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Он надзире све и под неком врстом присиле држи све под контролом припремајући
механизме за стварање мале џамахирије

  

Нисам само ја жртва, већ можда само најгласније причам и најдаље идем у обрачун и
раскринкавање онога што Муамер Зукорлић ради. Он покушава да представи као да се
ја обрачунавам са Исламском заједницом, као парадигмом Алаха на земљи, што није
истина. Он истиче да сам ја против ислама, што је ординарна лаж. Ја раскринкавам само
њега – каже у интервјуу за „Политику” Аида Ћоровић, новопазарска активисткиња за
људска права и директорка невладине организације Урбан ин.

  

После њених текстова у којима назива манипулацијом праксу јавног покривања
марамама девојака у Санџаку, у организацији муфтије Исламске заједнице у Србији
Ћоровићевој је одговорено јавним писмом у којем се износи низ дисквалификација и
увреда на њен рачун.

  

Оптужили сте муфтију за политичку злоупотребу?

  

Муамер Зукорлић је на челу Исламске заједнице Санџака био од 1993, па до пре три
године када је настала Исламска заједница у Србији. А ви ми реците када сте први пут
чули за њега? Све до октобарских промена 2000. године он је био тихи човек из сенке.
Он је школован од Сулејмана Угљанина и оних који су стајали иза њега, и није тајна да су
безбедносне службе Слободана Милошевића направиле ту креатуру, у виду Угљанина
као непријатеља система.

  

Мислите да је и Зукорлић сарађивао са Милошевићем?
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Зукорлић не само да је сарађивао са њим, већ је напросто чекао у реду да га Милошевић
прими, не би ли га инаугурисао за реиса. Колико знам, лично се није сусретао са
Милошевићем, али само зато што Милошевића то није интересовало. У међувремену се
препоручивао Милошевићу и преко Војислава Шешеља. А одмах после демократских
промена покушавао је да обрлати и Зорана Ђинђића причом како је био жртва.

  

Из окружења господина Зукорлића кажу да ви припремате јавно мњење за нови
геноцид?

  

Користећи реч геноцид он манипулише и обезвређује стварне жртве геноцида, а он је
човек који је 13 година ћутао о Сребреници да би тек пре две године проговорио. За
мене он није муфтија, већ манипулант, човек који гази све вредности ислама. Неко ко
говори о геноциду у Сребреници, оде на џеназу мртвим костима са четири џипа од по
200.000 евра и са наоружањем до зуба. То не би урадио ни највећи непријатељ
Бошњака, а не неко ко је њихов муфтија.

  

Кажете да има своју малу армију?

  

Има своју малу војску. Одавно већ круже приче о тим његовим стрељанама, али морам
да признам да их нисам видела. У последње две и по године поднето је више од 50
кривичних пријава против његових људи, које су дате тужилаштву у Новом Пазару, али
ниједна није процесуирана.

  

Назвали сте га „свевидећим Великим братом” и оптужили да гради своју
џамахирију?

  

Он надзире све, на кључна места је ставио најближе рођаке и под неком врстом присиле
држи све под контролом. Припрема механизме за једну малу џамахирију. И то усред
Србије која је бајаги секуларна држава. Са друге стране, неким круговима, пре свега
мислим на безбедносне службе, то све одговара. Да се Бошњаци, која су друга по
величини мањина у Србији, прикажу као мала верска скупина, јер онда они нису
озбиљни преговарачи са државом. Е, то није тако. У Санџаку има људи који су озбиљни
интелектуалци.
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----------------------------------------------

  

Тражићу заштиту од Тадића и Дачића

  

Да ли вас чува неко? Имате ли полицијску заштиту?

  

Сада не, али ћу тражити заштиту од председника државе и министра унутрашњих
послова. Сада ми треба заштита и искористићу ово време док сам у Београду да је
тражим.

  

Добијате ли велику подршку од невладиних организација и заштитника људских
права?

  

Зову ме и медији из других држава, многи мени непознати људи. У року од непуна 24
сата, 100 невладиних организација је потписало да ме подржава. Све ми то говори да у
Србији постоји цивилни сектор.

  

(Политика)
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