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РЕВОЛУЦИОНАРНЕ РАБОТЕ
То што нама западни „пријатељи“ организују „мезетлук“ у
Новом Пазару, и прете да ће то постати традиција, не значи
да ми у прављењу ове традиције немамо својих прегалаца!
Колико је само добротвор Ђинђић дао себе (нас- то се
подразумева), да муслимане из Србије преко Зукорлића,
Алије и босанског реиса Церића, везује за Сарајево и то са
све територијом на којој у Србији живе....

Чим „најдемократскија“ земља на свету “ручка” са неким, ту је ђаво однео шалу!
Што се тиче „молитвеног доручка“, знамо да тамо иду одабрани, али и то да се нико
крштен отуд не врати, мада мало крштених и зову!
Е, а сад су почели и да вечерају! Не код њих, овде код нас - у Новом Пазару! То
што вечерају ни по јада но су нам обећали да су одлучили да од тога направе традицију! E,
ту смо га завршили каријеру! На њихове оброке, наравно, иду само одабрани, па је тако
овде од две опције у Исламској заједници Србије, уместо садашњег, „мезетио“ претходни,
у лику и делу Зукорлића, омиљеног Алијиног, Ђинђићевог, Церићевог и Љаићевог
муфтије! Како је с анђелима ручкати у њиховом аранжману, знају муслимани од Ирака
преко Авганистана па надаље – па пријатно господо!
Не бих ја толико о америчком „менију“ но су ми интересантни ови наши „гурмани“!
Кад се само сетим колико се симбол наше октобарске револуције Ђинђић борио да
измисли, устоличи и унапреди Зукорлића! Исламски факултет му је, у сред Новог Пазара
направио и за ректора га устоличио! Не верујем да је само због тога да би му тамо удовица
била почасни председник савета, мада није занемарљиво с обзиром на њен „научни
потенцијал“! У свему томе тај напор нашег европејског и петоооктобарског
револуционара и добротвора, да муслимане из Србије преко Зукорлића, Алије и босанског
реиса Церића, везује и сели за Сарајево, са све територијом на којој живе у Србији, много
ми се допао!
Да је добро за Србију, нисам ни сумњала, чим он иза тога стоји! Некако ми светски и
делује та борба за Зелену трансверзалу, а о демократији и да не причам! Не може Србија
стално потезати Рашку, КиМ и остало, то је ретроградно – знате ону „нећемо прошлост
оћемо будућност“!
Јединствена исламска држава на Балкану, или на рачун Србије, свеједно, то је тренд!
Сад стварно нема смисла давати имена булеварима по Србији, вилу удовици на Дедињу и

остале ситнице, а рушити „творчева дела“! Ја не знам како ћемо ми запатити поштовање
према традицији, поготово „демократској“, ако њене тековине будемо рушили! И „мој“
садашњи председник Тадић је стављен на муке! С једне стране Ђинђић, Зукорлић, Алија
и Амери а с друге Србија! Мада и није нека дилема! Још је у марту ове године угостио
реиса Церића заједно са Зукорлићем и Расимом и дао му изгледа неко обећање! Мора да
је то било „на Ђинђићевом путу“ - до смрти Србије! Види се то из овог јучерашњег
Церићевог писамцета „мом“ председнику, а Церић није макар ко – „политика је сувише
озбиљна ствар да бих је оставио политичарима“, рекао је Алијин реис! Није ту мало
повређено обећања и осећања! Није Алија само Церићев и Зукорлићев, и бораца за ову
двојицу, и наш Расим пати – „последњи поздрав мом председнику“, сећате се ваљда оног
Расимовог телеграма када је рахметли Алија октобра '03. отишо код Алаха! Не можете
поштовати традицију ако им не поштујете творце!
Ако је ико дао живот за идеале и традицију то је Алија! Питајте Србе у Српској! Ни
20 година није имао када је '44. ухапшен као припадник Ханџар дивизије (тада га је
спасио Србин – Станко Ристић), па све до бригаде Ел муџахид деведесетих! Тако се то
ради! Заступати оно што је Алија почео, или боље рећи наставио (али не бих толико
дубоко у историју) то је традиција! У нашој историји су традиција и „Ристићи“, више
него спашавање Србије и Српства! Зато, господо, у име традиције, или враћајте
Зукорлића, или скидајте имена булеварима, фондовима и вилу на Дедињу старим
власницима! Не може то селективно! Зукорлић није макар ко, него један од темеља те
револуционарне работе!

