уценувајќи ги и добивајќи од 

нив  лична  „благосостојба“.  Оваа  благосостојба  ја 

има купено и преку отврањето на многуте парале‐

ли во медресето. Каква политика е ова, освен усло‐

вување на лојалноста на сите кои сакаат да работат 

во медресето. За  тоа што ќе се  случи потоа  со тие 

медресанти  воопшто  не  се  грижи Мола  Суљо.  Да 

произведуваш  годишно  по  200‐300  оџи,  значи  да 

создаваш  предуслови  за  кадарски  суфицит  кој  во 

случај да експлодира би уништило се што е созда‐

дено  со  векови.  Зарем  не  ви  изгледа  дека  и  овој 

проблем е во уништувачкото сценарио на Сулејман 

Реџепи?  Покрај  ова,  многу  често,  ќе  избрка  некој 

млад  од  џамија,  за  да  вработи  некој  пензионер, 

слично како во оперативата на Ријасетот, каде има 

ангажирано  пензионери,  како  да  немаме  дипло‐

мирани кои лутаат низ патиштата! 

  

 

Како вие лично би ја конципирале една ИВЗ, 
која би се разликувала од денешната! 
  

Секогаш  декриминализирана,  исполнета  со 

професионалци,  со  кадар  кој  го  имаме  полн  со 

докторски  титули  нo  кои  ни  бегаат,  бидејќи  не 

наоѓаат  вработувања  поради  фалсификаторите  на 

дипломите и од непотизмот како и од сервилниот 

менталитет. 
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Секторите на ИВЗ треба да бидат професиона‐

лни,  со  соодветни  одделенија  во  секторите,  и  со 

адекватен кадар. Директорот треба да ги раководи 

раководителите на одделенијата како и службениц‐

и  во  својот  сектор.  Секторот  за  издаваштво  е  за 

никаде.  Без  никаков  концепт. Нема  собрано  ника‐

ква  соодветна  докумантација  што  се  однесува  до 

издаваштвото, никој не знае што се издава, количи‐

на  на  издавање  и  каде  се  издава.  Редакцијата  на 

списанието  Hënа  е  Re  (Млaдa  Месечина)  е  реда‐

кција  личност!  Експедицијата  на  издаваштвото  на 

ИВЗ е хаотична. Едноставно, целата ситуација, збо‐

рува  дека  некому  му  годи  хаосот,  затоа што  само 

така можат да  се прикријат  трагите на корупција‐

та.  Хуманитарната  организација  Ел  Хилал  додека 

функционираше  во  рамки на ИВЗ,  својот  углед  го 

распростра низ целиот свет а на ИВЗ и придонесе 

репутација. Денешниот Хилал е едноставно, лопов‐

ски  механизам.  Замислете,  ИВЗ  го  има  здру‐

жението „Илмие”, Здружението го има само својот 

претседател кој истовремено е и вооружен телохра‐

нител на Сулејман Реџепи, така се изјаснил на суд, 

здружение  кое  нема ни  секретар,  ни  собрание,  ни 

редакција  ни  ништо  друго,  но  ја  имаме  во  сите 

можни комисии поврзани со финансиските извори 

на ИВЗ, постојано одговорна за туристичките аген‐

ции на хаџот, ја има кај курбаните, кожите, не за да 

одлучи  за  нешто,  туку  едноставно  за  да  го покрие 

Мола Суљо! Ријасетот се занимава со организирање 
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на хаџот, а одговорен кој постојано ќе ги следи ра‐

ботите околу хаџот нема, комисијата за хаџот не се 

оформува од Ријасетот,  туку од  самиот реис неко‐

лку  дена  пред  поаѓањето  на  хаџиите‐дури  откако 

ќе бидат завршени сите подготовки! А вклучување‐

то  на  членовите  на  семејството  на  Мола  Суљо  ја 

имаме стандардно во организирањето на хаџот, ко‐

лењето  на  курбаните,  како  да  е  семеен  бизнис! 

