КОЛУМНИТЕ НА БЛАГОЈА САМАКОСКИ
С АМАКОСКИ
НА Е ДНО МЕС ТО
КНИГИ
"Задоволен сум од моите
предвидувања. Награда
за секој аналитичар е да се
случи она што го предвидел.
Колку и да не го сака тоа што
го предвидувал, а се случило.
Уште поголема награда е да
биде еден од малкумината
кои тоа го постигнале.
Токму од тие причини, и јас
сум задоволен", објаснува
авторот Самакоски.
Пишува: Милева ЛАЗОВА
Во првата книга од собраните колумни, авторот Самакоски ги објасни мотивите и поводите за неговото пишување,
додека мотивите за анализи на случувањата во светот за него се сосема други. Тој е со став дека во македонските
медиуми недостасуваат критични анализи на глобалните случувања.
"Македонските медиуми, вели колумнистот Самакоски, главно, се занимаваа
со препишување информации од некои
од светските медиуми и сервиси. Бидејќи влијанието на НАТО, ЕУ и на САД во
Македонија беше големо, и остана како
такво, се чувствуваше страв за критички
однос кон тие субјекти. Стравот да не се
добие некое студиско патување во странство, дописништво или некој грант за
неважен проект, ги тераше новинарите
да бегаат од анализите на однесувањата

БЕЗ СТРАВ И БЕЗ ПАРДОН
КОН СЕДМАТА СИЛА И СВЕТОТ

П

ознатиот бизнисмен од Прилеп,
господин Благоја Самакоски, творец на фирмата "Микросам", неодамна ги промовираше своите две книги, едноставно насловени "Македонија" и
"Свет". Станува збор за колумни кои авторот Самакоски ги пишувал во периодот од 1998 до 2007 година, посветени
на случувањата во Македонија и во светот. За него, новинарството, особено пишувањето колумни, секогаш било една
од најодговорните задачи.
Како што авторот Самакоски наведува
во предговорот, соочувањата со реалниот живот во тогашна Југославија, особено непријатните искуства со извртување на вистината во тогашните јавни
гласила, му ги разбиваат идеалите за
моќта и улогата на новинарството во
општеството. Сепак, со појавата на познатиот "Млад Борец" и неговата храбра борба со тогашниот политички естаблишмент, се враќа вербата кај Самакоски.

"Смената на општествениот систем во
Македонија и нејзиното одделување од
Југославија, даваа надеж дека критички
настроеното новинарство ќе си ја врати
својата улога. Ќе си ја врати позицијата
која му припаѓа во општеството: клучен
коректор на девијациите во политичките
номенклатури и општеството. Но, набрзо се виде дека политичката номенклатура во Македонија многу јасно ја сфати
улогата на новинарството во освојување
и одржување на власта. Независните новинари и медиуми драстично се променија. Особено по фалсификатот на изборите во 1994 година. Критичкиот однос кон власта се изгуби. Во тие периоди,
Македонија доживеа најголемо опаѓање
во економијата и политичка изолација
во однос на светот", запишал во предговорот авторот Самакоски.
Токму од тие причини, револтиран
почнува да ги пишува и колумните посветени за и околу Македонија.
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на 'големите'. Македонскиот граѓанин имаше, а мислам сè уште има погрешна
претстава за светот".
Читајќи ги колумните на авторот Самакоски слободно може да се каже дека
тој "кажува без влакно на јазикот". Во
нив се чувствуваат отвореност и слобода на пишување кои, пак, придонесоа
покрај пофалбите од страна на читателите, и негативни последици. Но, за тоа
тој вели: "Да, секако дека е можно да
имам непријатни последици. Какви што
веќе ги имав. Но, до својот идентитет и
суверена држава не се доаѓа само со
климање со главата. Треба да имаме и
врат, за да имаме почит од другите".
Иако по образование е машински
инженер, сепак од колумните може да се
сфати дека Благоја Самакоски восхитува
со неговото професионално око во следењето на глобалниот развој на економијата, на воената индустрија, на политиката...

