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Мицкоски: Подготвен сум да удри оваа деспотска
власт и на мене, но јас ќе одам до крај
ВМРО-ДПМНЕ е спремно на избори во секое време, но оние кои бегаат од соочување се
токму функционерите на власта која се плаши дека мора да одговара за криминалите и
корупцијата, па бегајќи од последиците се подготвени да тргнат против сите нивни
неистомисленици, па дури и кон него е пораката која ја упати лидерот на ВМРО-ДПМНЕ,
Христијан Мицкоски, кој посочи дека е свесен за предизвиците со кои што се соочува
партијата и дека има разработено јасен план во консултација со неговите соработници.

Имам јасен план разработено во соработка со луѓе со кои што сум се консултирал.
Јас сум свесен дека можеби и до тоа да дојде, сум разговарал и со луѓето кои што
се од моето семејство дека од Зоран Заев и тие околу него се може да се очекува
па може и тоа да се очекува да дојдат да ме приведат. Еве ова нека биде и апел до
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оние луѓе кои што се врткараат, една специјална единица на Министерството за
внатрешни работи изминативе денови околу мојата куќа со изговор дека се тука да
го набљудуваат училишниот двор на училиштето кое што е во непосредна близина
на мојот дом. Јас сум подготвен и тука нема никаква дилема дека знам која е целта
на оваа деспотска власт, вели Мицкоски.

Токму корупцијата и криминалот на власта е причина поради која што државата е
казнета со недавањето на датум за преговори за членство во ЕУ. Тој посочи дека тие
како партија даваат се од себе за да помогнат во овој процес и лобираат кај нивните
сестрински партии за Македонија да го добие долгоочекуваниот датум.

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Мицкоски посочи дека на сите граѓани,оние кои се
разочарани од владата на СДСМ, но се уште не го гледаат ВМРО-ДПМНЕ како
алтернатива, им должи една победа, односно како што рече, победа во тежок маратон
која што таа треба да биде голема победа.

Победата не треба да биде победа која ќе остави простор за понатамошен
постизборен инжинеринг. Тоа треба да биде победа која што ќе забетонира една
идна власт, реформска власт, власт која што ќе ја донесе Македонија во подобри
времиња и власт која што ќе ја одведе Македонија во подобри години, додаде
Мицкоски.

Првиот човек на опозицијата предупреди и од катастрофални состојби во економијата,
односно историски најлоши бројки во делот на странски инвестиции, очајна реализација
на капиталните инвестиции, продолжување на негативниот тренд на приходната страна
во буџетот, тој исто така посоли и дека Заев во никој случај не смее да раководи со
народите пари.

Мери Ѓорѓиевска
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