Зарем  не  слушнавте  што  им  се  случи  последниот 

пат  со  кожите  на  курбаните,  се  фрлија  во  отпад 

тонови  кожа,  подарени од муслиманите  во  земјата 

за доброто на исламскиот верски живот. Ова што се 

спомна досега може да биде организирано на друг 

начин. Треба да се подготват работни правилници и 

за  хаџот,  и  за  курбаните  како  и  за  други  акции! 

Задолжително  треба  да  се  поделат  задачите  и  од 

секој  да  се  бара  одговорност  во  случај  на  грешки, 

пропусти,  или  злоупотреби!  Праксата  на  тоа  “во‐

лкот сака магла”, треба да заврши еднаш засекогаш. 

На ИВЗ и недостига синдикатот, кој би се зани‐

мавал со зачувуањето на интересите и достоинство‐

то  на  теолозите.  Во  ИВЗ  немаме  асоцијација  на 

жени,  немаме младинска организација.  Во ИВЗ во 

моментот  го  имаме  само  Сулејман  Реџепи  и  два‐

тројца негови сервилци! ИВЗ нема никаква коорди‐

нирачка  канцеларија  во  дијаспората  која  би  ги 

организирала нашите исламски центри. ИВЗ нема 

никаков концепт за свој медиум, или за свое радио. 

Сепак,  првенствено  треба  да  се  опорави  ИВЗ  од 
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оваa  тешка  положба  на  која  ја  сведе  Сулејман 

Реџепи но, ова опоравување бара време, паралелно 

со ова опоравување, ќе треба да се извршат и овие 

реформи  толку  неопходни  за  Исламската  Верска 

Заедница во РM. 

 

  

Какво мислење имате за советот за фетва 
(верско мислење ) основан од Сулејман 
Реџепи. Зарем не ви изгледа како обид  
нешто да се реформира? 
  

Вие  мислите  дека  навистина  е  основано  за 

сеопфатни интереси, со високи и благородни цели! 

Начелото  вели,    тоа што ќе  се издигне  врз подмо‐

лна  основа,  подмолно  ќе  постане!  Едноставно,  со 

овој гест видливо е дека скршнале и другите органи 

на ИВЗ, Ангажирал Совет за давање фетва (мисле‐

ња)! Но зошто, зарем оваа задолжителна компоне‐

нта не припаѓа на Ријасетот според Уставот? Ако не 

Ријасетот,  или  според  традицијата  и  компете‐

нциите,  муфтиите,  кој  би  дал  мислење  (фетва)? 

Зошто комисијата  или Советот? 

На крај се виде! Неговата поврзаност со вехаби‐

стите на Македонија отиде толку далеку што цели‐

от се оголи. Комисијата за фетва се основа од Мола 

Суљо со цел да им се противстави ним испред ме‐

ѓународниците, а пред вехабистите да го сочува тоа 

пријателство,  велејќи дека,  самото пријателство  со 
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вас  е  доказ  дека  не  давам  фетва  против  вас,  туку, 

претседателот  на Совет  е  вашиот  заколнат  непри‐

јател, Јусуф Зимери! 

Ако  со  внимание  ме  следевте  кога  порано  ги 

спомнав привилегиите и одговорностите, верувајте 

ми,  ова  најдобро  се  гледа  и  во  основањето  на  овој 

Совет  за  кој  нема  сомнение  дека  узурпаторот 

имаше неопходна потреба одговорностите да му ги 

префрли на овој Совет.  

 

  

Сепак, Реисот Х.Сулејман еф. Реџепи  
е доста популарен? 
  

