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ПРОВОКАЦИИ НА СРПСКАТА ПРОСЛАВА ВО СКОПЈЕ
ЛАЖНА ЗАКАНА СО БОМБА ЗА ПРЕЧЕК НА ВРАНИШКОВСКИ
Тони Ангеловски
Лажна пријава за бомба била причина за прекин на традиционалната
српска вечер „Србите и пријателите“, која во саботата вечерта се одржа
во скопскиот хотел „Александар палас“ по повод Денот на државноста на
Република Србија. Веднаш по почетокот на забавата, на која
присуствувале околу илјада лица, неидентификуван маж телефонски се
заканил дека ќе активира бомба која е таму поставена доколку на
средбата се појави српскиот егзарх Јован Вранишковски. - Имаше лажна
пријава за бомба и се работи на случајот. По пријавувањето на случајот,
направени се соодветни проверки и утврдено е дека станува збор за
лажна дојава. Се работи на случајот за да се открие тој што лажно ја
пријавил бомбата - изјави вчера Иво Котевски, портпарол на МВР.
Претседателот на Демократската партија на Србите, Иван Стоиљковиќ,
која е организатор на традиционалната српска вечер, пак, вели дека
немало прекин на вечерта. - Имаше информација за бомба, но откако се
покажа дека е лажна, вечерта продолжи. Ние имаме полна доверба во
надлежните органи и очекуваме МВР да го најде виновникот - вели
Стоиљковиќ. Според зборовите на Стоиљковиќ, Враншковски воопшто не
се појавил на свеченоста. На свеченоста, која се одржа по повод Денот
на државноста на Србија, не дошле претставници на македонските
власти, што досега не се случило од осамостојувањето на Македонија.
Високи претставници на власта не дојдоа ниту на Свети Сава,
традиционалната прославата на српската заедница во Македонија, за да
одбегнат присуство на иста свеченост со Вранишковски. Пред
дваесетина дена токму појавувањето на Вранишковски на прославата на
Свети Сава во Драмскиот театар во Скопје предизвика бурни реакции во
јавноста. На таа прослава расчинетиот владика Вранишковски беше
претставен како архиепископ на црквата во Македонија, а со слични
зборови го поздрави и советникот на српскиот претседател Борис Тадиќ,
кој присуствуваше на прославата. Православната охридска
архиепископија, како што Вранишковски ја нарекува својата црква, не е
регистрирана од надлежните органи во земјава.

