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ЛАЖЛИВА ВЛАСТ, ЛАЖЛИВИ И ТЕЛАЛИТЕ
Излажа Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ кога на 3 јули испрати соопштение до медиумите кое почнува со лага:
„Денешната трибина на СДСМ е обично трошење на соросовите пари од страна на Милчин“. Лага достојна за Гебелс. Толку
провидна што ја нема ни на www.vmro-dpmne.org.mk. Но ја има како копија.
По оваа лага следеше масовна употреба на пропагандистичката тактика ЛАГА ВО НИЗА, препознатлива по повторувањето
на насловите и брзината на преземањето.
Излажа www.denesen.mk кога на 8 јули во 14.23 часот ја објави лагата „Тајна средба за подбуцнување тензии?!“. За помалку
од три и пол часа, лагата беше повторена под речиси истиот наслов на www.kurir.mk во 14.31, www.puls24.mk во 14.40,
www.netpress.com.mk во 14.42, www.republika.mk во 14.45, www.evesti.mk во 15.09, www.press24.mk во 15.19,
www.maxim.mk во 15.45, www.mkd-news.com во 16.01, www.sitel.com.mk во 16.37, www.alfa.mk во 18.03, www.think.mk. Ни
тогаш, ни порано, ни подоцна не се случила ни тајна ни јавна средба на Кабранов, Милчин и Фрчкоски, ни со член на
раководството на СДСМ ни без него.
Излажа www.kurir.mk кога на 9 јули во 14.41 часот ја објави полициски интонираната дезинформација: „Засега Милчин
призна дека контролира 7 медиуми!“. Милчин немаше што да признава, тој ја повтори јавно достапната информација
дека Фондацијата Oтворено општество – Македонија финансиски поддржува 7 медиуми. Но, лагата, пак под речиси
истиот наслов, за три часа беше повторена од уште 9 медиумски телали: www.press24.mk во 14.50, www.vistina.mk во 14.57,
www.netpress.com.mk во 14.58, www.republika.mk во 15.06, www.denesen.mk во 15.11, www.evesti.mk во 15.20,
www.maxim.mk во 15.31, www.sitel.com.mk во 16.35, www.kanal5.com.mk во 17.50. Следниот ден, на 10 јули, 8 медиумски
телали предводени од www.kurir.mk се надминаа себеси и за само 65 минути пласираа проширена и надградена лага под
ист наслов: „Милчин вели дека немало демократија, а признава дека засега контролира 7 медиуми“. Во насловот е точна
само бројката.
Излажа www.republika.mk кога на 16 август објави писание со подметнувачки наслов, божем прашање: „Дали Милчин,
Героски и Кабранов во Грција го посетиле Заев?“. Ни се виделе Милчин, Героски и Кабранов во Грција, ни го посетиле Заев
во Грција.
Излажаа www.republika.mk, www.maxim.mk и www.press24.mk кога на 3 септември објавија дека порталот Либертас
е медиум финансиран од Сорос. Поради недостиг на финансии во 2014 година порталот Либертас не е грантист на
Фондацијата.
Излажаа дури 9 медиумски телали кога на 6 септември си нафрлиле прашање: „СДСМ ќе организира ручек на Три круши, но
не кажува кој ќе го плати?“ за да можат да си одговорат со прашањето „...или пак можеби Фондацијата Отворено Општество
Македонија – попозната како Сорос со која раководи Владимир Милчин?“. Вистинскиот одговор на ова подметнувачко
прашање гласи дека Фондацијата Отворено општество – Македонија ниту плаќала ниту ќе плаќа партиски ручеци, а ни
доручеци.
Излажаа www.kurir.mk, www.maxim.mk, www.evesti.mk, www.republika.mk, www.lider.mk, www.denesen.mk, www.vecer.mk,
www.media.mk, www.zase.mk и www.puls24.mk кога на 7 и 8 септември ја објавија дезинформацијата дека „порталот
Народен глас е уште еден од низата сајтови финансирани од Фондацијата Сорос на Владимир Милчин“. Не, порталот
Народен глас не бил и не е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Излажаа дополнително www.republika.mk и www.puls24.mk во тие два дена кога ја проширија и надградија хајката, па на
Владимир Милчин му го припишаа Фејсбук коментарот на Мирјана Најчевска.
Лагите во низа станаа редовно употребуван инструмент во пропагандната војна диригирана од Центарот за комуникации
на ВМРО-ДПМНЕ. Во хајката против сите оние кои критички го оценуваат осумгодишното владеење на партијата на Груевски
се употребуваат најцрните квалификации, најдолните лаги и клевети, и се фабрикуваат подметнувања од арсеналот на
нацистичката и сталинистичката пропаганда. Авторите најчесто остануваат затскриени во анонимност. Буџетските пари
со кои се финансира пропагандната војна се покриени со превез на тајност, но и цифрите што допираат до јавноста се
вртоглави.
Фондацијата Отворено општество – Македонија ќе продолжи да го поддржува одржувањето на неопходниот минимум
медиумски слободи во Република Македонија и ќе продолжи да ја информира
јавноста за својата поддршка на критичките медиуми, исто како што го правеше
тоа од своето формирање есента 1992 година. За разлика од лажливата власт
која упорно избегнува да ги извести граѓаните за буџетските средства со кои ја
одржува својата медиумска империја.

