
BBC: Владику Теодосија брине најава КФОР-а да ће обезбеђење манастира препустити Албанцима
петак, 13 август 2010 10:34

Владика липљански Српске Православне Цркве и игуман манастира Високи Дечани,
Теодосије, изразио је у разговору за BBC забринутост због најаве КФОРа да ће
обезбеђење српских манастира на Косову препустити Косовској полицијској служби.

  

Међународне снаге су недавно обезбеђење манастира Грачанице предале косовској
полицији и црквени великодостојници се око тога нису превише узбудили јер око
Грачанице живе Срби који су и већина у локалној полицији.

  

Оно што их међутим веома брине је најава КФОРа да ће на косовску полицију пренети
обезбеђење још седам манастира који су окружени албанским становништвом.

  

Међу тих 7 манастира су и Пећка патријаршија и Високи Дечани, које од 1999. године
обезбеђују италијански војници у саставу КФОРа.

  

Та два манастира су у више наврата била нападнута каменицама и ватреним оружјем.

  

Владика Теодосије каже да страхује да би - у случају да косовска полиција преузме
обезбеђење Високих Дечана - албански екстремисти могли да упадају у комплекс
манастира и да краду и уњиштавају имовину, или нападају монахе.

  

Он наводи да је Србима на подручју Новог Брда у последње време украдено више
стотина грла стоке, а да косовска полиција "није ништа учинила да то спречи и до сада
није открила ниједног починиоца, нити то очито намерава да учини".
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"Бојим се да је то један тихи притисак да српски живаљ који је остао после 1999. године
напусти ове просторе", додаје Теодосије.

  

На питање шта ће он и монаси у Високим Дечанима учинити ако КФОР ипак обезбеђење
манастира препусти косовској полицији, он је одговорио да ће можда морати да уведу
неку врсту ноћних дежурстава, а можда и да направе нове капију и подигну нове зидове
око манастира.

  

Министар за Косово у влади Србије Горан Богдановић највио је да ће Београд тражити
да КФОР и даље обезбеђује макар оне манастире око којих живе Албанци.

  

(BBC)
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