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Опсесија Србије фалсификовањем историје је узрок више ратова и сукоба на Балкану, а
верско и културно наслеђе на Косову, припада грађанима Косова“, изјавио је заменик
премијера Косова у оставци Енвер Хоџај, преноси КоССев.

  

  

Он је реаговао на вест да је министар културе Владе Србије Владан Вукосављевић
предао Папском нунцијату у Београду писмо намењено председнику Папског савета за
културу, кардиналу, Ђанфранку Равасију, поводом тога што су албански бискупи
недавно служили мису на остацима православне цркве Светог Николе у Новом Брду.

  

КоССев подсећа да су римокатолички бискуп косовски Дод Ђерђи и пензионисани
барски надбискуп Зеф Гаши са свештенством и групом верника служили почетком
августа мису на остацима православног саборног храма Св. Николе у подножју
новобрдске тврђаве.
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Они су тако обележили, како је саопштено, 1. август – Дан (албанске) Дијаспоре а који
је, како је наглашено, први пут обележен на оном што су представили као католички
храм Светог Николе и позвали да то постане традиција.

  

С обзиром на то да је у српској историји и хришћанству новобрдски храм Св. Николе
катедрална српска православна црква и био саборни храм новобрдских и грачаничких
епископа, протестовала је Епархија рашко призренска, изражавајући дубоко
разочарање, услед оног што види као злоупотребу и провокацију.

  

Хоџај присвајање цркве у Новом Брду као српске назива смешном и апсурдном игром.

  

„Цркве, џамије, други објекти културног, историјског и верског наслеђа Косова припадају
Косову и његовим грађанима! Политизација културе, науке, историје данас је смешна и
апсурдна игра коју Србија игра! Косово је готова чињеница,“ тврди Хоџај.

  

(Фонет)
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