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Ко је, бар једном, посетио др Добросава Никодиновића, председника Удружења
грађана „Рас“ из Новог Пазара, увек је поново пожелео да се сретне са њим. То се
догодило и репортеру „Сведока“. Разлог: сазнање да ће за 15-так дана из штампе изаћи
нова књига Добросава Никодиновића – „РАШКА ОБЛАСТ“, издавач ПРОМЕТЕЈ, Нови
Сад.

  Од памтивека др Никодиновић је увек забринут за питање Срба и Србије на простору
Рашке области, коју сад већина  овде зове - Санџак.   

Доктор се озбиљно љути кад чује Србина да Рашку област назове Санџаком.

  

- Само тражим да се овде све стави на своје место. Неки у Београду су склони да тврде
како сам и сувише крут и непопустљив, или чак непоправљив, што наравно није тачно.
Поштујем туђе ставове, али тражим да се поштују и моји. Београђани све виде другачије,
а нарочито они који никада нису били у Рашкој области, те им је стога лако и да
коментаришу моје ставове по питању будућности Рашке области која у овом тренутку
није нимало светла, каже др Добросав Никодиновић.

  

„Сведоку“ сам већ једном рекао:

  

- Уколико Србија преда север КИМ Албанцима Србија ће изгубити Рашку област. За
Србима са севера КИМ који ће кренути пут Србије, кренуче и Срби из Рашке области.
Морам да нагласим, каже др Никодиновић, да се у Рашкој области догађају невиђене
ствари, које би ускоро могле измаћи контроли.
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Шта је разлог?

  

Србија лагано, али сигурно небригом, или незнањем власти, доводи себе у опасност.
Најгоре је то што српска власт само делимично зна шта се овамо догађа.

  

  

Шта вас у овом тренутку највише брине?

  

У току је 21. век, а процес исламизације Рашке области још увек није завршен?! Најтежа
последица турске окупације Србије су исламизирани Срби. Исламизацијом многим
Србима је промењена свест. Е ти исламизирани Срби вековима траже свој национални
идентитет, јер нису прихватли ни турски, ни српски, ни други национални идентитет већ
хоће неки нови исламски национални идентитет. Да не буде ни европски, ни српски, ни
турски, а опет би „баш то да буде“.

  

Да ли, овде, у Рашкој исламизираним Србима неко нешто брани?

  

Нико њима не брани да буду оно што желе, али не на штету српске историје, културе,
традиције. Сигурно је да боље од већине Срба познајем моје комшије исламизиране
Србе, они сматрају да су нешто посебно, и да би, као такви требало да имају посебан
статус унутар Србије. Они сами покушавају да направе нешто, по чему ће се разликовати
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од браће Срба. Обзиром да „то нешто“ тешко могу да пронађу, то их чини несрећним.
Нон-стоп лутају у проналажењу себе.

  

Не ваљда, баш сви?!

  

Наравно, не сви. Уместо да схвате да су и они једни од нас и да смо једно те исто и да
нам је Србија и отац и мајка, и да није више моја него њихова и да је Београд њихов
главни град, а не Истамбул, Ријад, Џеда, а у последње време Сарајево...Они су сами
себи највећа опасност.

  

Приметно је да се на простору Новог Пазара стално нешто гради и да се слика ове
области из дана у дан мења?

  

Све је већи број исламских земаља које су спремне да уложе у Рашку. Неки бошњачки
политички прваци то тумаче као подршку исламских земаља да се на тлу Рашке области
створи посебан исламски ентитет. Такође опасност представља и подршка коју наши
Бошњаци добијају од Бошњака из БиХ.

  

Шта Вас ту мичи?

  

Највише ме брине то што исламске земље овде финансирају изградњу и реновирање
школа и џамија. Лакше би ми било кад би финансирале изградњу производних
капацитета.

  

Објасните...

  

Скоро су одборници Градске скупштине у Новом Пазару једногласно одобрили
иницијативу да Основна школа „Растко Немањић Сава“, која је изграђена донацијом
Владе Уједињених Арапских Емирата, убудуће носи име председника ове државе,
Калифе Бин Заједа Ал Нахјана, а да ОШ „Александар Стојановић Лесо“, у Дежеви,
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промени име у ОШ „Свети Сава“. Промену имена школе још приликом свечаног отварања
у децембру прошле године, пред премијером Србије Александром Вучићем, најавио је
амбасадор УАЕ у Београду Џума Рашид Ал Дахери.

  

  

Само Вас то мучи?

  

То није само „То“. То је недопустиво. Тада је амбасадор УАЕ истовремено предложио да
нови Дијагностички центар у Новом Пазару носи име Заједа бин султан Ал Дахјана,
оснивача УАЕ, а да се нови вртић у насељу Дојевиће назове Абу Даби, по престоници
ове државе која је донирала седам милиона еура. Могао је то да пожели, али.. Еј, све је
то урађено са знањем српског премијера. Е то је оно што ме брине. Продајемо своју част
и национални понос за арапских седам милиона еура!

