
Лидер ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски из болнице одбио понуду Зорана Заева о формирању широке владе
недеља, 07 март 2021 13:16

 Лидер ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски одбацио је понуду премијера Северне
Македоније Зорана Заева тој највећој опозиционој партији за формирање широке
владе.

  

Мицкоски је ту поруку послао преко Фејсбука из, како је написао, собе Инфективне
клинике у Скопљу где је смештен због здравствених компликација изазваних ковидом 19.

  

„Имам једну поруку за вас господо на власти, заједно са вашим лакејима. Мени је данас
изузетно тежак дан. Паклено тежак девети, најтежи дан. Борим се са болести, тешко
дишем, а глава ми пуца од температуре, али имам енергију, мотив и вољу да вас
победим“, написао је лидер македонске опозиције.

  

Премијер и лидер владајућег СДСМ данас је у једном интервјуу рекао да жели да отвори
дебату о заједничкој власти и влади са опозицијом по немачком моделу, али да у ВМРО
ДПМНЕ треба да пронадју човека са којим може да се разговара, јер с Мицкоским не
може.

  

Мицкоски је поручио премијеру и лидеру СДСМ Заеву да је „једини начин да се од њега
спаси да се сутра или прекосутра не пробуди и да ће му тада бити лакше да пронађе
одговарајућег саговорника“.
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„Али тај филм нећете гладати и обећавам да ћу да се изборим са болести, да изађем са
Инфективне, а затим нас очекује много посла. Ђубре мора да се помете, али прво из
свог дворишта! И ови са власти ако мисле да има најмање шансе за пакт са криминалом
и криминалцима, то се неће десити. Бићете побеђени и то вам обећавам. Македонско
пролеће долази“, написао је Мицкоски.

  

Ово није први пут да Заев македонској опозицији нуди широку владину коалицију.
Претходно је то урадио на једном од лидерских сусрета 2018. године пред референдум
о промени имена државе, али је лидер ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и тада одбио
понуду.

  

(Бета)
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