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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СЕДМАТА СИЛА     ЈА "ПОПАРИ" ВЛАСТАСЕДМАТА СИЛА  

Припадници на македонската по-
лиција, односно "џандари", кои 
да не заборавиме имаат функција 

да го чуваат редот и мирот на улиците, 
деновиве заедно со одредени поли ти-
чари и "барабар" со нивните "ко ман дан-
ти", во самракот на македонската де-
мократија, го калеа челикот на ножот. 
Ги истресоа сиот бес и целата негативна 
енергија врз "плеќите" на нашето оп-
штество и врз грбот на снимателите и 
на новинарите. 

На тој начин ни го отсвирија по греб-
ниот марш, поточно ја погребаа нашата 

Новинарите, снимателите и 
фоторепортерите - 
медиумската фела й откажа 
послушност на Владата на 
премиерот Никола Груевски. 
Новинарите,  снимателите, 
фоторепортерите им откажаа 
послушност на ДУИ. Тие ќе им 
откажат послушност и на 
СДСМ ако дојде на власт, но и 
на секоја друга партија, која ќе 
се обиде да влијае врз нивната 
судбина, бидејќи конечно 
свеста проработе кај 
новинарите, иако сè уште 
некои размислуваат како да се 
оттргнат од канџите на 
партиската машинерија.

Дали во нивната лага ја 
пронајдовме вистината за она 
што се случи во собраниските 
кулоари? Можеби, бидејќи 
само ќотекот ни ја собра 
храброста за да ја избркаме 
полтронштината од нас, која 
стана болест или рак рана за 
македонското новинарство.

Од нас ќе зависи односот на 
власта кон седмата сила, но и 
односот на партиите и нивните 
штабови кон сите наши 
претставници. Но, сепак тој 
однос или комуникацијата со 
политичарите најмногу ќе 
зависи од нас самите, бидејќи 
без континуирана едукација 
не ќе можеме да им одолееме 
на притисоците при 
новинарското егзистирање. 

кревка и нестабилна демократија. Ме-
ѓутоа, исто така, им подаривме инфузија 
на насилниците и на нарцисоидните 
политичари, кои немаа храброст да по-
кажат "м..а", да покажат барем и малку 
доблест или разум дека со инает и со 
сила држава не бидува, но затоа, пак, се 
дрзнаа преку трети лица, наредувајќи 
им на своите бодигарди да го "шлакаат" 
секој кој ќе им го попречи патот. Со тоа 
се разделуваме од ЕУ, а можеби и од 
НАТО. Всушност, дали тие со нас беа ис-
крени дека сакаат да ја внесат Ма ке до-
нија во цивилизациска Европа, односно 
дали старата "дама" ја посакуваше на-
шата земја, која не може да се раздели 
од балканскиот менталитет и при тоа 
може да ги загрози интересите на ЕУ и 
на големите членки на заедницата.

КРИЗА НА 
ДЕМАГОЗИТЕ 

Зарем немаа ниту два грама мозок, 
па така го калеа својот бес? Зарем не-
маа памет, па така се дрзнаа да го ури-
ваат системот, односно државата?

Не, бидејќи ова беше план за "убис-
тво со предумисла". Но, ете планот не 
им успеа, затоа што актерите не успеаја 
на своја страна да ја придобијат седмата 
сила, така што мораа предвреме да се 
откажат од тајниот договор.  

Манијачното однесување на севкуп-
ната политичка гарнитура во Маке до-
нија покажува колкава е кризата во на-
шава држава, но таа општествена, по-
литичка и економска криза е вештачка, 
бидејќи народните избраници се коц-
каа со судбината на државата. 

Имено, сè што се случи во холот на 
Собранието на РМ и потоа... е финале 
пред финалето, или е обид да ни се 
испорача денот "Д". Но, тој задоцни, би-
дејќи не созреаја политичките услови, 
кои претходно цели 365 дена се под-
готвуваа и се сервисираа во јавноста. 
Со ова се докажа тезата дека всушност 

"Се надеваме дека тепањето 
на новинари не е нова по-
литика на македонската по-
лиција", се ис такнува во ре-
акцијата на Меѓу народната 
федерација на но ви нари по 
инцидентот кај Желино. Пол-
но право е на новинарот да 
одбие да предаде снимка од 
на стан која полицијата вооп-
што не смее да ја бара.