Ако  мислите  дека  многу  се  чита,  да,  во  право 

сте. И оваа манија на Мола Суљо да биде прочитан, 

сведочи дека тој најмалку е загрижен за исходот на 

работите во ИВЗ. Тој повеќе се занимава со новина‐

рство  отколку  со  оџалак.  Мола  Суљо  „пишува“ 

анализи, есеистички написи и во последно време и 

колумни. Ако сакате, а добро би било и да го тести‐

рате  колку  може  да  пишува  тој,  дајте  му  лист  и 

молив и во ваше присуство нeкa пишува нешто, ќе 

видите што и како пишува. Се колнам во Бога дека 

тој не ни знае што значи зборот “колумна” а камо‐

ли  да  ја  пишува.  Вeрски  лидер  се  појавува  еднаш 

годишно,  или  воопшто  не  се  изјаснува. Но,  тогаш 

кога ќе се изјасни, тогаш веќе се затвора случајот! 
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Ако  навистина  мислите  дека  е  популарен,  да, 

точно е. Може да се каже да, штом и американск‐

иот CNN се позанимава со него споредувајќи го со 

Ал  Багдади  на  ИСИС.  Не  само  оваа  меѓународна 

телевизија  туку  и  многу  други  збореа  за  еден 

„реис“  кој  се  фотографира  со  часовник  ROLEX 

вреден 37 илјади долари, “реис” кој се облекува со 

“гардеробата”  на  Султан  Сулејман,  обидувајќи  се 

како луд да го глуми Султанот. “Реисот” кој во сво‐

јот  јавен фејсбук објавува фотографии лигавејќи се 

низ луксузните ресторани, фотографии од неговото 

оружје,  од  неговото  богатство,  неговиот  приватен 

живот.  “Реис”  кој  постира фотографии  лутајќи  со 

чамец  низ  езерцето  до  неговата  вила  со  судии  и 

корумпирани обвинители. Значи, доста популарен 

е по  своите будалаштини и по  своите коруптивни 

способности. Ви се колнам во Бога дека за време на 

2013  и  2014  година  се  обидов  заедно  со  неколку 

негови блиски да го запирам од таквите нелични и 

катастрофални дејствувања, но не успеавме! 
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Несомнено дека овој реис вие добро сте го 
познавале, неговите добрините и 
лошотиите. Потоа, порано кога зборувавте и 
за вашето повлекување од позицијата 
Генерален Секретар јасно беше дека не било 
случајно. Но, зошто уште тогаш не го 
разоткривте вистинскиот профил на 
Сулејман Реџепи! 
  

Никогаш  себеси  не  си  го  одредив  за  мисија 

разоткривањето  на  Сулејман  Реџепи.  Се  што  сум 

правел,  го  правев  во  име  на  Бога  и  за  да  не  ја 

оштетам  ИВЗ  !  Во  име  на  институцијата    јас  се 

изморив  бранејќи  го  и  во  моменти  кога  не  беше 

можно  да  се  брани!  Од  крајот  на  2014  година,  се 

повлеков  и  веќе  не  бев  ангажиран  да  го  бранам, 

едноставно  бев  пасивен  и  вие  знаете што  започна 

да се  случува!  Јас  забележав дека залудно се мачев 

да  го  бранам,  тој  со полна решителност  одеше по 

лошиот  пат!  Барем  за  време  на  овие  месеци  се 

надевам  бил  спокоен  без  мене,  најверојатно  одма‐

рал од зборовите, немој, немој ...! 

Моите пријатели, со кои се запознав по меѓуна‐

родни  конференции,  ми  кажале  дека  додека  сум 

бил  таму  сум  знаел  да  го  бранам,  сега  после  сите 

напади  што  му  се  прават,  немало  појавување  од 

некој што  би  рефлектирал  некој  демант  како што 

треба! Бегаат од дебата! Ова несомнено дека држи, 

јас  во  многу  случаи  бев  тој што  бараше  дебата  со 
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институции и одговорни кои го впереа прстот кон 

ИВЗ! Се гордеам со работата што ја вршев и за тој 

дел имам и благодарница. И денес, ако некој непр‐

аведно го напаѓа ИВЗ, или некој невиновен од ИВЗ, 

повторно сум истиот, се поставувам во одбрана!    

 

  

Низ новини и портали немаме воопшто 
произнесувања од вас? Дента кога се случи 
инцидентот во неколку медиуми се кажа 
дека вие сте се самопрогласиле за Реис? 
  

