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БЕОГРАД, 24. јануара (Танјуг) - Изјаве главног муфтије Муамера Зукорлића
представљају континуитет његовог јавног и политичког деловања последњих годину
дана, посебно последњих месеци које све скупа, без обзира на повод, имају за циљ
дестабилизацију ситуације у том делу Србије и изазивање међубошњачких и
међунационалних тензија на подручју Санџака, пре сега Новог Пазара, оценио је данас
политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић.

  

"Нема никакве сумње да у читавој Србији, у Санџаку, односно Рашкој области, има много
проблема, али је упадљиво да се Зукорлић, да ли из својих полтичких амбиција или по
задатку, константно труди да то потенцијално жариште још разгори не водећи рачуна о
последицама које могу уследити", рекао је Вукадиновић, који је и директор часописа
Нова српска политичка мисао.

  

Према његовим речима, обележавање школске славе није разлог угрожавања било које
мањине јер је ту Свети Сава у функцији просветитеља и утемељивача образовног
система и српске духовности, а тек индиректно у функцији верског поглавара.

  

Вукадиновић сматра да се не може рећи да су верска права мањина у Србији угрожена
јер, како је рекао, знамо да се уредно обележавају празници свих верских заједница -
католика, јевреја, муслимана.

  

"Када је у питању конкретни догађај и Зукорлићеве активности последњих месеци
показују његову намеру да буде апсолутни, верски и политички лидер и ауторитет
Бошњака у Санџаку, Србији и шире", казао је Вукадиновић Танјугу.

  

Он је подсетио да су се већ раније могле приметити хомеинијевске амбиције код муфтије
Зукорлића с тим да се, како је рекао, може уочити нека закономерност да се његове
интервенције и радикализација увек поклапају са неком кризом или неким критичким
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тренуцима у српској политици, посебно када је реч о Косову.

  

Вукадиновић је као пример навео да се то дешавало и у време борбе око српске
резолуције о Косову августа и септембра, а сада се то, додао је, поклапа са
разматрањем Извештаја специјалног известиоца у Парламентарној скупштини СЕ о
трговини људским органима Дика Мартија и почетка преговора Београда и Приштине.

  

"Поред амбиције да буде верски и политички лидер, константне његове жеље да ту своју
амбицију инструментализује и радикализације, као и да погорша унутарбошњачке,
међунационалне и међуконфесионалне односе у Србији", казао је Вукадиновић уверен
да у Зукорлићевом деловању, поред несумњиво личне амбиције, постоји "страна рука"
која усмерава његове акције.

  

(Танјуг)
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