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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

о потрага по спектакуларноста, сензацијата, аферата, по скандалот, новинарот, пре не сувачот 
на информациите до јавноста, во ова транзиционо време често се случува на мес то 
професионалната во преден план да ја става личната аспирација, именувана како сла ва и 
пари, при што за да се добие тоа се презентираат шпекулации, невистини, полу вис тини, 
чаршиски муабети, озборувања.

Ваквите состојби во "седмата сила" најдобро се отсликуваат во размислувањето на не кои 
новинари од руската новинска агенција "Итар -Тас", кои го употребуваат изразот "новинарство во сини 
фармерки", најверојатно произлезен од тоа што џинсот е медиокритетски материјал (производ 
наменет секому), а кој има две страни (може да биде исклучително модерен, но и спротивно...).

Денес новинарството како да е трансформирано во бизнис без преседан, од букви и од гласови да 
се заработуваат баснословно високи износи, според  македонски критериуми и услови. Со секоја по-
чит кон исклучоците, кои занаетот го учеле од оние кои ги поставиле корените на македонското но-
винарство и за кои важи правилото дека вистината има две страни и една е вистинската вистина, кај 
мнозинството како единствена движечка сила да станува девизата - колку побрзо можеш зграби сè 
што се може! Во една таква конотација на севкупните моментни општествени случувања за нив на 
претек има "муштерии" од секаков вид. "Веродостоен" нарачан и платен "материјал" за кој се договара 
некој Х со некој Y, има единствена цел - со непрофесионализам професионално да се среди некој Z. 
Доколку новинарите се тие кои постојано бараат соодветно и непристрасно презентирање на ре-
алноста, преку почитување на сите законски и етички норми од сечија страна, тогаш е логично да се 
прашаме зошто токму тие се оние кои користат неаргументирани и неверодостојни податоци за од ре-
дена личност да се дисквалификува како човек, како бизнисмен, како... Е, уште е позачудувачки кога 
тие кажуваат кој е грешен а кој не е. Плукаат вулгарно, без разум, се погани, се навредува, понижува, 
се омаловажува... Како, пак, да се квалификуваат ваквите личности? Сигурно дека секој од нив би мо-
жел да добие некаква нова верзија на "Пулицерова" награда но доколку таа би била востановена за  
лихварите, профитерите, подлизурковците од оваа бранша. 

И што потоа, има утре, ден кога кажаното ќе ја изгуби вредноста на релевантност, кога ќе се докаже, 
ќе се потврди дека наводната вистина всушност е презентирана невистина. Ако јазикот има азбука 
тогаш новинарството има свој пишан кодекс, во кој новинарите се колнат како на Хипократова 
заклетва. Во новинарскиот кодекс јасно е зацртано дека основна обврска на новинарот е на јавноста 
да й обезбеди автентична и вистината информација, врз основа на факти, докази кои имаат познато по-
текло. Изостанувањето на суштински познати факти, притајување или изостанување информации или 
фалсификување документи е спротивно на правилата. Нормата за чесност, односно принципот на вис-
тинитост, мора да биде почитуван во текст, слика и звук.   

По редот на нештата, во една правна држава за каква што упорно Македонија се декларира, некој 
набрзо ќе мора со целосна морална и етичка одговорност да ги сноси последиците за сторената штета 
- темната дамка со која се обележува невината жртва. 

Денес се клевети секој и секого, а вообичаено е вниманието да се настрвува кон навистина ус пеш-
ните и чесните, кон оние кои се забораваат и се маргинализираат тогаш кога нивното име со пиетет го 
спомнуваат претседатели на држави, благодарни што за сеопштиот развој придонесува човек кој не е 
од нивно тло, а тоа е тој истиот кој тука, на родната грутка го отвора својот паричник за да вложи и за 
да даде нешто, овде, за нас, за државата. Е, таквите не се сакаат, не од страна на обичните смртници кои 
велат "фала Богу, ако има тој, ќе имам и јас", туку од новокомпонираните рекетари со луксузни возила 
и пространи станови со потенцијали за "меродавни" фактори бескрајно загрижени за просперитетот 
на татковината. Искрено речено, човек мора да се праша што е со овие луѓе во оваа земја, се збрале 
некакви аматерски професионалци, кои страдаат од пуста желба за валутно докажување. 

Точно, валутите се заработуваат но со чесност, работа, труд, мака, знаење...   
Научете го ова нешто од оние кои заради својата чиста совест мирно спијат.
НО, КАКО И ДА Е, НА ЛАГАТА И НА ШПЕКУЛАЦИИТЕ НОЗЕТЕ  ИМ СЕ КРАТКИ И НА КРАЈОТ ВИС-

ТИНАТА СЕКОГАШ ПОБЕДУВА!