Ние,  како  Движење  за  реформи  во  ИВЗ,  сме 

понудиле  соработка  на  сите  медиуми  во  земјата. 

Има од тие што ни рекле дека во моментот се спо‐

нзорирани од Сулејман Реџепи за да  ја прошират 

само неговата „вистина“, која е потполна лага. Има 

префрлено  големи  суми  само  и  само  да  не  ни  се 

остава  нам  простор  и,  за  уште  полошо,  овие  сре‐

дства  не  се  од  неговиот  џеб,  туку  од  буџетот 

основан  од  придонесите  на  муслиманите  во  зе‐

мјата.  Нормално  дека,  во  целата  кампања  против 

нас  од  Движењето  имаше  многу  клевети!  Каква 

логика  би  имало  да  се  самопрогласувам  за  нешто 

кое во меѓувреме го војував, токму самопрогласува‐

њето на другите!  
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Го обвинувате актуелниот претседтел 
Реџепи за соработка со радикалните 
структури? Имате ли некој конкретен доказ? 
  

Прочитајте  ги  неговите  интервјуа  и  изјави 

дадени до 2011  година и видете како делува денес! 

Прочитајте ја неговата Работната програма за Реис 

од 2006 година, и видете како се однесува денес! Од 

неговата  уста  често  сме  слушнале  за  неколку 

имиња  кои  ги  сметаше  за  радикалисти,  дека  се 

соработници  на  службите,  а  денес  соработува  со 

истите.  Колку  написи  има  потпишано  и  колку 

разговори има водено со преставници од меѓунаро‐

дната  заедница  против  неколкуте,  со  цел  да  ги 

убеди дека се странски платеници, а сега на истите 

им се дава овластување да лутаат по разни држави 

за да бараат “севап” – финансиски  средства! Kому 

му  дава  дозвола?  Токму  на  оние  за  кои  имаше 

рапортирано  во  континуитет  кај  Сашо  Мијалков? 

Сведоци  сте  на  еден  објавен  документ  каде 

Сулејман Реџепи со име и презиме зборува за овие 

лица  како  радикалисти,  вехабисти  и  кои  ја  имаат 

поддршката  на  ДУИ  во  Чаир.  Постана  главниот 

причинител сите медиуми, сите соодветни структу‐

ри  на  државата    но  и  странските,  радикалните 

елементи  да  ги  бараат  само  во  оваа  Општина.  За 

жал, Општина Чаир  се  уште  не може  да  се  спаси 

од  дамката  „гнездо  на  исламските  радикалисти”! 
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Овој епитет го доби благодарение на тендециозно‐

то рапортирање на Сулејман Реџепи. 

  

Но што прави Сулејман Реџепи во овие 
моменти? 
  

Сулејман  Реџепи  не  може  да  си  го  замисли 

својот диктаторијален крај. Тој е сведок на мноштво 

написи,  мислења,  анализи  и  дејствувања  против 

него.  Десетици  медиуми  од  земјата  и  од  надвор, 

илјадници  лица  низ  социјалните  мрежи,  сите  се 

занимаваат со него. Се нема случено во историјата 

на  албанците  да  има  толку  гнев,  толку  критика  и 

толку  написи  против  некоја  албанска  или  верска 

личност.  Но  што  прави  Сулејман  Реџепи  во  овие 

моменти? Го прави токму најомразеното нешто за 

исламот. Се  занимава  со лаги и  со  клевети. Им  се 

заканува на оние кои ги смета за непослушни! Кога 

внатре во ИВЗ се случуваат скандали и се појавува 

нешто во  јавноста,  тој не  се  занимава со скандалот 

туку  со  тоа  кој  ја  пренесе  информацијата!  Тој  го 

носи часовникот  вреден 37 илјади долари на рака, 

но виновен го смета тој што тоа го објави! Исто има 

постапено и во Медресето Иса Бег кога во медиуми 

се појави скандалот поврзано со семејниот клуб во 

интернатот  и  др.  Вака  во  нашето  општество 

полесно  е  да  се  биде  корумпиран  отколку  да  се 

војува  корупцијата  и  криминалот.  Сепак,  тој  ниту 

еднаш  не  се  осмели  да  ме  предизвикува  за  да  се 
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соочиме со вистината во кој било медиум што би го 

избрал  тој  самиот,  туку  продолжува  со  муабети 

каде  што  му  се  дава  можност  да  продава  трици! 