и позицијата и опозицијата интензивно 
се бореа со сите сили за власт, а не за 
продолжување на реформите во др жа-
вата и за нејзиното влегување во ев-
ропските структури.

ФИДАНКИ НА 
ПАРТИИТЕ

Кој е виновен што не им успеа пла-
нот? Новинарите, кои им ја откажаа по-
слушноста, која досега традиционално 
се докажуваше низ многу примери, а 
беше изразувана низ полтронството. 

ДЕЛ ОД НЕКОГАШНОТО РАКОВОДСТВО НА ДЕЛ ОД НЕКОГАШНОТО РАКОВОДСТВО НА ЗДРУЖЕНИЕЗДРУЖЕНИЕТО ТО 
НА НОВИНАРИ, КОЕ ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ ГИ НАСАМАРИ НА НОВИНАРИ, КОЕ ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ ГИ НАСАМАРИ 
КОЛЕГИТЕ И ГИ "ИСТОПОРИ" ПРЕД МВР, БАРАЈЌИ СЛОБОДА КОЛЕГИТЕ И ГИ "ИСТОПОРИ" ПРЕД МВР, БАРАЈЌИ СЛОБОДА 
ЗА МЕДИУМИТЕ. МЕЃУТОА, ТИЕ ОТИДОА ВО ВЛАДИНИОТ ЗА МЕДИУМИТЕ. МЕЃУТОА, ТИЕ ОТИДОА ВО ВЛАДИНИОТ 
КАБИНЕТ НА СДСМКАБИНЕТ НА СДСМ
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Во нашата фела постојат многу фи-
данки на новинарско полтронство, кои 
беа суптилно негувани од страна на се-
гашната политичка гарнитура но, исто 
така, и од позицијата, чие фабричко 
експозе беше пренесувано низ рацете 
на ексновинарските пера, кои нешто 
порано таа убаво ги вгнезди во рамките 
на Владата, во министерствата и во др-
жавната администрација, така што мож-
носта да се фабрикува шпекулација или 
да се урива избрана демократска власт 
не претставува некоја иновација, туку 
тоа е изрод на т.н. "Гебелсова про па-
ганда", која вели три пати повторената 
лага станува вистина. 

Дали во нивната лага ја пронајдовме 
вистината за она што се случи во со-
браниските кулоари? Можеби, бидејќи 
само ќотекот ни ја собра храброста за 
да ја избркаме полтронштината од нас, 
која стана болест или рак рана за ма-
кедонското новинарство. 

 

нарство го спречи своето натамошно 
еродирање? Овие прашања уште долго 
време нема да бидат одговорени, затоа 
што протестот е само облик на при-
тисок, кој може да вроди со краткотраен 

ЛЕКЦИЈАТА Е 
НАУЧЕНА

Новинарите им откажа послушност 
на Владата на премиерот Никола Гру-
евски. Новинарите им откажаа по слуш-
ност на ДУИ. Новинарите ќе им откажат 
послушност и на СДСМ ако дојде на 
власт, но и на секоја друга партија, која 
ќе се обиде да влијае врз нивната суд-
бина, бидејќи конечно свеста про ра бо-
те кај новинарите, иако сè уште некои 
размислуваат како да се оттргнат од 
канџите на партиската машинерија.

Лекцијата која ја научија новинарите 
е голема, но таа е уште еден предизвик 
за нашата професија, која мора да тргне 
во решителна битка да ги отстрани т.н. 
"партиски рекетари" или пискарала, 

кои ја поганат фелата и им овоз можу-
ваат на бодигардите да ни оставаат цр-
ни дам ки во судбината.

Нашиот парадокс трае речиси де це-
нија ипол, кога разно-разни т.н. нови-
нарски инкриминирани пера се вмешаа 
во фелата, при што преку ноќ ги пре зе-
маа сите позначајни одговорни нови-
нарски функции во државата. 

Карактеристичен пример за тоа се 
синдикатот, потоа Здружението на но-
винарите, како и акциите од типот "ов-
де сме, тепајте". 

Кој сè ги тепаше новинарите? Беше 
тепан Бранко Геровски? Но, каде е сега 
тој? Беше тепан Николче Младенов? Но, 
каде е сега тој? Беше тепан Војо До дев-
ски? Но, каде е сега тој? До последните 
примери, беа истепани и многу други, 
меѓутоа едни ја напуштија фелата, до-
ближувајќи се до позицијата на оли гар-
сите, додека други, пак, останаа со луз-
ни, скршеници, рани на главите итн. чув-
ствувајќи ја новинарската криза врз 
своја кожа, така што пишаниот, или ме-
диумскиот збор не вредеше. 

