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 Лидер највеће македонске опозиционе партије ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски
оптужио је синоћ власт СДСМ и ДУИ да је преко својих криминалаца покушала да га
убије током демонстрација против француског предлога за решавање спора са
Бугарском.

  

„Дуже време добијам неформалне информације које говоре о мојој елиминацији коју
наручује власт. Вечерас смо видели најмање две особе са ватреним оружјем које су биле
спремне то да ураде. Полиције није било и мистериозно се појавила мања група од
десетак људи који су били наоружани ватреним оружјем“, рекао је Мицкоски на
ванредној конференцији за новинаре.

  
  

Ова е човекот кој требаше да ме убие вечерва. Барам итно да биде приведен од
Спасовски и МВР! #НемаПовлекувањеЗаМакедонија pic.twitter.com/3fu4rR6yrG

  — Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) July 6, 2022    

Лидер ВМРО ДПМНЕ је истакао да су ти људи чак и више пута пуцали, али да меци само
због чисте среће нису завршили у народу, који је дошао да демонстрира против власти и
додао да то нема никаве везе са међуетничком нетрпељивошћу, већ једино са голом
борбом за власт.

  

"И немојте да покушавате да говорите да су ти (наоружани) људи припадници једне или
друге политичке опције. Они имају једну страну, а то је страна криминала и то да имају
блиске везе са власти за коју одрађују", рекао је лидер ВМРО ДПМНЕ и додао да жели
да подсети да је овакав сценарио најавила власт.

  

Истакао је да се "вечера догодио озбиљан инцидент који је по свим параметрима
класична полицијска монтажа, чији је циљ било убиство недужног грађанина, мајке са
дететом, пензионера, младиц́а или његово убиство, и да је то требало да личи на
међуетнички сукоб, а заправо то није ништа више од борбе за власт, фотеље и функције
партија које су део Владе".

  

"Министар спољних послова Бујар Османи најавио је да ц́е доц́и до међуетничких тензија
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уколико не прође француски предлог. Ковачевски (премијер) и Спасовски (министар
унутрашњих послова) градили су милитантни контекст. Било је најава о молотовљевим
коктелима, о жртвама (на протестима), а кад им то није успело достигли су врхунац
монструозности где је требало да се изгуби људски живот", рекао је Мицкоски.

  

МУП Северне Македоније саопштио је да је вечерас у 20.10 у близини Трга Скендербег
ухапшен "Е.Ј.(40) из Скопља, који је претходно пуцао из пиштоља у ваздух, док се група
демонстраната кретала од Владе Северне Македоније ка Министарству спољних
послова".

  

"Е.Ј. је задржан у полицијској станици, а на лицу места пронађене су чауре. Након
документовања предмета против њега ће бити поднесена одговарајуц́а пријава", наводи
се у саопштењу.

  

Владајућа СДСМ премијера Димитра Ковачевског је одбацила оптужбе лидера ВМРО
ДПМНЕ, оцењујући да је "Мицкоски вечерас покушао да глуми жртву и изазвао лажни
напад како би изазвао међуетничке инциденте како би одржао своје лажне протесте у
животу".

  

"Срамно, страшно и опасно је понашање опозиције која покушава да покаже неку врсту
међунационалних тензија које заправо изазивају највиши представници опозиционих
партија. Човек који је је према крвавом сценарију Мицкоског требало да глуми нападача
на њега је Зуфи Цоца. Видите ко је, МУП је вец́ привео ову особу. Овај човек је брат
високог члана коалиционог партнера Христијана Мицкоског, Алијансе за Албанце, који је
и директор ЈП Комунална хигијена – Скопље", рекао је функционер СДСМ Дарко
Каевски на конференцији за новинаре.

  
  

Сенароден протест „УЛТИМАТУМ - Не, благодарам“ 06.07.2022 pic.twitter.com/2Oa3fsMR
R4

  — Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) July 6, 2022    

Оптужбе Мицкоског негирао је и други коалициони партнер у влади Северне Макдоније,
највећа албанска партија ДУИ.

 2 / 3

https://t.co/2Oa3fsMRR4
https://t.co/2Oa3fsMRR4
https://twitter.com/MickoskiHM/status/1544755282139643905?ref_src=twsrc%5Etfw


Христијан Мицкоски: Власт СДСМ и ДУИ преко својих криминалаца покушала да ме убије током демонстрација против француског предлога за решавање спора са Бугарском
четвртак, 07 јул 2022 08:13

  

"Особа која је вечерас напала своје коалиционе партнере, јуче је са братом предводила
кампању за ВМРО ДПМНЕ, док је данас функционер ВМРО, директор Комуналне
хигијене у Скопљу", наводи се у саопштењу партије Алија Ахметија.

  

(Бета)
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