Сами Фрашери рекол: ʺХраброста при муабетење и 

елегантноста на воено поле не вредат пари.ʺ 
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Како е можно тоа да, единствениот Реис на 
ИВЗ да биде токму Х.Сулејман еф.Реџепи а, 
истовремено, да има толку непријатели во 
кругот на оџите. Дали тоа значи дека оџите 
се предавници и “ анархисти ” или, сепак, 
вината е кај самиот тој? 
  

Непостоeчки  оправдувања,  лаги  кои  извираат 

од теснодушноста на Сулејман Реџепи,  кои никог‐

аш не се прифаќаат за „вистини”! Позната е негова‐

та  стратегија!  Постојано  зборувал  и  клеветел  про‐

тив  сите  што  имале  различно  мислење,  односно, 

мислење многукратно поунапредно од детинестото 

кохерентно  мислење  на  Сулејман  Реџепи.  Посто‐

јано носителите на различно мислење ги обвинувал 

за  шпиуни,  предавници,  радикални  елементи,  ве‐

хабисти,  терористи и,  на крај,  кога увидел дека не 

може  да  излезе  на  крај  со  истите,  ги  доближувал, 

им дал функции, се помирил со нив и продолжува‐

ле како „сакани“ пријатели! Рековме погоре, на му‐

слиманите  од  земјата  им  е  познато  каква  борба 

водел против почитуваните оџи на Тетово, против 

покојниот  Х.  Јакуп  еф.Селимовски,  потоа  против 

покојниот Мола  Јакуп Асипи, потоа против покој‐

ниот  Хафз  Реџеп Нуредини,  Х  Сабахудин Махму‐

ди, Мола Зекерија Бајрами, покојниот Хафз Идриз 

Селами, Х. Зенун Бeриша идр идр. Сулејман Реџе‐

пи  е  единствениот што  го познавам кој има  толку 
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многу  непрјатели  а  нема  ниту  еден  пријател,  во 

значење на зборот “другар”! 

 

  

Каде застанала идејата за основање  
на сенационален Совет? 
  

Не  е  мое  да  се  ангажирам  да  основам  нешто 

што  е  од  посебен  национален  интерес.  Јас,  како 

обичен  граѓанин,  само  предложив  една  здрава 

национална  идеја.  Тоа  се  повисоките  национални 

структури  кои  би  можеле  да  оценуваат  дали  е 

потребен  овој  Совет  или  не!  Но,  и  понатаму 

настојувам  дека,  оваа  иницијатива  треба  да  прои‐

злезе  и  да  се  протурка  до  крај  токму  од  нашите 

верски заедници бидејќи, овие заедници се главни‐

те причинители   денес, целата нација да се гордее 

со  хармонијата  и  нашиот  меѓуверски  соживот. 

Потсетувам дека оваа хармонија многу лесно може 

да биде „погодена“ и потоа долго време да патиме 

како нација. 

 

  

 И вие во овој Совет му предвидувате место и 
на Јанулатос? 
  

Одлучува  Советот!  Крајно,  да  функционираше 

порано  еден  таков  сенационален  формат,  немаше 

ни да дојде до израз најконтраверзната личност во 
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целата  историја  на  албанските  верски  заедници, 

„неговото височество“, Јанулатос. 

  

Пред извесно време, Х.Сулејман еф.Реџепи, 
од страна на Албанската Академија на 
Науките беше декориран со наградата 
“Имиџот на нацијата”! 
  