  

Обзиром да је ово територија Србије, и да се, како кажете, Бошњацима овде ништа
не брани, да ли се Србима брани?

  

Право питање. Нисам  забринут што се у Рашкој области Бошњацима све дозвољава,
брине ме то што се Србима све више брани.

  

Шта Вам се, конкретно, брани?
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Још 2002. године удружење „Рас“ је тражио да се биста Стефана Немање постави на
плато испред зграде Општине Нови Пазар. После више година игнорисања, локалне
власти су одбиле да нам издају дозволу за бисту - под изговором да би „сметала
пешачкој путањи“, иако је то биста од 80 цм, а плато испред скуштинске зграде је
огроман. Жалили смо се суду који је одлучио да Општина поново разматра наш захтев.
Од тада је прошло више година, а ми Срби још увек чекамо...

  

Власт је спора...

  

То што нас локалне бошњачке власти игноришу није толико неочекивано, колико је болно
то што српске власти немају слуха, а свима смо се обраћали од председника, премијера
до патријарха, да нам се, на српској територији дозволи постављање бисте човека који
је створио српску државу.

  

Шта мислите зашто је тако?

  

Претпостављам да је арапски донатор замолио српску владу да институције које је он
својим парама изградио у Новом Пазару буду назване по именима њихових владара и
главном граду!

  

Шта је било даље?

  

Сада је премијер изашао са иницијативом за споменик Стефану Немањи у Београду и то
у парку Мањеж, иако Немања никада није био у Београду, док биста у средишту његове
средњовјековне државе не може да буде постављена. Сви они заборављају да је и
Рашка област Србија. То ме највише брине.

  

Не чини ли вам се да српска власт помало мора да балансира?

  

Ма какво црно  балансирање, опрости им боже не знају шта раде. Од Србије, не
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тражимо да уради ништа на силу, већ да испоштује лик и дело Стефана Немање, уз то
да покаже да је Рашка област њена територија. И да је њено право да на њеној
територији одређује шта ће се и где градити. И не само мене већ и остале Србе из ове
најлепше области Србије, забрињава понашање Београда према Рашкој области.
Премијер и локална власт у Новом Пазару једноставно крше устав и то никог није брига.
Па није Вучић бог и да узима себи за право да сам Србији и Србима кроји капу. Имам 81.
годину, али овоме се нисам никада могао надати. Еј бре, не могу у Рашкој области Срби
да подигну споменик Стефану Немањи. Катастрофа. Неки бошњачки лидери се
понашају као да Србија живи у време османске окупације. А званична Србија на то ћути и
жмури. Није само трагично шта говоре, већ и шта раде.

  

  

Већина бошњачких лидера је у власти или уз власт у Србијие?

  

Наравно да то поздрављам, и да је то добра политика владе. А добро је и за грађане
Рашке области. Само се често питам да ли је то искрено. Ја сам стар човек, који много
памти и много зна. Жеља ми је да грађани Рашке живе заједно и у миру. Свестан сам
колико опасности носе изјаве појадинаца. Забринут сам кад чујем да се на утакмицама у
Новом Пазару скандира: „Ово је Турска“, ја сам давно схватио, још то влада Сарбије да
схвати: да су, наравно не сви Бошњаци у Рашкој области, још увек остали у оном
духовном миљеу који им је донела турска окупација. Бошњаци у Рашкој области још увек
нису учврстили своју националну свест и формирали свој национални идентитет. па
екстремно лутају тако да данас лудо гину на Блиском истоку ратујући за неку исламску
државу без јасне представе о тој назови држави. А увек су настојали да свој исламски
садржај прошире и учврсте бојећи се да не изгубе и тај једини ослонац под ногама. Они
треба да схвате да су и они ми и да само заједно можемо даље. А то што се по нечему
разликујемо, треба да нас спаја а не раздваја. Међу Бошњацима имам на стотине
пријатеља које обожавам и којима желим све најбоље.
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Испада, по Вама, да Србија нема пун суверенитет у Рашкој области?

  

Србија нема пуни суверенитет у Рашкој обасти, деценијама, па и данас, држава проводи
опортунистичку политику према исламском покрету на штету и Срба и државе Србије,
као да је то нормална а не сепаратистичка појава. Промена имена старе школе „Растко
Немањић“ у Дојевићу код Новог Пазара коју је основала и изградила још Краљевина
СХС само је делић тог програма и процеса стварања исламске државе у Рашкој области.
Веома је индкативно да се временски поклапа одлука општинске управе у Новом Пазару
са избором хоџе за председнка Одбора за науку, просвету Скупштине Србије.

  

Смета Вам Зукорлић?

  

Можда је случајност, али пре бих рекао - нестрпљење због јаке жеље да се процес
стварања исламске државе у Србији убрза. Србија мора да заустави исламску параноју у
Рашкој области ако хоће да Рашка област опстане у саставу Србије...

  

( Сведок )
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