Имено, многу случајни новинарски 
имиња ја девалвираа вистинската вред-
ност на новинарството во Република 
Македонија, на тој начин правејќи ја 
безвредна и апатична сè до овој мо-
мент, кога таа й даде црвен картон на 
власта.   

ОДНОСОТ ЌЕ ЗАВИСИ 
ОД НАС

Дали денот "Д" всушност претставува 
ново распаѓање на македонското но-
винарство? Дали македонското нови-

плод за подобрување на состојбата на 
новинарите во земјава.

Од нас ќе зависи односот на власта 
кон седмата сила, но и односот на пар-
тиите и нивните штабови кон сите наши 
претставници. Но, сепак тој однос или 
комуникацијата со политичарите нај-
многу ќе зависи од нас самите, бидејќи 
без континуирана едукација не ќе мо-
жеме да им одолееме на притисоците 
при новинарското егзистирање. Тоа 
зна чи дека протест поради грубото 
претепување на снимателот на "Алсат" 
телевизија од припадници на поли-
цијата, како и бојкотирањето на митин-
гот на ДУИ не смеат да бидат забо ра-
вени, туку да живеат во срцата на ма-
кедонските новинари. 

Само така ќе можеме да ја пробиеме 
политичката бариера, која ја создадоа 
партиите во нашите редови. Во овој 
момент победи разумот кај новинарите 
и кај снимателите, кои често пати се 
наоѓаат во незавидна положба при ин-
формирањето од т.н. митинзи или на-
стани со висок ризик. Според тоа, и 
натаму ќе има опасни ситуации од кои 
новинарите и снимателите ќе мораат 
да информираат бидејќи тоа им е ос-
новна задача. Но, сепак непредвидените 
ефекти од ризикот кој се презема при 
информирањето останува да виси во 
воздух. Единствено може да се влијае 
врз политичките фактори, но и врз 
структурите на системот, кои многу 
пати го прекршија начинот на одне су-
вање при решавањето и обезбеду ва-
њето на редот и мирот во земјава. 

Меѓутоа, првичните реакции на Вла-
дата и на опозицијата не ветуваат по-
добрувања во односот кон нашата фе ла.  

"Ваквата практика прет ста-
вува закана за самата основа 
на демократијата. Особено 
сил но го осудуваме бескру-
пулозниот физички напад на 
еден новинар. Повторуваме 
дека во демократскиот процес 
нема место за насилство, за-
кани и застрашувања", изјави 
американската амбасадорка 
во Македонија, Џилијан Мило-
вановиќ, во соопштението до-
ставено до медиумите. 

Таа изрази очекување  ин ци-
дентот да биде истражен те-
мелно и дека одговорните ли-
ца ќе бидат казнети.

КАМЕРМАНИТЕ И КАМЕРМАНИТЕ И 
НОВИНАРИТЕ ЈА СТАПИСАА НОВИНАРИТЕ ЈА СТАПИСАА 
ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ, КОГА ВЛАДАТА НА ГРУЕВСКИ, КОГА 
ТАА САКАШЕ ДА СЕ ПОФАЛИ ТАА САКАШЕ ДА СЕ ПОФАЛИ 
ДЕКА ДОБИЛА ОЦЕНКА МНОГУ ДЕКА ДОБИЛА ОЦЕНКА МНОГУ 
ДОБАР (4). НО, ОЧИГЛЕДНО ДОБАР (4). НО, ОЧИГЛЕДНО 
ЧЕТВОРКАТА Е ФАТАМОРГАНА ЧЕТВОРКАТА Е ФАТАМОРГАНА 
ЗА ПОЛИТИЧАРИТЕЗА ПОЛИТИЧАРИТЕ

БОЈКОТОТ НА МЕДИУМИТЕ БОЈКОТОТ НА МЕДИУМИТЕ 
ПРЕТСТАВУВА НАЈГОЛЕМО ПРЕТСТАВУВА НАЈГОЛЕМО 
УДИРАЊЕ ПО ПРСТИ ЗА УДИРАЊЕ ПО ПРСТИ ЗА 
СЕГАШНАТА ВЛАДА НА РМ СЕГАШНАТА ВЛАДА НА РМ 