Верувајте ми дека веќе не го познавам овој Мола 

Суљо! Често се прашувам себеси што ли му се слу‐

чува!  Зошто  толку  страда  за  „наградиʺ!  Всушност, 

ова  беше  врвот  на  идиотизмот  кој  можеше  да  го 

направи еден човек како Сулејман Реџепи! Со таква 

леснотија да  ја дамкоса националната институција 

тоа  не  му  идело  при  рака  на  ниту  еден  кримина‐

лец! Албанската Академија  на Науките,  нормално 

дека ги поседува сите податоци за тоа која е „оваа 

личност”!  Ја  има  и  споредбата  на  американскиот 

CNN кој го споредува со Ал Багдади на ИСИС. Вие 

мислите  дека  е  толку  наивна  Албанската  Академ‐

ија, да му  го направи ќејфот на една контраверзна 

личност  и  да  го  наградува  дури  со  непостоечкo 

одликување,  “Угледот  на  нацијата”!  Оваа  невисти‐

на,  за  кратко  време,  ја  демантираше  и  секретарот 

на Академијата,  академик д‐р Васил Толе! Вистин‐

ата  е ова:  Во  една од  салите на Албанската Акаде‐

мија на Науките, позајмувано од невладиното здру‐

жение    „Image&Media“,  по  една  конференција  за 

верската  хармонија  кај  албанците,  беа  одликувани 



 

Африм Тахири | ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ЈА ЧЕКА НОВА ЕПОХА 

- 83 - 

четворица клерици, со наградата на ова здружение 

“Албанскиот  углед  за  верска  хармонија”!  Ова  е 

вистината, не е јасно зошто таа животна потреба да 

ја излаже целата албанска јавност и пошироко дека 

наводно беше одликуван од Академијата со одлика 

никогаш  доделена  од  оваа  Национална  институ‐

ција.  Имаше  многу  реакции,  демантирања,  дури 

имаме  информација  дека  и  самите  водачи  на  ова 

здружение  се  разгневиле  на  Сулејман  Реџепи  кој 

им  ја негира одликата направена од нив Академи‐

јата  демантира,  невладиното  здружение  се  револ‐

тира додека Мола Суљо молчи! Имаше и реакции 

во правец на тоа дека за ова измислено одликување 

ова  здружение  било  спонзорирано  од Мола Суљо 

со  цел  одржување  на  конференцијата  за  меѓувер‐

ската хармонија. Нека остане ова во неговата бескр‐

упулозна совест. Зачудува и фактот зошто никогаш 

не  ја  објави  јавно  оваа  одлика  во  официјалниот 

портал  на  Ријасетот  на  ИВЗ.  Зошто?  Затоа  што 

потоа би имал многу  тешки реперкусии  врз него‐

вата „личност“. Тој нема потреба да се конфронти‐

ра со Албанската Академија, но, има многу потре‐

ба  да  ги  натера  присилно  сите  органи  под  негова 

надлежност  да  лажат  слично  на  него  и  да  му  ја 

честитат одликата „Угледот на нацијата“ од Албан‐

ската  Академија  на  Науките.  Скандал  кој,  несо‐

мнено, ќе го изолира и од националните кругови! 
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Кои се неговите односи со меѓународниот 
фактор? 
  

Никогаш  порано ИВЗ  не  била  толку  маргина‐

лизирана. Мола Суљо  ја има забарикадирано ИВЗ 

и ја наполни со камери, дури и својата канцеларија. 

Мола Суљо мисли дека единствено тој има пристап 

на  мониторите  и  снимките  на  тие  камери.  Затоа, 

откако ја разбраа оваа индиректна (или нарачана!!!) 

„шпиунажа“ што им ја прави Мола Суљо, никој од 

релевантните  од  дипломатскиот  кор  не  изразил 

желба  да  му  дојде  во  неговата  канцеларија. 

Нивните  непосетувања  нормално  дека  многу  му 

штетат на угледот на ИВЗ, но, го успокојуваат Мола 

Суљо,  бидејќи  нема  кој  да  го  опоменува  преку 

некое  реторичко  прашање  за  ситуацијата  во  ИВЗ 

поради кое многу ќе се вознемируваше.  
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Х. Сулејман еф. Реџепи има покренато 
неколку обвиненија против вас. Исто така, и 
вие имате покренато против него неколку 
обвиненија. Штотуку се појави уште една 
многу тешка афера поврзана со 
фалсификување на пасоши за турски 
државјани, кои, како што се зборува, преку 
нив сакале да си обезбедат визи за хаџ? 
  

Мола Суљо е голем злоупотребувач на буџетот 

на  ИВЗ.  Тој  сите  судски  процеси  ги  плаќа  од 

парите  на  буџетот  на  ИВЗ  кои  се  наменети  за 

исламски  верски  активности.  До  денес,  не  се  знае 

кој судски процес го добил, има исплатено дебели 

оштети  за  неосновани  обвинувања  и  тешки 

клевети. Тој има време а воедно и буџетот на ИВЗ 

за  да  се  занимава  со  судски  процеси.  Нема  да  му 

останеме должни ниту ние! 

Што  се  однесува  до  последната  афера  околу 

фалсификувањето  на  пасоши  не  би  сакал  да 

шпекулирам ништо. Фактите и доказите веќе се на 

рацете  на  компетентните  органи.  Вистината  задо‐

цнува но никогаш не заборава! 
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Сепак, вие од Движењето, или подобро 
кажано Опозицијата на ИВЗ, имавте една 
изјава поврзана со приведениот кој изгледа 
се обвинува и за фалсификуваните пасоши? 
  

Да,  едноставно  беше  одговор  на  обвинувањето 

кое  ни  се  упати  од  портпаролот  на  Мола  Суљо, 

кого  не  успеавме  да  го  разбереме  каква  мака  го 

имаше обземено што толку забрза да излезе со таа 

изјава.  Додека  изјавата  на  Движењето  беше  доста 

искрена,  точна,  и  документирана!  Приведениот 

бил член на раководството на Здружението Хилал. 

И ние апсолутно не гледаме никаква причина некој 

да  го  негира  овој  факт!  Секој  одговара  за  своите 

дела а не за туѓите. 

  

Погоре ги спомнавте и медиумите,  
рековте дека имате докази дека Реисот  
им врши притисоци. Но вие, како стоите  
со медиумите? 
  

Ние  имаме  разбирање  за  нивната  ситуација, 

изразуваме  жалење  што  поради  притисоците 

некои од нив се многу резервирани! Досега, иако во 

некои медиуми имало доста невистини против нас, 

ние  не  сме  им  створиле  проблеми  на  медиумите! 

Ако  некој  медиум  има  некоја  забелешка  во  овој 

правец,  добро  би  било  самите  да  го  кажат,  им 

гарантираме  дека  од  наша  страна  ќе  бидат  многу 
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спокојни! Чувствуваме за обврска  за нивната коре‐

ктност да ги заблагодаруваме сите медиуми кои без 

никаква  награда  од  наша  страна,  во  интерес  на 

вистината од време на време ги пренеле и нашите 

мислења! За нашата вистина,  во корист на нашето 

општество,  ќе  ја  продолжиме  работата  и  убедени 

сме  дека  за  кратко  време,  и  медиумите  кои  во 

ниеден момент не пренеле  ништо од  тоа што ние 

го кажуваме, ќе разберат дека во однос со нас треба 

да се сменат, за нас сите медиуми се добродојдени! 

  

 

 

 

 

 

 

EПИЛОГОТ?  
  

Наше е да работиме, Kуранот не учи дека Алах 

не  ја  менува  состојбата  на  народот,  без  да  се 

промени,  подобри,  и  без  да  се  обидува  самиот 

народ! Ние значи, ќе продолжиме, а резултатите ќе 

стигнат тогаш, кога ние ке ја заслужиме промената! 
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